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ВОЈСКА И ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ 
– РЕЧ ПРИРЕЂИВАЧА – 

 каквом су односу војска и политика и каква је улога војске у политичком 
систему – важна су и сложена питања која треба сагледавати из разли-

читих перспектива: политиколошке, филозофске, социолошке, историјске, еко-
номске, правне, итд. Циљ многостраног, мултидисциплинарног научног присту-
па једном истом проблему увек је исти – доћи до истине о предмету проучава-
ња. Да би се до истине о поменутом проблему дошло, Катедра друштвених на-
ука Деканата Војне академије покренула је научноистраживачки пројекат „Вој-
ска у политичком систему Србије”. Реч је о првом значајном покушају, учиње-
ном у војној средини, да се на научној основи сагледају политички, социоло-
шки, психолошки и етички аспекти разноврсних и сложених односа војске и по-
литичких субјеката у политичким аранжманима модерне српске државе, у њи-
ховој историјској дубини и ширем друштвено-политичком контексту.  

У овом броју „Војног дела” сабрани су највреднији резултати рада на поме-
нутом научноистраживачком пројекту, претходно усмено изложени, уз подразу-
мевајућу дебату и критику, на научном скупу „Војска и политички систем”, одр-
жаном 23. септембра 2021. године, у Војној академији у Београду. На скупу су 
дефинисане тематске потцелине у којима се радови и различите перспективе 
ближе повезују и међусобно кореспондирају. То су: 

– Војска и спољна политика, 
– Војска и унутрашња политика, 
– Цивилно-војни односи и цивилна демократска контрола војске. 
Иако се овим научним радовима не исцрпљује истраживање свих праваца 

којима су повезане војска и политика, они представљају важан допринос бо-
љем разумевању положаја и улоге војске у политичком систему уопште, а по-
себно у различитим периодима развоја модерне српске државе. Постављена 
су многа битна питања и пружени одговори о односима између политичке моћи 
и војне организације, као и односи војске и других институција и политичких су-
бјеката у различитим институционалним аранжманима. Приказане су и дру-
штвено-историјске условљености војног организовања у Србији, утицај савре-
мених политичких процеса и промена доминантних друштвених вредности на 
развој војске и начин на који она остварује своју друштвену улогу, као и инсти-
туционална решења цивилне демократске контроле војске. 

 
Потпуковник 
доц. др Срђан Старчевић 
Пуковник 
ванр. проф. др Срђан Благојевић 
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УВОДНИК 
 

ВОЈСКА, ЗАКОН И СУВЕРЕНИТЕТ 
Неколико опаски о Војсци и њеној функцији  

у очувању закона и државе 
Јован Бабић* 

лога Војске Србије била нам је предочена прошле године, када је, пред 
налетом ковид пандемије, за неколико дана подигла болничке капацитете 

Србије на много виши и захтевнији ниво. То није, у том тренутку и за тако кратко 
време, могла да изведе ниједна друга институција. Могло се уочити да је све ура-
ђено без велике помпе, просто по задатку који Војсци и припада – а то је ефика-
сна одбрана установе колективног живота од великог и угрожавајућег напада. 
Шта је било нападнуто? Одговор на то питање садржи и одговор на питање шта 
је улога војске у укупном животу, колективном и оном индивидуалном – који се 
уклапа у колективни живот и тамо налази могућност за остварење онога што жи-
вот чини животом: могућност да се поставе неки циљеви и да се затим, правилно 
и уредно, изнађу и средства да се ти циљеви успешно остваре.  

То је базична схема како се вредности у свету остварују – као манифестаци-
ја слободе – и како затим те вредности добијају свој дубљи и трајни смисао у 
акумулацији постигнућа које чине укупно благостање неког друштва и које све-
му што чинимо дају коначно оправдање. То немамо, на пример, у вредностима 
која нам пружају тренутна задовољства, за која и није битно да се темеље на 
нечему трајнијем и стабилнијем и буду нешто на шта ћемо бити поносни на 
крају живота. Каква је улога Војске у свему томе и зашто она постоји? На први 
поглед може изгледати да се вредности које животу дају смисао подразумевају 
и да су оне на неки начин неприкосновене. Али, да ли су? Заправо је ово пита-
ње директно повезано са питањем које је у суштини метафизичко, и на које је 
лако одговорити, али га је тешко образложити: да ли је слобода могућа без не-
извесности? Не, није. Слобода, као моћ да се поставе неки, било који, циљеви 
и онда покушају остварити – а живот смо дефинисали као делатност поставља-
ња циљева и њихове реализације – јесте моћ да се учини да буде другачије не-
го што би без ње, као моћи одлучивања од које се она састоји, иначе било. 
Али, та моћ не производи свој учинак аутоматски, већ улази у дијалектику рада 
на реализацији тих постављених циљева, и сасвим је могуће да се учинак не 
постигне, да се не успе. Слобода функционише у медијуму неизвесности.  
                              

* Филозофски факултет, Универзитет у Београду, Република Србија, jovanpbabic@gmail.com 
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Живот у слободи није механички (за разлику од биолошког живота, који јесте 
механички, и где све иде по узрочној нужности). Али, и у томе је суштина , као 
моћ слобода није лутрија жеља и замишљања, остављена на милост и немилост 
пукој случајности. Суштина је у томе да је случајност, која се ту надвија као опа-
сност, у слободи савладана оном контролом будућности коју слобода као моћ 
представља. Та моћ контроле будућности јесте основа за предвидивост, а онда 
и за планирање и одлучивање и, коначно, за реализацију свих циљева који се по-
ставе и чије остварење представља успех и вредност. Да би то било могуће ну-
жно је живот уредити тако да буде правилан и предвидив, и томе служи закон, 
оно за шта је задужена држава, која мора бити у стању да то обезбеди.  

Није функција војске да регулише текуће процесе постављања циљева – то 
ће људи, и њихови колективи већ учинити у мери своје способности и амбици-
је, нити да контролише њихову уредност – то ће урадити разне административ-
не службе и, на крају, ако устреба – полиција, већ да буде гарант државне 
способности да је у стању да спроводи закон, и да, уколико је потребно, ту га-
ранцију брани, од оне неизвесности која може да је угрози. То је оно што смо 
видели када је српска војска прошле године за неколико дана подизала болни-
це. То је оно што нисмо видели када је једна друга војска, ЈНА, допустила да 
предмет њене одбране државе које се сви сећамо, иако не можемо прецизно 
да кажемо шта је била, просто пропадне – а да њена огромна „ватрена моћ” 
остане само једна замисао, иако је заиста постојала. То је оно што у дијалекти-
ци циљева и средстава чини специфичност улоге војске: она треба да стоји и 
чека, као нека меница и тапија на својину, али и да „се пробуди” када затреба. 
Као што је било у пролеће прошле године. Али, када погледамо пажљивије, мо-
жемо видети да тако функционише и закон: као опомена да се не ради оно што 
не треба да се ради. Закон пасивно стоји и чека да буде примењен, са надом 
да то неће ни бити потребно, али са спремношћу да постане прецизно активан 
ако ипак буде потребно. И у томе је метафизичка суштина војске: она је лока-
ција на којој је концентрисана колективна слобода, она слобода из које произ-
лази држава као трајни и уредни израз колективног живота.  

Предвидивост је услов трајности и стабилности, подразумева објективност 
и принципијелност – одатле војска црпе своју политичку неутралност. У том 
смислу се може рећи да она има претполитички и натполитички статус. Њена 
функција није да се обезбеди спровођење закона већ да се бране претпоставке 
које су нужне за спровођење закона. Њен положај је директно дефинисан функ-
цијом одбране ових претпоставки – одбране државе као система који регулише 
заједнички живот људи, у случају напада или претње напада.  

Ова разлика између непосредног напада и потенцијалног напада изгледа 
једноставна, али заправо није: где спада претња нападом, у стварни или само 
потенцијални напад? Управо у томе је дијалектика одбране: одбрана постаје 
ефективна када пређе у контранапад, и сваки поступак који се може плаузибил-
но одредити као контранапад јесте легитимна функција војске. На латентни на-
пад одговара се латентном одбраном: обесхрабривањем напада. У мери у којој 
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је предвидивост могућа и одбрана ће бити ефикасна, једнако у рату и у миру. 
То значи да је војска најефективнија ако до напада и не дође, ако га својом 
присутношћу спречи. Ту се види веза између појмова предвидивости и стабил-
ности: стабилност је услов солидности, како солидности политичког устрој-
ства, тако и солидности самог живота, колективног и индивидуалног. Мир се 
може дефинисати као стање стабилности. Какве? Оне која омогућава контролу 
будућег времена, тј. стварно функционисање важећег закона. За све то је по-
требна солидност, као услов поверења у важење закона, што чини суштину ми-
ра. Данас је популарно да се говори о праведном миру.  

Али, не треба заборавити да је мир узрок рата. Како? Тако што се рат води 
око тога шта ће бити дефиниција мира, неког новог или нова дефиниција оног 
старог мира. Једна ултра минимална дефиниција мира гласи да је то артикула-
ција важеће, тј. нормативно и фактички прихваћене дистрибуције моћи у неком 
друштву. У миру је јасно и прецизно дефинисано шта су легитимни а шта нелеги-
тимни поступци, а онда, по претпоставци, и шта су легитимне а шта нелегитимне 
жеље (нелегитимне жеље су оне из којих ће, ако се остваре, постојећи мир бити 
угрожен или разорен). Да би се стабилност ове предвидивости (предвидивости о 
томе шта ће закон бити и сутра, а не само шта је закон данас, или шта је био ју-
трос) очувала потребна је уверљива сила која ће важећи систем успостављених 
очекивања моћи ефикасно да одбрани, али и да унапред покаже спремност да 
ће учинити оно што је потребно да се то оствари. Зато је за војску важна њена 
дефиниција – то је заправо кључни фактор њене потенцијалне успешности.  

Војска треба да буде јака, наравно. Али, иако су квалитет наоружања (који је 
такође симптом озбиљности државе и њеног самопоштовања) и увежбаност (што 
је симптом озбиљности и самопоштовања саме војске) веома важни параметри 
њеног квалитета и услов њене успешности, ипак је главни фактор заправо одлуч-
ност да се држава брани. За илустрацију може уверљиво послужити пример Фин-
ске, која је 1940. године успела да одбрани своју слободу од војске Совјетског Са-
веза, која је само три године касније, бранећи своју земљу, победила немачки 
Вермахт, до тада највећу војну силу у историји човечанства. Тај пример зорно по-
казује како случајност и нужност, две силе које у свему што се дешава имају 
огромну улогу, могу бити надвладане ако има оних ресурса које одбрану могу учи-
нити заиста максимално успешном, пре свега оних ресурса који се показују у пре-
цизности појмова, одлучности намере и истрајности у делању. Тај пример показу-
је како слобода, када је стварно има, тј. када је онима који се за њу боре до ње 
стварно стало, може да надвлада и случај и нужду. Без тих ресурса наоружање и 
увежбаност су само пука инерција без слободе и, као што смо видели 1991. и 
1992. године, воде у конфузију, неодлучност, неспособност и, коначно, неуспех. 
Дефиниције су најважније, оне претходе свему осталом. Али, оне вреде само ако 
пружају знање о суштинама, а то ће бити случај само ако је онима који их користе 
стало до тога да знају њихов садржај: да знају ко су и шта су, и шта бране.  

Наравно, можемо се упитати зашто је војска уопште потребна, и зар не би 
могла, као и разни други „сервиси”, да буде замењена неком услужном слу-
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жбом која би то радила професионално и стручно, експертски, на захтев? Зар 
не живимо у доба свеобухватне експертизе? Одговор на ово питање је заправо 
много сложенији него што се чини на први поглед. Он зависи од тога каква је 
природа људског заједничког живота, а то опет зависи од тога да ли нам је ви-
ше стало до задовољства и среће, у садашњости, или до континуитета живота, 
као нашег, у будућности. Да ли, на пример, сматрамо да је свеједно шта ће би-
ти „после нас”. Тај проблем се јављао и раније, сваки пут када су процеси гло-
бализације успевали да потисну аутономију и хетерогенитет, садржане и у ин-
дивидуалној и у колективној слободи, и доводили свет на ивицу симплификаци-
је у којој је заиста могуће укинути разлику између војске и полиције – зато што 
више и нема државе, ни народа, ни будућности која је различита и зависи од 
тога шта хоћемо, и у којој ће разлика између будућности и садашњости бити 
„превазиђена”, јер ће све разлике бити „укинуте”. У таквом свету постоје само 
појединци, који формално слободно улазе у међусобне аранжмане који се могу 
формулисати у облику уговора, и у којем ће суштинске форме живота бити уто-
пљене у екстазу наркотичне среће у садашњем тренутку.  

Та слика одговара једном од два начина на који се могу артикулисати држа-
ве – империјама. Оне се разликују од националних држава управо по томе што 
су сав суверенитет (моћ да своје легитимне одлуке доносе самостално, без 
обавезе легитимисања туђом сагласношћу) преносиле искључиво на поједин-
це, и њихов однос према идеји водиљи или Богу. У таквој ситуацији функција 
војске заиста може, као и све друго, постати експертска ствар, ствар процене и 
слободног уговарања – зато што је и сама слобода ствар „слободног” уговара-
ња, и онда у дефиницији онога што се брани више нема колективног идентите-
та већ је свеједно да ли владамо сами над собом или над нама влада неко ко 
боље зна шта је у нашем интересу. Могуће је да је економска продуктивност 
таквог система живота, због интензитета конкуренције која у њему постоји, ве-
ћа и да ће он, као што су царства кроз историју и бивала, бити богатији и дава-
ти више шансе за разне облике задовољства и уживања у њему. Не треба рећи 
да у таквом систему нема слободе – правилније је рећи да нема потребе за 
слободом, а затим ни за достојанством, самопоштовањем и поштовањем дру-
гих, за разликовањем свог и туђег, за завичајем, итд., јер се све то утапа у ин-
тензитет среће у перманентном осећају континуираног задовољства у сада-
шњости. У таквом свету разлика између војске и полиције се заиста губи, и то 
тако да војска постаје полиција, па војске у нашој горњој дефиницији одбране 
више и нема: нема потребе да се било шта брани, оно што је потребно јесте да 
се усреће сви, и оно што је некада било рат постаје „борба за (њихова) срца и 
(њихове) душе” (док они који себично бране своју слободу зависе само од 
искрености своје воље да се том заводљивом процесу одупру).  

У данас популарној тези о „превазиђености” појма „суверенитет” (јер је сав су-
веренитет монополизован у дескрипцију важећег идеала који уопште не зависи 
од тога шта неко, или неки, конкретно и слободно хоће, јер је само важно да свет 
„постане бољи”), више нема потребе за тако скупим, гломазним и компликованим 
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схемама као што је, на пример, обавезни војни рок. Војни рок је карактеристика 
националних држава а не империја, оних држава у којима се може говорити о на-
родној војсци, и у којима се не сматра да је појам суверенитета изгубио своје зна-
чење. У империјама сам појам народа има сасвим другачије значење, значење 
по којем су националност и држављанство потпуно изједначени и редуковани на 
неки безлични амалгам, као код корпорација – империје и јесу корпорације, оне 
немају завичај, немају истински народни идентитет (када пропадну не обнављају 
се), простиру се у простору докле могу да контролишу, итд. Зато у империјама 
војска може бити искључиво професионална, јер народ и није потребан за њену 
у суштини полуполицијску сврху: резултат је уверење у могућност полицијске 
контроле света (зато смо имали патролирање америчке војске по ирачким градо-
вима, и то изједначавање војске и полиције се, као што смо видели, сударило са 
елементарном логиком живота и произвело само насиље, непотребно и неуспе-
шно – али је ова полицијска употреба војске, макар и стране, разорила државу 
која се једва и, како изгледа, само делимично опоравила).  

Али, када дође до спољњег или катастрофичног напада онда и империје мо-
рају да прибегну мобилизацији. Зато је војска тако важна, посебно у национал-
ним државама, оним које држе до себе и које немају империјалне и глобали-
стичке претензије контролисања туђе територије, али су спремне да се бране.  

Ако је, као што у националним државама јесте, улога војске да обезбеди да 
законодавна воља може да се конституише и функционише (да обезбеди текућу 
стабилност мира и сигурност одлучивања), онда је то ствар свих. Закон је свачи-
ја ствар, али је његова одбрана (али не и његово спровођење) управо задатак 
војске. Зато је војска општа, а не експертска, припада свима који су заинтересо-
вани за наставак живота дефинисаног важећим законом. Иако то кардинално 
ограничава опсег војних задатака, посебно у миру, ипак се не може унапред 
предвидети шта ће тачно бити извор кардиналне угрожености за друштво и ње-
гову државу. Зато војска мора стално бити будна, и прецизно сагледавати оно 
што се догађа (а не као ЈНА, која је себи дефинисала задатак „одбране од спољ-
њег непријатеља”, и онда мирно гледала како разлог њеног постојања нестаје у 
разарању које се, случајно, није уклопило у такву крњу дефиницију која ју је оне-
способила да уопште покуша да одбрани оно што је требало да брани). На при-
мер, члан Устава СФРЈ из 1974. године који је, под претњом смртне казне, забра-
њивао „капитулацију Југославије” разорио је командну способност ЈНА (није ко-
мандант онај ко мора да уђе у тотални рат и жртвује целу своју војску чак и када 
је циљ борбе прецизно дефинисан – а овако смо имали претпоставку да ће одсу-
ство једног потписа учинити да постоји нешто што иначе не постоји). Зато је вој-
ска заправо локација на којој је концентрисана колективна слобода, она из које 
произлази држава као трајни и уредни израз колективног живота.  

То значи да државу не могу бранити само професионалци, као што је не мо-
гу бранити ни (само) добровољци. У случају напада мобилизација ће укључити 
дословно све (сви су предмет одбране, на овај или онај начин), и зато је боље 
да бар неки од њих буду стварно спремни. Морална је дужност државе да вра-
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ти обавезни војни рок, и једина ствар о којој у овом контексту треба да се раз-
мишља јесте да ли у новој подели рада у којој се губе оне разлике које су биле 
карактеристика традиционалне поделе рада на „мушке” и „женске” послове, је-
сте да ли та обавеза треба да се односи дословно на све, тј. и на жене, а не са-
мо на мушкарце. За мушкарце још увек (?) постоји и други, независтан и јак 
разлог за обавезни војни рок, али тај разлог нема директну везу са војним де-
лом овог феномена као таквим. Он има дубоку везу са потребом да се мушкар-
ци колико-толико спасу од онеспособљавања које им текуће преовлађујуће 
васпитање, под снажним упливом нечега што можемо назвати „материнска 
(или родитељска) посесивност”, приређује (девојке су том погледу у много бо-
љем положају, јер нису у тој мери изложене оној размажености коју наша циви-
лизација упорно гаји, и која отежава људима да одрасту).  

Може се рећи да је обавезни војни рок оправдан у, националним државама, 
док концепт професионалне војске и њеног квалитета у империјама зависи од 
једног фактора који је делимично независан од чињенице успостављености су-
веренитета као израза колективног живота: од богатства. Наиме, квалитет про-
фесионалне војске директно зависи од материјалних улагања: ако си довољно 
богат моћи ћеш да купиш боље професионалце, што значи да одбрамбена моћ 
директно (а не само индиректно) зависи од богатства и да ће само богати моћи 
(„имати право”) да се бране.  

Дакле, за разлику од националних држава за империје је професионална вој-
ска сасвим примерена. За то постоје три разлога. Прво, оне су, по претпоставци, 
богате, друго, немају неки народ већ неартикулисани скуп појединаца (тако да 
појам „самоодбрана” добија мало другачије значење) и треће, у вези са другим 
разлогом, самоодбрана и одбрана вредносног система (односно важеће идеоло-
гије) тако се преклапају да се значајно губи разлика између војске и полиције 
(разлика између одбране државе и поретка, са једне стране, и утеривања реда и 
политичке коректности са друге стране, у самој држави и изван ње), па се војска 
може слати у казнене акције, а полиција наоружавати тешким наоружањем. Вој-
ска постаје полицијска сила, а полиција нека унутрашња војска (производећи 
свог „непријатеља” у самом друштву). Концептуална разлика је очигледна (а ре-
зултат можда неочекиван: свођење појма војске на појам полиције, и валидација 
за идеолошку и политичку употребу војске). За националну државу војска је ин-
струмент државне самоодбране, независно од политичке артикулације саме др-
жаве, док је за империје политичка артикулација modus vivendi. Ради се, наравно, 
о идеалтипским концептима који се у стварности често значајно преклапају.  

Војска је стуб и ослонац државе, гарант њене стабилности и израз њене 
спремности да брани, пре свега, свој уставни поредак (суверенитет), а затим и 
територијални интегритет. Она има конститутивну улогу у друштву као израз 
спремности да има свој закон који ће бити израз колективне слободе и за који 
постоји озбиљна намера да се примењује. У основи ове намере је услов овла-
шћења за ефективну примену закона. Држава која није спремна да брани себе 
и своје законе заправо нема ни право да те законе примењује и спроводи; она 
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тада постоји само као пуки привид, фикција. Озбиљност намере да се брани од 
напада споља и изнутра је показатељ стварности постојања државе. Та озбиљ-
ност се манифестује у постојању и квалитету војске. Нормативно, војска је 
претполитичка (или натполитичка) установа и изузета је, и као актер и као 
предмет, из свакидашњег политичког живота. У том смислу постоји битна раз-
лика између војске и полиције. Војска не сме да се користи као полицијска си-
ла. Њени противници („непријатељи”) нису криминалци и она не учествује у те-
кућој регулацији живота. Разлог њеног ангажовања мора бити нека кардинална 
опасност која угрожава саме основе поретка етаблираног живота – напад спо-
ља, побуна изнутра или нешто што није само криза већ има карактеристике по-
тенцијалне катастрофе (природне непогоде, епидемије, земљотреси и слич-
но). Њен основни ангажман је превентивни: обесхрабривање и спречавање на-
пада (и катастрофе, ако је то предвидиво и могуће), а тек када је то нужно и ди-
ректно ангажовање. Војска има општедруштвени карактер и не може бити 
предмет парцијалног („партијског”) политичког структурирања. Овај карактер се 
директно и прецизно добро артикулише ако је основни корпус војске сам укупан 
народ, који је спреман да се брани од опасности, а да је плаћени професионал-
ни део војске (официри и професионални војници) у суштини организациона 
надградња која треба да осигура експертску ефикасност ангажмана војске у од-
брани од опасности деструкције државе, од аномије и потенцијалне или ствар-
не катастрофе. То, поред осталог, значи да војска не треба да буде заснована 
на добровољности (као што ни спровођење закона није засновано на добро-
вољности), већ на универзалној обавези служења њеној сврси, обезбеђењу 
нормалног и законитог живота.  
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утор је у раду настојао појаснити зашто је за државну власт 
релевантан појам друштвене моћи, а за војску је примереније 

говорити о оружаној сили. Иако је врло свестан испреплетености, 
узајамности и блискости државне власти и организације војске, као 
и појмова моћи и силе, аутор жели да нагласи њихове разлике. 

Није могуће говорити о власти без помоћи и ослонца на оружану си-
лу, а неме те оружане силе која не баштини свој смисао и задатак и 
циљ у државној власти. Могући су само краткотрајни периоди да се вој-
на сила осамостали, али се одмах враћа у окриље државне власти или 
сама армија формира државну власт, јер јој треба извор легитимитета. 
Оно што је прво и основно правило јесте да се нигде не може говорити 
о истинској власти уколико онај који је на власти не контролише оружа-
ну силу у својој заједници, племену, роду, класи, политици, држави и 
друштву. Просто није могуће ни замислити, а камоли да се то реално 
дешава, да онај који влада једном заједницом или друштвом није и вр-
ховни командант оружаних снага. Основна идеја јесте да се види које 
су неприкосновене сфере друштва у којима треба да доминира полити-
ка, а где је најбоље поље деловања оружаних снага и како и на који на-
чин се регулишу њихови односи који су блиски, али често и напети.  

Кључне речи: власт, државна моћ, војска, војна сила, лојалност, 
цивилно-војни односи 

Појмовно одређење друштвене моћи и војне силе 
ефинисање појмова силе и моћи није ни мало лако и једноставно, уоста-
лом, као и када је реч и са свим друштвеним појмовима. Важан проблем 

при одређивању појмова силе (војне силе) и моћи (друштвене моћи) јесте што 
                              

 Факултет за међународну политику и безбедност, Универзитет „Унион – Никола Тесла”, Београд, 
Република Србија, ilijasbm@ptt.com 

Рад је настао као део истраживања на научном пројекту Војне академије Универзитета одбране 
„Војска у политичком систему Србије” који финансира Министарство одбране Републике Србије 
(број пројекта ВА-ДХ/1/19-21) 

А

Д 



ВОЈНО ДЕЛО, 3/2021 
 

 10  

 

су ти појмови (ис)преплетени, имају готово исто значење и блиско су упућени 
један на други, а неки аутори их често користе и као синониме.1 Ипак, преци-
зности, научности и објективности ради треба да се опишу и истакну и њихове 
различитости и посебности. Један од најважнијих друштвених феномена које 
проучава социологија политике (и друге друштвене науке) јесте моћ. Моћ2 је 
магична реч којом је опчињен и задивљен данашњи политички свет. То је нај-
важнија парадигма посмодерног, неолибералног, обездуховљеног и потрошач-
ког света. Бити (над)моћан над непријатељима је сан свих владара, тиранина, 
војсковођа и војно-политичких савеза. Када се добро организује и институцио-
нализује (учврсти, прихвати и удуготраји) моћ постаје власт. Најзначајнија орга-
низација јавне власти у модерном добу (друштву) јесте држава.  

Шта је сила? Изгледа са сви знамо о чему је реч, али, да ли је то истина? Прво 
у друштвеним уџбеницима, речницима и хрестоматијама нема много одредница 
појма силе. Филозофски појам силе гласи: „Сила (грч. dynamis; лат. vis), у најши-
рем смислу способност дјеловања. Будући да се крије иза сваког дјеловања често 
значи и узрок дјеловања. Генезу знанственог појма силе неки тумаче ... да су не-
посредно искуство ... дјеловања властитог тијела ... као и доживљај вољног напо-
ра ... наводили на стварање представе о сили која се пројектује у збивањима на ... 
подручјима: материјалном, животном и духовном. Потиснувши персонифициране 
представе силе у ... митологијама филозофско знанственог истраживања бити си-
ле у Грчкој први пут је формулисао принцип да свако кретање и промена имају 
узрок и утврдило да је 'сила узрок кретања и промене' (Аристотел) ... модерна 
природна наука, види силу као квантитативни однос ... И ... многи филозофи ново-
вековног раздобља, настојећи ... одредити бит силе варирају аристотеловску иде-
ју ... или прибегавају више антропоморфном тумачењу силе (vis activа Лајбниц, 
вољна и активна Maine de Biran 'воља и представа' Schoppenhauer, 'животни елан' 
Bergson).”3 Сила има више значења, а углавном се односи на природне феноме-
не, што за нас у друштвеним наукама и није нешто што је релевантно, јер нас ин-
тересује сила као друштвени феномен. Сила указује на неку енергију коју ослоба-
ђају физички или друштвени покрети, као и на способност да се активно делује у 
простору или у друштвеним односима. У друштвеним наукама сила је способност 
деловања и принуде. Појам силе ми везујемо за војну силу.  

Близак појам сили јесте насиље4 које подразумева: „деловање силом ради ства-
рања одређене ситуације или односа у друштву, које воде реализацији циљева и ин-
тереса онога који врши насиље, и супротно вољи и интересима оних учесника интер-
акције над којима се насиље врши.”5 Занимљив је и следећи однос силе и насиља.6 
                              

1 Драган Симеуновић, Теорија политике, I део, Наука и друштво, Београд, 2002. стр. 145. 
2 Шире у: Илија Кајтез, Социологија, МЦ „Одбрана”, Београд, 2019. стр. 573-580.  
3 Filozofijski riječnik, u redakciji Vladimira Filipovića, Nakladni zavod Matice hrvatske, Zagreb, 1984. 

стр. 299.  
4 Д. Симеуновић, Теорија политике, оп. цит. стр. 148-149. 
5 Енциклопедија политичке културе, Савремена администрација, Београд, 1993. стр. 732. 
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Карактеристика силе је: „...у суштини, иако ... неопходно, истовремено, увек и екс-
тремно и непопуларано средство спровођења моћи због бруталности појавних ефе-
ката своје конкретне, односно директне, примене као очигледно нехумане активно-
сти. Гола сила би требало да буде последње средство спровођења моћи ...У случају 
нужности њене примене, неопходно је њено што мање и рационалније коришћење ... 
јер ... свака нерационална, прекомерна, ... и недовољна, употреба силе ... појачава 
отпор и револт више него што обезбеђује повиновање или гради ауторитет. Степен 
... способности примене силе се може одредити као степен могућности њене брзе, 
сваковремене и по актерима ... средствима, обиму и интензитету – циљу и условима, 
примерене примене.”7 Уколико се сила везује за појам оружане силе (војске) прет-
ходно појашњење нам добро и верно описује ситуацију када и на који друштвено 
оправдан начин се војска може користити и да је најбоља она војска (оружана сила) 
која је фактор мира и одвраћања непријатеља, и да је, такође, најефикаснија она 
власт (друштвена моћ) која се активно (насилно) не демонстрира на самој улици (тр-
говима) него се прихвата готово без поговора и великих отпора од стране својих ста-
новника. Још је кинески војсковођа Сун Цу (Sun-tzu), у свом делу Вештина ратова-
ња, записао: „Највећа вештина ратника је победа и потчињавање непријатеља без 
борбе, што је могуће само освајањем непријатељског духа.”8 Дакле, употреба војне 
силе је самим својим чином већ почетни пораз. Ипак, ако се мора и нужно је да се 
употреби онда демонстрација оружане силе мора бити рационална, краткотрајна и 
са што је могуће мање жртава, јер свака проливена крв појачава отпор (војној) сили и 
оружаном насиљу и чини војну силу и сваку силу мање изгледном за чисту и брзу по-
беду.9 Основни циљ употребне сваке војне силе је да се војничка победа преточи у 
легитимну моћ – у власт. Употреба војне силе није себи сврха него је њен основни 
циљ да се демонстрација силе што пре заврши миром који постаје власт. Наравно, у 
корист војног победника. Макијавели (Niccolo Machiavelli) сматра да у држави постоје 
два начина борбе: законом и силом, при чему спаја власт (моћ) и силу. 

Који су још односи друштвене моћи и силе (војне силе)? „Ако сила као инстру-
мент принуде представља средство темељења и изражавањa моћи, онда и ... 
моћ значи ауторитет изражен кроз захтев за обавезним као легитимним изража-
вањем.”10 Сила је средство остварења и одржања моћи, а насиље је начин ис-
казивања и спровођења моћи. Ипак, моћ се не реализује само силом, а насиље 
није обавезан начин реализовања моћи. Међутим, погрешно је тумачити да „сила 
не мора бити у корелацији са моћи”11 јер где постоји сила постоји и моћ, а сваки 
чин друштвеног (политичког) насиља повезан је са исказивањем политичке моћи. 
                              

6 Д. Симеуновић, Теорија политике, оп. цит, стр. 149-151. 
7 Драган Симеуновић, Теорија политике, I, стр. 148. 
8 Амнезија јавности – од пропаганде до тероризма, Графо комерц, Београд 2004. стр. 11. 
9 Ilija Kajtez, Srđan Starčević, Bojana Ružičić, “The Essence of Phenomenon of Peace and the 

notion of Peace Building”, Vojno delo, 8/2018, pp. 5–23. 
10 Драган Симеуновић, Теорија политике, оп. цит., стр. 146. 
11 Стојановић, Р., Сила и моћ у међународним односима, Радничка штампа, Београд, 1982. 

стр. 81. 
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Сила није једина основа моћи, али моћ увек значи могућност контроле средстава 
и начина примене силе. Да су власт и сила уско повезане, али да нису исто, при-
мећено је још у античкој Грчкој. „У Есхиловој трагедији 'Оковани Прометеј' Власт 
и Сила појављују се као Зевсове слуге које у ланцима воде Прометеја, а потом 
надзиру Хефеста, чији је задатак да својим божанским ковачким алатом и нара-
скидивим негвама заувек окује Прометеја. Власт ... заповеда, опомиње и прети. 
Хефест, нерадо испуњавајући свој задатак, довикује јој: 'Ти свагда свирепа и пу-
на дрскости!' А када јој одбруси да зна шта мора чинити и да му на заповеда ви-
ше, Власт одговара: 'Та заповедаћу и јаче викаћу' и 'Ти буди мек, ал' моју несави-
тљивост/и срца мог жестину немој корити.'12 Све време, Сила је без речи присут-
на на сцени, али то што не казује стихове не значи да њена појава није неопход-
на. Без Силе и Власт би ћутала.”13 Иначе, Зевсу, владару међу боговима, смели 
су да противрече само Аполон, бог Уметности и Атина, богиња Мудрости.14  

Навешћемо само основне карактеристике моћи (друштвене моћи). Моћ је 
(пра)стари друштвени феномен, и једна од базичних константи у међуљудским 
и друштвеним односима.15 Берл (Barle) тврди да су моћ и љубав два најстарија 
феномена људске емоције.16 Човек према моћи има двоструки однос: моћ је 
уграђена у највише домете цивилизације, али се опажа као одговорна за људ-
ску патњу и многе неправде. Моћ може да буде лична, групна, државна и дру-
штвена. Макијевели, који је био први теоретичар моћи у модерно доба, указује 
на две важне особине моћи. Томас Хобс (Thomas Hobbes) био је први модерни 
филозоф моћи. Вебер (Max Weber) дефинише моћ као коришћење: „сваке шан-
се да се сопствена воља спроводи у оквиру једног друштвеног односа, макар и 
против отпора и без обзира на чему се та шанса темељи.”17 Фуко (Mishael Fou-
cault) посматра моћ као свеприсутну и распршену.18 Он сматра да не постоји 
једна институција која шири своју моћ. Моћ не припада једној друштвеној групи; 
она је свуда, налази се у свакоме.19 У друштву представља однос између људ-
ских субјекта. Моћ се може гледати као на способност да се регулише и пред-
види понашање других, а да сами будемо непредвидиви.20 Бертранд Расел 
(Bertrand Russell) сматра да моћ у друштвеним наукама има исти статус какав 
има енергија у физици. Међу незаситим жељама људи две су, сматра Расел, 
                              

12 Eshil, Okovani Prometej, Rad, Beograd, 1960. стр. 61-65. 
13 Срђан Старчевић, Револуција и легитимност, Чигоја штампа, Београд, 2020, стр. 33.  
14 Вукашин Павловић, Политичка моћ, Завод за уџбенике, Београд, 2012, стр. 11-12. 
15 Ибид, стр. 15.  
16 Adolf Barle, Power, New York, Harcourt, Brace &World, Inc, 1969, str. 17. 
17 Weber M., Wirtschaft und Gesellschaft, Tubingen, 1956, str. 28.  
18 Видети шире: Франсоа Дос, Историја структурализма II, Карпос, Лозница, 2019. стр. 333-339. 
19 Најзначајнији теоретски допринос новијој политичкој социологији је Фукоова дефини-

ције моћи. Његово дело може се користити у анализи деловања моћи на неочекиваним ме-
стима и на неочекивани начин. На тој основи могуће је редефинисати политику као могућ-
ност за пружање отпора моћи и трансформисање друштвене праксе изван државе.  

20 Zygmunt Bauman, Inequalitiy in liquid modern times, ttps://www.youtube.com/watch. 4 mart 2021. 
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главне: жеља за моћи и жеља за славом. Мада нису идентичне блиско су пове-
зане. Опенхајмер дефинише моћ као способност утицаја, ограничавања или ка-
жњавања.21 Гајо Петровић тврди да: „моћ као надмоћ у клици садржи наси-
ље”22 јер је извођење насиља манифестација моћи. Има аутора који сматрају 
да насиље може бити и манифестација немоћи једнако, уосталом, као што мо-
же бити знак опадања или нестанка ауторитета, а у другим случајевима моћ 
може да делује отворено и брутално, а да њен утицај буде мали.23 „Сила делује 
и када се не употребљава директно види се и из низа историјских примера у 
којима је сила утицала већ самим својим постојањем на остваривање одређе-
них интереса онога који је поседује. Такво деловање силе може нарасти и до 
граница насиља, али као само индиректног насиља којим је супротни пол ди-
ректно насиље...”24 Моћ је врло комплексан и сложен појам и у себи крије многе 
тајне, па је потребно опрезно говорити и категорички тврдити о моћи. „Потре-
бан нам је појам шири од појма насиља и шири од појма мира. Тај појам је моћ. 
Културна моћ покреће актере, намећући им ставове о томе шта је добро, а шта 
је лоше; економска моћ их покреће методом шаргарепе ... војна моћ (или 'сила' 
уопште) методом штапа, значи методом 'у супротном'; политичка моћ их покре-
ће доношењем одлука. Тако разликујемо четири врсте моћи, или четири дис-
курса: културни, економски, војни и политички.”25  

Потребно је трагати за разликама и посебностима појмова силе и моћи, 
иако то није нимало једноставно и може да води до симплификације, вештач-
ких и конструисаних и наметнутих разликовања, што свакако треба избегавати 
по сваку цену. Драган Симеуновић истиче: „схваћена просто као снага, енерги-
ја, па чак и као 'енергија власти',26 друштвена моћ бива увек недовољно разли-
кована од снаге, односно енергије као физичке појаве уколико се не нагласе 
њена производна и телеолошка друштвена димензија на плану самоостварења 
човека и друштва.” На основу изнетих чињеница и тврдњи можемо закључити 
да је појам друштвене моћи шири, комплекснији и свеобухватнији од појма си-
ле (војне силе), која је у односу на друштвену моћ изведена категорија, да је 
друштвена моћ везана за економску основу (производњу) што сила (војна сила) 
није у најдиректнијој вези, али јесте индиректно.27 Посебно је важно да моћ са-
држи телеолошку димензију друштва, што спада у домен, пре свега, политичког 
                              

21 Oppenheim, F.E: Dimensions of Freedoms, An Analysis, New York, 1961. str. 7. 
22 Petrović G,. Filozofija i revolucija, Naprijed, Zagreb, 1970. str. 103. 
23 Rudi Supek, Zanat sociologa, Školska knjiga, Zagreb, 1983. str. 169. 
24 Драган Симеуновић, Теорија политике, op. cit, стр. 149. 
25 Јохан Галтунг, Мирним средствима до мира, Службени гласник, Југоисток XXI, Београд, 

2009. стр. 15. 
26 Јован Ђорђевић, Политички систем, Савез удружења правника Југославије, Београд, 1967. 

стр. 82.  
27 „Економска моћ је основа политичке моћи и ... тесно повезана с њом ... и обрнуто, по-

литичка моћ служи увећању економске моћи. Заједно са другима представљају друштвену 
моћ.” Д. Симеуновић, Теорија политике, оп. цит., стр. 145. 
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деловања, а у остварењу телеолошког деловања политичке заједнице сила 
(војна сила) јесте само (важан) инструмент реализације циљева политике.28 
Основе друштвене моћи нису само материјалне већ друштвене и психолошке 
природе, док војна сила нема ту ширину и свеобухватност.  

Војска и политика 
Ретко је нека професија као војна, осим можда саме политичке професије, 

толико чврсто, стално и вишеструко повезана са апаратом државе и државном 
политиком.29 Војни фактор је током векова имао велики утицај на сва дешава-
ња у историји.30 Особеност војне професије је, поред њеног утицаја у историји, 
и релативна издвојеност војске од осталих делова друштва.31 У савременом 
друштву војска је повезана са целином друштва, поготово преко државне вла-
сти.32 И тако ће увек бити. Владар или лице које је врховна власт у држави је и 
врховни командант војске. Макијавели у делу Владалац пише:„Главни темељи 
свих владавина, како нових, тако старих или мешовитих, јесу добри закони и 
војска.” Што се тиче војске, као стуба државне моћи, важно је његово упозоре-
ње да су сви наоружани пророци победили, а ненаоружани пропали. У старом 
добу и савременом свету постоје различите праксе односа државе и војске, 
што зависи од традиције народа, његове политичке културе и политичког систе-
ма, али једно је заједничко свим државама и њеним политичким системима, а 
то је трајна, интересна веза и узајамност војске и политике (власти) једне зе-
мље. Та веза је блиска и нераскидива. Због тога је потребно да сваки официр 
познаје феномен политике, политички систем своје земље и функционисање 
државне (јавне) и локалне власти. Важно је да се зна место, улога, значај арми-
је, као права и дужности војске у државном систему и однос њених припадника 
према јавној политици. Због значаја војске и поседовања монопола физичке си-
ле власт мора прецизно да дефинише место и улогу оружаних снага у политич-
ком систему државе.  
                              

28 Политичка моћ се може одредити као: „способност носилаца друштвене моћи да поли-
тичком активношћу – акцијом остварују своје интересе и циљеве независно од воље, инте-
реса и циљева других друштвених и политичких субјеката.” Славољуб Милосављевић, По-
литичка акција, Институт за политичке студије ФПН, Београд, 1977. стр. 87. 

29 О односу армије и политике видети шире: Илија Кајтез, Социологија , МЦ „Одбрана”, 
Београд, 2019. стр. 599-607. 

30 „Он је неодвојив од свих великих историјских догађаја друштва и у њима је често имао 
значајну, а понекад и пресудну улогу...” Слободан Тодорић, Цивилно-војни односи, Војнои-
здавачки завод, Београд, 2004, стр. 7.  

31 „Официр је једини службеник коме је Држава ... дала опште овлашћење своје сувере-
не власти, јер је ставила у његове руке грађане, па их принудила да му се потпуно повину-
ју...” Андре Гаве, Вештина командовања, ВИНЦ, Београд, 1993. стр. 33.  

32 С. Тодорић, Цивилно-војни односи, оп. цит., стр. 9.  
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Када је однос политике и војске у питању срећемо се са парадоксом у по-
литици о којем се расправљало још у античкој Грчкој, а то је да: „... обично не-
наоружани цивили јесу ти који добијају и траже послушност оних који упра-
вљају оружјем и који су стога физички способни да наметну своју вољу циви-
лима.”33 Како се чини, то су нека од важних питања политичке теорије и поли-
тичке науке. Основни узрок (не)послушности армије није физички већ психо-
лошки. „У погледу физичке равнотеже снага ... армија може лако да победи 
ненаоружане цивиле... Међутим, војска обично поседује моћ да влада али не 
поседује увек и вољу. Она такође не делује увек у условима који погодују пре-
узимању политичке власти... Политичка култура једне нације одређује како 
ставове војске тако и ставове народа према војсци. Она ... објашњава зашто 
су неки ... политички системи јаки и делотворни, док други показују се слаби, 
неуспешни или склони револту.”34 Према неким ауторима,35 цивилно-војни од-
носи се реализују у односима војске, политичких елита и цивилног друштва.36 
Високо рангирани официри активно учествују у формулисању војне политике, 
политичке елите у највећој мери имају утицај на величину, састав и намену 
војске, а цивилни сектор посредно утиче на политику и војску путем избора, 
јавног мњења и мас-медија. Смисао ових односа јесте да војска буде што бо-
ље интегрисана у привредни, културни и политички живот друштва. Важно је 
да буде професионална и обучена, опремљена савременим наоружањем и 
опремом, али је пресудно да буде одана свом народу, држави и демократски 
изабраној власти. Важно је, такође, да војник добро користи оружје, али је 
најважније према коме је то оружје – оруђе окренуто. То је највећа брига и за-
датак државне власти.  

Крајем XVIII века, у доба буржоаских револуција, избијају на светло поли-
тичка питања улоге, места и контроле армије у демократском друштву, јер поја-
ва народних армија (општа регрутација) у значајној мери је променила однос 
војске и власти.37 Неки филозофи сматрају да је војска опасност по слободу за-
једнице,38 као Едмунд Берк (Edmund Burke): „Армија је једно дисциплиновано 
тело, те је као таква ... опасна по слободу; ако је недисциплинована онда је то 
                              

33 Енциклопедија политичке културе, Савремена администрација, Београд, 1993. стр. 60. 
34 Енциклопедија политичке културе, стр. 60. 
35 A. J. Goodpaster, S. P. Huntington, Civil-Military Relations, Amarican Enterprise Institute, 

Eashington, 1977, p. 31.  
36 „Делотворна цивилна контрола над армијом пре је изузетак него правило у XX веку. 

Само ограничени број ... демократија у економски најјачим државама Европе и Северне 
Америке никада није доживео већа искушења демократске контроле над војском ...” Енци-
клопедија политичке културе, стр. 60.  

37 У теоријама западних научника oднос војске и државе може се поделити на три кон-
цепта: либерални (цивилна контрола над војском), конзервативни (независност и утицај вој-
ске на политику државе), милитаристички (владавина војних група у држави)...” Ježi Vjatr, 
Sociologija vojske, VINC, Beograd, 1987, str. 102-104. 

38 С. Тодорић, Цивилно-војни односи , оп. цит., стр. 107.  
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катастрофа за друштво.”39 Овим питањем су се бавили државници и мислиоци 
у САД после победоносне револуције за независност (1775–1883). О питању да 
ли је Америци потребна стајаћа војска мишљења су била подељена.40  

Свака државна власт има потребу да све моћи концентрише у својим рука-
ма, а једна од најснажнијих полуга владања јесте монопол физичке силе којом 
располаже војска, па зато свака власт прво жели да контролише војску.41 Власт 
одређује правила друштвене игре. Врло сложени однос између политике, вла-
сти и војске мењао се кроз историју, што није необично, имајући у виду разне 
интересе, политичку културу и организацију власти.  

У данашњем свету војска се, углавном, покорава демократски изабраној по-
литичкој власти. Ипак, дешава се да се војска наметне целокупном друштву и да 
тада управља и командује друштву коме би требало, пре свега, да служи. Такав 
модел, по којем армија намеће своју вољу друштву, примењују војни режими који 
се јављају у мање развијеним земљама.42 У Латинској Америци, после стицања 
независности (XIX век), дошло је до појаве војних режима, а тај модел појавио се 
                              

39 E. Burke, Speech on the Army Estimates (1790), Collected Works, 1883, Vol V str. 16, цити-
рано према: M. Howard (ed.) Soldiers and Governments, Nine Studies in Civil- Military Relations, 
London, 1975, pp. 11-12. 

40 Постојале су две концепције о улози војске: идеја о омањој стајаћој војсци (Вашингтон 
и Хамилтон) и доктрина ненаоружаности и изолованости у односу на светске политичке кон-
фликте (Џеферсон и Медисон) који су били непријатељи војске, јер су у њој видели обнови-
теља тираније.  

41„Начело војне подређености званичним цивилним властима проистиче из: а) демократске 
доктрине о владавини права и б) теорије о рату; коју је развио Карл фон Клаузевиц према којој 
је рат само инструмент политике (... војну моћ треба подредити цивилним политичким доносио-
цима одлуке). Демократски видови цивилно-војних односа имају две главне верзије: а) парла-
ментарну и б) председничку... парламент, преко владе састављене од парламентарне већине, 
контролише војску и доноси политичке одлуке у погледу војне организације, унапређивање ка-
дрова, а према другој –председник врши функцију главнокомандујућег оружаних снага или ... 
врховног заповедника, законодавство држи контролу над буџетом . У оба ... типа демократске 
цивилне контроле запажа се строга одвојеност надлежности између политичких (цивилних) и 
професионалних (војних) хијерархија...” Енциклопедија политичке културе, стр. 60. 

42 „Одлика државних удара јесте да се дешавају у земљама које углавном нису изградиле 
свој политички систем, које су нестабилне и хијерархијски устројене, јер војска генерално не може 
да реши дугорочно ниједан проблем у држави ... Логика војске је логика хијерархије, основна два 
принципа су субординација и једностарешинство, а то не може да функционише у заједници где 
су друштвени односи много комплекснији, финији и еластичнији. Дешава се да неки од војника 
умисли да може да реши ствари чврстом руком, брзо и ефикасно по моделу касарне, али се ка-
сније врло брзо покаже да то што би требало да буде неко решење постаје све већи проблем. 
Власт се веома лако ослади, онда се све ради да се продужи и због тога пучисти у цивилне секто-
ре уводе војнике што није добро, јер војник не уме да се суочи са проблемима заједнице... сино-
ним за државне ударе су биле Латинска Америка и Африка и показало се да може тренутно и 
краткорочно да дође до одређене стабилизације, али да дугорочно ти режими заврше у диктату-
ри, тиранији и доводе до новог пропадања тих земаља.” Илија Кајтез, интервју на Спутњику: „Шта 
се деси кад се западни предатори устреме на неку државу”, 14.04. 2019. (интервју водила Наташа 
Милосављевић). Наведено у делу Владимир Ваухник, Невидљиви фронт, предговор Илија Кај-
тез, Милош Аздејковић, Добротољубље, Београд, 2019, стр. LXIV  
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у постколонијалним земљама Африке и, у мањем обиму, Азије. Главни разлог за 
преузимање војне власти јесте неефикасност политике и недостатак легитимно-
сти цивилних режима. У XX веку војни режими су оријентисани на сиромашне 
слојеве. Они су,43 у неким случајевима, могли да произведу економски развој и 
модернизацију, али су углавном претрпели потпуни неуспех.  

Важно је да се схвати потреба сарадње политике и цивила са војском и ко-
мандним кадром, јер то намећу важне савремене тенденције у развоју војске и 
поимања политике. Пре свега, мисли се на брз техничко-технолошки развој вој-
ске којим политичар не може лако да овлада, а која (војска) игра врло важну 
улогу у дефинисању спољне политике сваке земље. Значајан део националног 
дохотка усмерава се на војску, а она утиче на одлуке власти. Војска је оспосо-
бљена да обавља бројне безбедоносне и политичке задатке у свету, поготово 
када је реч о мировним и хуманитарним мисијама. Важна је цивилна и демо-
кратска контрола војске, јер: „Војска је ... хијерархијски устројена друштвена ор-
ганизација у којој појединац који командује у рату има велика ... апсолутна 
овлашћења, јер ... одлучује о животима ... потчињених. Та чињеница је сама по 
себи довољна да наметне потребу ширег друштвеног увида и утицаја на дело-
вање и употребу такве организације”.44  

Предлог унапређења цивилне демократске контроле 
Војске у Србији 

Однос између војске и политике увек ће бити од посебног интереса сваке 
државне власти. Он је важан али и промењив,, иако је цивилна контрола војске 
у садашње време, поготово у демократским земљама, достигла висок ниво и 
сигурност да војска неће преузимати оне надлежности које јој у политичкој аре-
ни не припадају. Ипак, друштвени феномени су врло динамични и над вредно-
стима демократије мора да бдије целокупно друштво. У савременим и развије-
ним демократијама нико не поседује апсолутну власт, а моћ није није концен-
трисана у једној личности или организацији, већ је расута на мноштво различи-
тих институција од којих су неке државне, друге припадају цивилном друштву, 
па је процес доношења политичких одлука сложен. Демократска држава је по-
лиархија, владавина многих.45 Уколико делују у сагласности и јединству, војна 
моћ битно увећава политичку (друштвену) моћ и доприноси њеном угледу. 
Лојaлност припадника Војске Србије демократски изабраним цивилним власти-
                              

43 „Један од основних проблема са којима се суочавају војни режими јесте однос према не-
војном процесу вођења политике ... Следећи проблем са којим се суочавају војни режими јесте 
проблем одвајања политичких од чисто војних функција. После извесног времена, старешине 
на политичким положајима почињу да врше функцију политичара што опет изазива затегнутост 
између војног и политичког дела владе.” Енциклопедија политичке културе, стр. 60. 

44 Слободан Тодорић, Цивилно-војни односи, оп. цит., стр. 108. 
45 Видети шире: Robert Dal, Poliarhija, Filip Višnjić, Beograd, 1997.  
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ма Републике Србије није никада и не треба да буде било када доведена у пи-
тање. Војници Србије припадају својој држави и своме народу. Они добро знају 
да је народ једини суверен, на основу чије се већинске воље формира државна 
власт. Поштујући свој народ припадници Војске, који су супериорни у војном 
смислу, лојални су државним властима. 

Однос војника према власти врло је једноставан. Према позитивним закони-
ма, они дочекују у својим срединама, са свим прописаним почастима, онога ко 
је освојио власт, али се са дужним поштовањем и пажњом односе и према опо-
зицији, јер је и она део политичког система наше државе. Међутим, ни власт ни 
опозиција у просторијама Војске Србије не могу да пропагирају страначке ста-
вове. Професионални војници Војске Србије не могу бити партијски организо-
вани, не могу заступати и ширити, на послу или у јавности, страначке идеологи-
је и вредности, не могу бити чланови странака, нити на њиховим листама. Пре-
ма Закону, припадници Војске имају активно бирачко право – да гласају за осо-
бу која ће, по њиховом мишљењу, најбоље представљати државу. Насупрот то-
ме, државној власти је врло лако да се односи према Војсци Србије и она би у 
крајњем случају када дође на власт требала да замени (уколико жели) највише 
неколико челних људи, а да професионални војници наставе са својим редов-
ним занимањем. Уколико припадник Војске Србије није задовољан влашћу или 
политиком коју држава води према Војсци има само две алтернативе: да се с 
том политиком сложи или да му престане професионална служба. 

Ипак, лојалност Војске не подразумева да се њен глас у професионалном, 
кадровском или техничко-технолошком смислу не чује и да се не уважи. Ипак, 
постоје нека важна унутрашња питања где би модел односа цивилне и војне 
власти требало да има полудиригован однос. Наиме, неке власти у Србији по-
нашале су се на волунтаристички начин и нису се консултовале са војном про-
фесијом, придоносећи, на тај начин, слабости, неефикасности, демотивацији и 
слабљењу Војске Србије. Наиме, уколико цивилна власт без икаквих консулта-
ција са војним врхом на челну позицију у Војсци постави старешину без довољ-
ног војног знања и који је у својој професионалној каријери командовао само 
водом и долази из логистичке основе Војске, а не из „ударне игле” (пилоти, ра-
кеташи, пешадија, артиљерија, оклопњаци, падобранци) онда настају велики 
проблеми у ланцу командовања, што изазива оправдан револт свих официра 
који својим знањем, каријером и способностима претендују на челно место. Во-
лунтаризам цивилних власти, ничим оправдан, а најмање професионалним, па-
триотским и државним разлозима, погубан је и неприхватљив. Предлажем мо-
дел који би решио многе проблеме у комуникацији цивилне и демократске вла-
сти и припадника Војске Србије, не доводећи у питање лојалност војника својој 
демократској власти, чија суштина је у кадровском вођењу старешина. Наиме, 
након завршетка школовања десет најбољих се издваја, а њихове карактери-
стике се уписују у посебан досије. После четири или пет година од тих десет 
старешина 2-3 најслабије рангирана се елиминишу да би на њихово место до-
шли они који су се у међувремену показали као најбољи. За пет година такав 
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поступак се понавља. Тако би се, према истом моделу, водиле старешине кроз 
целокупну каријеру. Дакле, власт би тада слала на школовање или постављала 
на најодговорније функције само оне најбоље. То је могући модел полидириго-
ваног односа државне власти и Војске. На тај начин би се избегле ситуације да 
се унапређују или шаљу у каријерну школу они који то не заслужују и не испу-
њавају услове. Волунтаристички приступ цивилних власти руши поредак и спо-
собност Војске Србије у којој се старешине најбоље познају и врло добро знају 
ко и колико вреди. Цивилна власт не сме бити најслабија карика у Војсци. Исти 
принцип полидириговања мора се испоштовати када је у питању наоружање, 
опремање, логистика, вежбе и све оно што Војску чини способном, елитном и 
спремном да у свим бурним историјским околностима одговори свом основном 
задатку – да сачува сувереност своје државе и слободу народа.  
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Р е з и м е 

утор је у раду настојао појаснити зашто је за државну власт релевантан појам 
друштвене моћи, а за војску је примереније говорити о оружаној сили. Иако је 

врло свестан испреплетености, узајамности и блискости државне власти и организа-
ције војске, као и појмова моћи и силе, аутор жели да нагласи њихове разлике. 

Није могуће говорити о власти без помоћи и ослонца на оружану силу, а не-
ме те оружане силе која не баштини свој смисао и задатак и циљ у државној 
власти. Могући су само краткотрајни периоди да се војна сила осамостали, али 
се одмах враћа у окриље државне власти или сама армија формира државну 
власт, јер јој треба извор легитимитета. Оно што је прво и основно правило је-
сте да се нигде не може говорити о истинској власти уколико онај који је на вла-
сти не контролише оружану силу у својој заједници, племену, роду, класи, поли-
тици, држави и друштву. Просто није могуће ни замислити, а камоли да се то 
реално дешава, да онај који влада једном заједницом или друштвом није и вр-
ховни командант оружаних снага. Основна идеја јесте да се види које су непри-
косновене сфере друштва у којима треба да доминира политика, а где је најбо-
ље поље деловања оружаних снага и како и на који начин се регулишу њихови 
односи који су блиски, али често и напети.  

Кључне речи: власт, државна моћ, војска, војна сила, лојалност, цивилно-војни 
односи 
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роблем међуодноса политичке и војне елите веома је сло-
жен, вишедимензионалан, вишехијерархичан и релативно 

заштићен од научне и стручне јавности и, као такав, теже сазна-
тљив. Нарочито је актуелан у рату где су везе лабавије и где са-
моиницијатива појединаца и друштвених група долази до пуног из-
ражаја, што је управо предмет ове анализе. Предмет се, међутим, 
не разматра у тоталитету већ се ограничава само на просторе не-
кадашње Социјалистичке Федеративне Републике Југославије 
(СФРЈ) у периоду од осамдесетих година двадесетог века па нада-
ље. Догађаји ван тог времена коришћени су као емпиријска подло-
га и за илустрацију и аргументацију властитих ставова.  

Предмет овог рада структуриран је у пет посебних делова. У првом 
делу дате су епистемолошко-логичке основе односа политике и војске 
у рату, са тежиштем на уоченим слабостима у теоријској и нормативној 
сфери и њиховим последицама по реалну праксу. У другом делу извр-
шена је компаративна анализа циљева политике и војске, са тежиштем 
на нужној потреби да се они на државном нивоу подударају и заједнич-
ким снагама реализују. У трећем делу објашњен је однос војске и поли-
тике на најопштијем нивоу. Доказано је да је политика општија и да 
усмерава целокупне активности друштва, укључујући и ангажовање 
војске у рату. У четвртом делу наведени су модели односа војске и по-
литике на стратегијском нивоу. Недвосмислено је доказано да је поли-
тика надређена војсци, што не искључује могућност интензивног дого-
варања и преговарања пре доношења дефинитивних одлука о ангажо-
вању у борбеним дејствима. И, на крају, у петом делу су објашњени од-
носи између представника локалне власти и јединица на тактичком ни-
воу. Објашњене су везе руковођења и сарадње између тих субјеката 
са тежиштем на потешкоћама комуникације и последицама.  

Кључне речи: војска, политика, међуоднос, рат, циљеви, оружани 
сукоб 
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Увод 
 области друштвене делатности постоје бројни проблеми од чијег комплек-
сног истраживања и успешног решавања зависи опште стање и проспери-

тет држава и народа. Међу њима су нарочито актуелни проблеми мултидисципли-
нарног карактера, односно они проблеми који се не појављују у „чистом” облику, не 
захватају само једну област и немају јасно дефинисане везе и односе. То је, поред 
осталих, и проблем међуодноса политике и војске уопште и у рату посебно. Он се 
налази на споју између те две значајне делатности и у његовом решавању уче-
ствују представници и политике и војске, али и бројни други субјекти друштва.  

Проблем међуодноса војске и политике је много актуелнији у рату него у ми-
ру.1 У миру постоји успостављен одређени континуитет односа законодавне, 
извршне и судске власти и константност тих односа према војсци као институ-
цији. Међуодноси су непосреднији, динамичност активности је мања, појаве су 
предвидљивије, а корекције једноставније. У рату је то много сложеније и теже 
за реализацију, јер се кидају бројне везе и нарушавају они односи који су у ми-
ру били успостављени, а све слабости се плаћају људским животима. 

Проблем није ни истраживан у довољној мери. Налази се у самом врху држав-
не политике и, као такав, због заштићености од јавности, повреде сујете поједина-
ца и групе људи, али и због недостатка храбрости и интелектуалног поштења, није 
интересантан за већину оних теоретичара који су склони непристрасном и објек-
тивном истраживању. На то утиче и повременост оружаних сукоба који указују на 
чињеницу да наведени проблем у миру није интересантан за бројне научнике. Он 
није толико актуелан за истраживање, чак и када се реално дешава у некој другој, 
далекој земљи. Он постаје актуелан тек када се појави у сопственој држави и дого-
ди сопственом народу, а тада је касно за комплексно истраживање.  

Сложеност проблема огледа се и у томе што захвата широко подручје скоро 
свих наука и научних дисциплина. У процесу његовог решавања учествују бројни 
субјекти који припадају различитим институцијама, политичким оријентацијама, 
са различитим економским и политичким интересима и различитом политичком и 
војном и другом снагом на унутрашњем и међународном плану, али то није пред-
мет ове анализе. Предмет истраживања првенствено се односи на међуоднос 
политичке и војне елите на власти у ратним условима и углавном је ограничен 
на просторе ех-ју од деведесетих година 20. века. Догађаји ван тог времена се, 
углавном, користе као емпиријска подлога или аргументација властитих ставова.  

У истраживање наведеног предмета пошло се од заснивајуће хипотезе да 
основне предуслове успешности функционисања међуодноса политике и војске у 
рату представљају добре епистемолошко-логичке основе постављене у миру, пра-
вилно дефинисање циљева и надлежности субјеката на општем и локалном нивоу. 
Остале разрађујуће хипотезе дефинисане су симетрично поднасловима у тексту.  
                              

1 О феномену мира шире у: Ilija Kajtez, Srđan Starčević, Bojana Ružičić, „The Essence of 
Phenomenon of Peace and the notion of Peace Building”, Vojno delo, 8/2018, pp. 5–23. 
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У истраживању су коришћене скоро све научне методе са тежиштем на ана-
лизи садржаја, историјско-компаративној методи, методи испитивања и логич-
ким методама које су биле присутне у целокупном процесу анализе прикупље-
не грађе и израде овог документа.  

Епистемолошко-логичке и методолошке основе  
односа политике и војске у рату 

У нашој војној науци, па и у другим наукама у друштву, већ дужи низ година, 
ретко се обрађују општа теоријска питања која се односе на политичке и војне 
делатности у рату. Није само реч о односима између субјеката те две врсте де-
латности већ, пре свега, о обимнијем проблему који захвата целокупно подруч-
је делатности државе и њених институција у рату – од филозофског и методо-
лошког прилаза до теоријске разраде конкретних активности.  

У СФРЈ је било покушаја да се тај проблем истражи и теоријски обликује. Ре-
зултати су, међутим, остали испод очекивања због једностраног прилаза и поку-
шаја да се проблем редукује у област војне доктрине и да се понуде готова ре-
шења за одбрану земље. Последице такве методолошке оријентације биле су 
вишеструке. Прво, доктрина општенародне одбране није захватила проблеме ра-
та у тоталитету него само једну његову димензију – општенародни одбрамбени 
рат. Друго, понуђена су готова решења, што је немогуће. Треће, такав прилаз не-
посредно је утицао на једнострану едукацију официрског кадра. Уместо конзи-
стентне и аргументоване теорије о рату, они су изучавали доктринарна и норма-
тивна документа без комплексног захвата и довољне емпиријске и логичке под-
логе. Четврто, услови у којим је изведена основна премиса о доктрини општена-
родног одбрамбеног рата нису контролисани. Премиса да је цела земља у виду 
„јежа са двадесет два милиона бодљи” и да ће читав народ „устати” у одбрану 
њене целовитости била је примерена за седамдесете године, али је у осамдесе-
тим постала неодржива. Пето, целокупан процес припреме и вођења дејстава у 
рату исполитизован је. У војну терминологију су на велика врата ушли политички 
термини, сложене синтагме и празне фразе типа радни људи и грађани, основне 
организације удруженог рада и слично. Шесто, због пристрасности и лажног па-
триотизма њених аутора запостављен је противник, односно рат је разматран 
као једнострана категорија. Седмо, творци такве доктрине запоставили су нижи 
старешински кадар у војсци. И, осмо, ставом да је „право и обавеза свих радних 
људи и грађана да бране своју земљу”, испреплитане су обавезе и надлежности 
субјеката у рату. То се нарочито видело у ратовима деведесетих година прошлог 
века када су, уместо професионалних официра, командовање јединицама поне-
где преузимали локални политичари и страначки прваци.  

Велику потешкоћу представља и одређење општих теоријских модела поли-
тике и војске уопште и у рату посебно. Под општим моделом политике подразу-
мева се практична делатност гарнитуре на власти која је усмерена ка општим 
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интересима државе и народа. Могуће су, међутим, и друге варијанте, на при-
мер, да политика фаворизује класне, страначке и друге интересе и све актив-
ности институција државе, укључујући и војску, подреди тим интересима.2  

Слична је ситуација и са стањем у војсци. У вишестраначком систему од вој-
ске се очекује висока професионалност и департизованост, али и смелост у 
борби за опште државне интересе. У стварности, међутим, није увек тако. Нај-
чешћи случајеви деформације су када појединци у војном врху и део кадрова у 
хијерархијском низу, због поданичког односа, недостатка знања за функцију ко-
ју обављају, тежње за бржим напредовањем, страха од одговорности и других 
побуда, занемарују опште државне интересе и безрезервно се стављају на 
страну одређене групе људи или деформисане партијске гарнитуре на власти.3 
По правилу, што је друштво затвореније, с мање демократије, могућност ано-
малија је већа. 

Присутне су и потешкоће методолошке, логичке и семантичке природе. То 
се посебно односи на учеснике у релацијама и начине на који се ти односи могу 
посматрати. У епистемолошком смислу то су односи између наука, конкретно 
између политикологије и војних наука. У практично-логичком смислу ти односи 
се могу посматрати уопште – између субјеката политике и војске, затим посеб-
но – између политичке елите на власти и генералштаба и појединачно – између 
појединачних представника политике и војске.  

Семантичке потешкоће су нарочито присутне при избору термина за пред-
ставнике политике и војске. Носиоци политичке власти у једном друштву су по-
знати и они дефинисани су уставом. Ради ефикаснијег решавања проблема, у 
ратном стању, парламент и влада, најчешће, део својих надлежности преносе на 
једног човека или групу људи. Личност која има ту политичку снагу у конкретним 
ситуацијама има и одређено семантичко значење. Најчешћи називи су: краљ, 
цар и председник за које се, најчешће, користи заједнички термин: владар, др-
жавник, шеф државе, представник политике и слично. Слична ситуација је и са 
представником војске. Историјски посматрано, он може бити у својству војсково-
ђе, главнокомандујућег, команданта војске, начелника генералштаба и слично. 

Проблем односа између представника политике и војске је и нормативног и 
практичног карактера. Набоље је када између те две категорије не постоји бит-
на разлика. Што је та разлика већа и стање тих односа је проблематичније, а 
последице веће. Аномалије су обично нормативног карактера. Тако је, на при-
мер, према уставним решењима у СФРЈ, постојало Председништво, као колек-
                              

2 Уочавајући такву опасност, Е. Р. Симпкин истиче: „Међутим, ма какви били мотиви њи-
хових вођа, владе Првог и Другог света у деветнаестом и двадесетом столећу, уопштено 
гледано, изгледа да су биле спремне да отпочну рат без обзира на своје могућности и изгле-
де и да га наставе без обзира на његов исход, очигледно сматрајући уништење своје земље 
прихватљивијим од сопственог силажења с власти”. (Ричард, Е. Симпкин: Надметање у бр-
зини маневра, О рату у XXI веку, ВИНЦ, Београд, 1991. стр. 254. 

3 „... можемо можда да продремо у тајну посебне тешкоће избора војних вођа ... методи војног 
руковођења су такви да су они који се усуде да мисле својом главом обично елиминисани.” Карл 
Попер: Отворено друштво и његови непријатељи, 1. Чар Платона, Бигз, Београд, 1993. стр 182.  
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тивни врховни командант, и Генералштаб ЈНА, у улози Штаба Врховне коман-
де. Али, кад је рат почео, није се знало, односно широј јавности није било по-
знато, ко је државник, а ко главнокомандујући генерал. Нису дефинисани ни по-
ступци у критичним ситуацијама када, на пример, тај колективни врховни ко-
мандант не може да се договори и донесе било какву одлуку. Непосредна веза 
између тог колективног врховног команданта и команданата армија које су им 
непосредно потчињене практично није ни постојала. Вршени су неки покушаји 
преко Генералштаба, али он је био само у функцији Штаба Врховне команде. 
Непосредне последице таквог стања добро су познате – од дефинисања немо-
гућих циљева и покушаја увођења политичке партије у ЈНА до мешања у струч-
не надлежности. То се нарочито може видети кроз тактику „крени – стани” и 
друге активности војске које су усмеравали политичари. Није, дакле, ни у нор-
мативном смислу било решено ко представља војску, а ко политику.  

Присутан је и проблем одлучилаца, нарочито у ситуацијама када сви органи 
државне власти не могу нормално да функционишу. Обично се, у тим услови-
ма, надлежности и овлашћења преносе на појединце – одлучиоце. Они се у др-
жави најчешће називају владарем (државником), али је прецизније звати их до-
носиоцима одлука или одлучиоцима на унутрашњем и међународном плану. 
Међутим, у ратним условима они треба да имају специјална овлашћења, што је 
потребно законом и уставом дефинисати.  

Одлучиоци се могу класификовати према различитим критеријумима, а 
основни су начин доношења одлуке и лица која учествују у процесу одлучива-
ња. У односу на начин доношења одлуке постоје формални и стварни одлучио-
ци. Формални одлучиоци, сагласно уставу и законима, доносе одговарајуће од-
луке и формално-правно потписују одређена акта и решења. Стварни одлучио-
ци су они од чије воље зависи постојање и садржина одлуке, која се тек после 
њихове сагласности и формално објављује. Широј јавности обично нису позна-
ти, а могу бити у држави или ван ње. Понекад могу радити и против интереса 
државе, што је веома опасно за ангажовање војске.  

Други карактеристичан случај је када се одређена личност (или институција) 
нижег ранга својом харизмом наметне и преузме улогу формалног (и/или 
стварног) одлучиоца. Тако су, на пример, улогу формалних одлучиоца у СФРЈ 
преузели председници тадашњих република, а чланови Председништва СФРЈ 
преузели су улогу преносиоца и, евентуално, тумача тих одлука против којих 
нису смели да гласају. Тих случајева је било и касније. Тако је, на пример, 
председник Србије Слободан Милошевић имао већу моћ и ауторитет од тада-
шњих председника СР Југославије – врховног команданта војске, што је имало 
веома негативне последице на војску у целини, од избора циљева рата до од-
носа на државном, регионалном и локалном нивоу.4  
                              

4 Веома је интересантно да су председници Слободан Милошевић и Фрањо Туђман, на 
преговорима у Дејтону, преузели улогу преговорача уместо представника српског и хрват-
ског народа у Босни и Херцеговини.  
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Однос циљева политике и војске у рату 
Генерално посматрано, циљеви политике и војске у рату потпуно су разли-

чити. Циљ политике је мир. Под тим се не подразумева било какав мир, него 
бољи и праведнији и то за све стране у сукобу. Ако се закључи неправедан мир 
већа је вероватноћа избијања новог рата, јер ће оштећена страна увек настоја-
ти да тај понижавајући однос, у који је доведена неправедним миром, поправи.  

Политика тај циљ реализује координацијом напора целокупних потенцијала 
друштва, укључујући и ефекте дејства војске у рату. Оно што изгуби на војном 
плану политика надокнађује вештом дипломатијом и тако непрекидним ускла-
ђивањем напора снага на војном, дипломатском, економском, етичком и другом 
плану, она своје основне ставове супротставља и усаглашава с противничким 
и закључује мир. При томе је веома битно да се избегавају две неповољне крај-
ности у које политика може бити доведена. Прва је да своју снагу и потенцијале 
у рату не истроши до потпуне изнурености и, на тај начин, упропасти будућност 
сопственог народа, па и своју сопствену. „Самоисцрпљење у рату”, како истиче 
Лидел Харт, „уништило је више држава него што их је уништио ма који спољни 
нападач”.5 Друга крајност односи се на слепо повођење за успешним дејствима 
војске на ратишту – без размишљања о каснијим ефектима.  

Циљ политике је, дакле, мир, а не рат. Зато у теорији силе важи правило да је 
најбоља она политика која своју земљу не уводи у рат. Права политика ће учини-
ти све да до рата никада не дође. У рату се губе људски животи, као највећа 
вредност, и руши достигнути ниво економског и другог развоја друштва. Али, било 
би веома погрешно да се појава рата експлицитно приписује недостацима ове или 
оне гарнитуре на власти. У рату учествују две или више супротстављених зема-
ља, политичких, националних и других групација, тако да је проблем мира или ра-
та заједнички. Рат је, дакле, последица блокаде дијалога за преговарачким сто-
лом, али се, без обзира на то, увек завршава управо за преговарачким столом.  

За разлику од политике, циљ војске је победа противника у рату, и то, пр-
венствено, оружаним путем – борбеним дејствима. Том циљу она подређује 
све активности од попуне и обуке, преко организацијско-формацијских решења 
до вођења борбених дејстава и остварења постављеног циља. Војска, дакле, 
признаје само две стране у сукобу – властиту и непријатељску. 

Циљеви политике и војске разликују се и по надлежности у дефинисању. 
Политика дефинише глобални циљ у рату, али истовремено и парцијалне ци-
љеве, на пример војсци, дипломатији и слично. Војска, дакле, себи не поста-
вља циљеве у рату већ само одређује циљеве у одређеним борбеним дејстви-
ма – бојевима и операцијама.  

Наведена генерализација циљева односи са на такозване „чисте” ситуације. 
Ствари, међутим, нису тако једноставне. Свако правило има изузетке, а у прак-
                              

5 Лидел Харт: Стратегија посредног прилажења, Редакција Војног дела, Београд, 1952, 
стр. 215. 
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си се могу појавити бројне подваријанте. Нису ретки ни примери када су се ге-
нерали претварали у миротворце и покушавали да обуздају своје ратоборне 
политичаре – нарочито у фази анализе могућности ангажовања војске и реали-
зације одређених циљева. Када се одлука донесе, уколико генерал не поднесе 
оставку, ствари се поново постављају на своје место – генерали покушавају да 
победе противника, а политичари разговарају о миру.6  

Искуства из наше ближе историје, међутим, показују да постоје бројни при-
мери када циљеви ангажовања војске нису ваљано постављани. Почетком гра-
ђанског рата на просторима СФРЈ, Југословенској Народној Армији (ЈНА) је, на 
пример, неко поставио немогући циљ. Наређено је да војска излази на терен да 
развади зараћене стране; дакле, да са пуном ратном опремом иде у рат, при 
чему није дефинисано ко јој је непријатељ. Пракса је показала да тај циљ није 
било могуће остварити. Војска се налазила у сендвичу између две ватре и, као 
таква, није одговарала ни једној страни у сукобу. Једни су је оптуживали да је 
неактивна, а други да је непријатељска и окупаторска.  

Показало се, нажалост, да је и српска политичка елита веома неспремна ушла 
у промене које су захватиле Европу и СФРЈ.7 За више од десет година владања, 
политичка елита, оличена у режиму Слободана Милошевића, била је веома неја-
сна и конфузна. Извесно је да је у почетку бранила вишенационалну федерацију 
све до њеног распада. Постоје мишљења да се режим залагао за останак Срба у 
једној држави, али то никада није јавно обелодањено. Ипак, чињеница је да одбра-
на Срба у крајинама није био државни пројект тадашње државе Србије.8  

Милошевићева политичка елита је, затим, српски државни простор редукова-
ла на границе две федералне јединице СРЈ (Србију и Црну Гору), који је, на са-
мом почетку, као јединствена национална територија, био доведен у питање. Та-
ква политика је деловала веома конфузно и дезоријентишуће на официрски ка-
дар, нарочито на оне појединце који су рођени ван граница Републике Србије. 
Она је постала јасна тек у време агресије НАТО-а на СР Југославију, када је вла-
да прогласила ратно стање и безрезервно се определила за одбрану земље. 
Остварено је и народно јединство. Обични људи су буквално својим телима бра-
нили мостове на Сави и Дунаву, што је потрајало све док се у маси тог народа 
нису почеле појављивати различите страначке заставе и друга обележја.  
                              

6 Тако су, на пример, војни команданти НАТО-а убеђивали своје политичаре у бесмисле-
ност и нерационалност извођења ваздушних напада по српском народу у Босни. Када то, 
међутим, није успело и када је одлука донета, ти миротворни команданти су се претворили у 
енергичне реализаторе и то на веома бруталан начин.  

7 „Срби нису имали државника са визијом, политичаре који су разумевали велике проме-
не настале у политичком бићу света и савременој цивилизацији.” (Добрица Ћосић: Разговор 
недеље – рушиће нас време и потомци, Политика, Београд, 2. 10. 2005) 

8 Она је у почетку била попустљива у подржавању максималистичке политике книнских 
Срба, а затим их је препустила „домовинском” злочину Туђманове солдатеске и протерива-
њу са вековних огњишта. (Добрица Ћосић: Боримо се за препород Србије и све радости жи-
вота, Интервју у: Политика 31. 5. 2011) 
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Нова „демократска” власт, од петог октобра 2000. године, у својој предизбор-
ној кампањи обећавала је оно што се показало као немогуће. Када је победила, 
она је геополитички код Србије безрезервно усмерила према евроатлантским ин-
теграцијама, очекујући да ће јој САД, НАТО и Европска унија широм отворити 
врата, да ће фондови ЕУ доћи сами у Србију и да ће стандард упослених расти 
аритметичком прогресијом. Резултат свега тога, уз часне изузетке, био је: пода-
нички однос према западним силама; одустајање од тужбе против земаља НА-
ТО-а које су извршиле агресију на СРЈ; самооптуживање и извињавање; даље 
рушење економског система Србије; урушавање и дивља приватизација профи-
табилних предузећа; растурање војске; небрига о борцима који су бранили своју 
земљу; пораст броја незапослених; повећање броја нерешених судских спорова; 
пораст корупције и криминала; фаворизовање страначких над државним интере-
сима; непотизам и запошљавање нестручних страначких кадрова; бесрамно бо-
гаћење појединаца и друштвених група; општа неслога и борба у вези са надле-
жностима и привилегијама; међустраначка надметања и оптуживања...9  

Евидентно је да су у последњих неколико година остварени видни резултати 
на свим пољима. Урађени су бројни ауто-путеви и железничке пруге. Остварени 
су и видни резултати на плану: гасификације; поправљања квалитета централног 
грејања у бројним градовима; изградње болница, школа, дечјих вртића, паркова; 
заштите трудница и беба. Уложени су и огромни напори у модернизацију и опре-
мање Војске и поправљање квалитетно-квантитетивне структуре њених припад-
ника. Све то, на известан начин, упућује на чињеницу да нам долази боље време.  

Политика и војска као опште и посебно 
Политика и војска, у логичком смислу речи, односе се као опште и посебно. По-

литика је знатно општија од војске. Она, заједно с другим субјектима, одређује на-
ционални интерес и геополитички код државе. Бави се бројним проблемима, међу 
којима су и проблеми рата у тоталитету са политичким, економским, војним, дипло-
матским, религијским и другим димензијама. За разлику од ње, војска се бави само 
једном димензијом рата – активним учешћем у оружаним сукобима. Политика је, 
дакле, општија зато што изучава рат у тоталитету као веома сложену појаву и што 
се бави проблемима одбране и просперитета народа и државе уопште.  

Политика битно утиче на војску тако што ствара повољне економске, дипломат-
ске, моралне и друге услове за вођење борбених дејстава. Она се јавља као глав-
ни чинилац у одређивању величине и обима војске, њеном месту у држави и угле-
ду у народу, квалитету официрског кадра, утицају на стандард и квалитет живота 
                              

9 „Политичка борба не може да постане питање живота и смрти на рачун ваше и моје де-
це, породица и нације. ... Политика не може да представља основ за богаћење, за промену 
социјалног статуса. Напротив, ко се ухвати политике, ... стиче богатство, ... мора да иде у за-
твор. Јер, он чини Србију корумпираном...” (Тијанић о српским политичарима, 
https://www.youtube.com/watch?v=6aiNOkrHsH8 (4. 4. 2021)) 
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уопште, пројектовању и усвајању нових врста оружја, прикупљању података на ши-
рем плану, коришћењу средстава психолошко-пропагандних дејстава и других 
средстава која ће омогућити брже и ефикасније остваривање постављеног циља у 
рату. Истовремено, она сноси и последице евентуалног пораза у рату. Стога је, за 
научно објашњење сваког рата потребно сагледати политику која му је претходи-
ла, која је вођена у његовом току и која се наставља после њега.  

Активности политике и војске у рату су и непосредно повезане. Оне се на свом 
највишем становишту, нарочито у ратним дејствима, битно приближавају. То не 
значи да би послове око вођења рата требало препустити професионалним офи-
цирима који би просуђивали са чисто војничке тачке гледишта. Напротив, главне 
линије рата одређује политичка, а не војничка власт. Разуме се да она то ради уз 
строго уважавање војних наука и могућности војске. То, даље, упућује на закљу-
чак да представници политике морају добро познавати и оружане сукобе, али не 
само са чисто војничког, него, пре свега, са политичког становишта.10  

Однос између политике и војске  
на стратегијском нивоу 

Однос између политике и војске на стратегијском нивоу, историјски посма-
трано, био је веома различит. Било је периода када су преовлађивала мишље-
ња да је стратегија старија од политике, да су оне равноправне или да је поли-
тика изнад стратегије.  

Мишљење да је војска старија од политике било је присутније у ранија времена, 
али се оно у појединим земљама задржало и касније. Бројни су примери цезаризма 
или бонапартизма, када стратегија у рукама вештих команданата изађе из своје под-
ређене улоге и наметне се државној политици. Примери таквог теоријског схватања 
и практичног деловања везани су за многе земље, али су типични за пруску, а касни-
је и немачку војску и државу. Тако је, на пример, Молтке старији (Helmuth Karl Ber-
nhard von Moltke), погрешно интерпретирајући Клаузевица (Colmar fon der Goltz), по-
ставио формулу политика – рат – политика. Сматрао је да је политика у рату нео-
спорно у надлежности војника, а да политика после рата поново прелази у надле-
жност политичара. Такво гледиште заступао је Фон дер Голц, који је просто искључи-
вао политику у доба рата.11 Залагао се за став да политика има да заћути чим загр-
ме топови. Слично њему, и Лудендорф (Erich Friedrich Wilhelm Ludendorff) у свом де-
лу „Ратоводство и политика” истиче да је рат спољна политика другим средствима и 
да сва политика има да служи рату.12 Таква милитаристичка гледишта у потпуности 
                              

10 „... без извесног познавања ратне вештине не би требало да буде ни једно политичко 
вођство.” (Карл фон Клаузевиц: О рату, Графичко предузеће „Вук Караџић”, погон здружена 
штампарија, Београд, 1951, стр. 524) 

11 Colmar von der Goltz: Das Volk in Waffen, Berlin, 1890, str. 123-128. 
12 Петар Томац, П: Предговор у: Карл фон Клаузевиц: О рату, Графичко предузеће „Вук 

Караџић”, погон здружена штампарија, Београд, 1951, стр. 19. 
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су дошла до изражаја током Другог светског рата у Трећем Рајху, када Хитлер (Adolf 
Hitler) проглашава себе командантом војске који лично, али очито нестручно, руково-
ди операцијама на копну. То је нарочито дошло до изражаја када је пред Москвом 
преузео команду над војском и узурпирао контролу над операцијама. Тада је дошло 
и до његовог сукоба с генералима, а, у крајњем, и до тоталног пораза.  

Надређеност стратегије политици и данас је честа појава. Најчешће је реч о 
узурпацији власти од стране војних врхова, односно хунти. Владавина војне си-
ле (милитаризма или војне диктатуре) никада једном народу није донела бољу 
будућност. Она се може толерисати само као привремено решење до избора 
нове цивилне власти која ће водити целокупну политику земље. 

Заговорници мишљења да стратегија и политика треба да буду равноправне 
сматрају да се тако најједноставније и најбрже решавају проблеми економске и 
друге природе, јер су све функције (војне, политичке, економске...) концентриса-
не у једној личности. Такво мишљење је такође беспредметно. Чињеница да су 
обе те функције интегрисане у једној личности не значи много, јер ће борбеним 
дејствима непосредно командовати професионални официри, а политику ће во-
дити политичари. У супротном, могло би се десити да државници пређу границе 
свог делокруга и ометају своје војне органе, а војни органи да „постављају наопа-
ке захтеве по којима политику треба потчинити њиховом вођству”.13  

Мишљење да је политика старија од стратегије заступао је, и данас засту-
па, највећи број војних теоретичара,14 и а доминантно је у скоро свим земљама 
света. Политика је, дакле, онај „рефлектор” који војсци (и народу) осветљава 
пут и указује на смерове који воде бржем и ефикаснијем просперитету и на-
претку народа и којим се друштво наjуспешније може кретати.15 Типичан при-
мер таквог односа представљају савезничке снаге у Другом светском рату. На 
Западу, на пример, одлуке из велике стратегије, односно ратне политике, доно-
сили су државници. Генерали су водили операције и били подређени државни-
цима који су их постављали и смењивали.16  
                              

13 Лидел Харт: Стратегија посредног прилажења, Редакција Војног дела, Београд, 1952. 
стр. 197. 

14 „Политика је мајка рата; она је памет, а рат само инструмент, а не обрнуто”... „Са овог 
становишта стварају се планови као из једна саливени, схватање и просуђивање постају 
лакши, природнији, убеђење јаче, мотиви више задовољавају, а историја је разумљивија”. 
(Карл фон Клаузевиц: О рату, Графичко предузеће „Вук Караџић”, погон здружена штампа-
рија, Београд, 1951, стр. 523.) 

15 „Средством политике одређују се они услови, из којих треба да произиђе рат; Полити-
ка тако рећи истиче на позорницу (mise en scene) рат; она одређује снагу страна и границе 
ратишта.”... „Државна политика уопште, која не узима у обзир те основне поставке, припрема 
сама себи жалосна разочарања, а у исто време може навући катастрофу и за саму државу”. 
(Живојин Мишић: Стратегија, ВИНЦ, Београд, 1993. стр. 8. и 9). 

16 Ти односи, најчешће, нису били тако једнолични (стереотипи). Черчил је, на пример, 
понекад сагледавао комплексне проблеме вођења операције, па чак и неке тактичке дета-
ље. Кад дође до практичне реализације, он свом генералу оставља велику слободу у при-
премању и вођењу борбених дејстава на терену. (Петар Томац: Однос политике и страте-
гије, чланак, Војно дело бр 3/1953, Београд, 1953, стр. 14-16) 
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Наведена три типична примера у пракси су ретка појава. Много су чешће 
комбинације односа – чак и у току једног рата. Честе су ситуације да се полити-
ка у почетку недозвољено уплиће у надлежности генерала, а касније ствари по-
ставља на своје место, али су забележени и обрнути случајеви.  

Типичан пример уплитања политике у надлежност стратегије односи се на 
почетну фазу америчког грађанског рата (1861–1865) када се у Северним држа-
вама Конгрес, преко свог Војног одбора, претерано уплитао у надлежност гене-
рала и захтевао да се на ратишту предузимају активности без сагласности ко-
манданата. Равнотежа између стратегије и политике остварена је тек у касни-
јем току рата када је председник Линколн (Abraham Lincoln), након дужег коле-
бања, преузео рат у своје руке, а вођење операција препустио генералу Гранту 
(Ulysses Simpson Grant).17 

Супротан пример, када се политика у почетку рата подређује војсци, односи 
се на Француску у Првом светском рату, када је председник Поенкаре (Raymond 
Poincare) свом врховном команданту Жофру (Joseph Jacques Cesaie Joffre) дао 
потпуну слободу деловања. У свој дневник је записао: „Армија сада има реч. Ја 
ћутим и покоравам се.” Непосредна последица таквог стања је недовољна ин-
формисаност и појава бројних проблема које може само политика да реши. Жо-
фр је од Владе крио и своје намере и операције у припреми. Тек касније је при-
хватио да изведе напад на Дарданеле и да подржи Србију. У другом периоду ра-
та председник Клеменсо преузима вођење рата. То је потврдио чувеном изре-
ком: „Рат је сувише важна ствар да би се могао препустити генералима.”18  

Надређеност политике у теоријском погледу непосредно се огледа и у прак-
тичним односима између субјеката. Командант је непосредно потчињен држав-
нику, веран му је и одан. Избегава сукобе са њим јер се то негативно одражава 
на стање војске и народа. Снаге које му је доделила политика за остварење од-
ређеног циља у борбеним дејствима мудро и рационално ангажује. Уколико оце-
ни да су му те снаге недовољне, да је постављени циљ нереалан или да су зах-
теви државника неоствариви, има право да на то укаже и да захтева одговарају-
ће корекције. Ако се то не прихвати, може да одбије даље командовање и да 
поднесе оставку.19 Са друге стране, државник војсци додељује циљеве које де-
финише на основу познавања војних наука, усвојене доктрине и пуног уважава-
ња стања и могућности војске и народа. Он се не меша у надлежности и стручне 
послове команданта око непосредног ангажовања снага у борбеним дејствима и 
не омета га у командовању. Међутим, стално се прилагођава условима и има 
право да, у складу са новонасталом ситуацијом, измени циљеве, а по потреби и 
да смени дотичног команданта и друге команданте у које је изгубио поверење.  
                              

17 Петар Томац: Исто, стр. 4. 
18 Петар Томац: Предговор у: Карл фон Клаузевиц: О рату, Графичко предузеће „Вук Ка-

раџић”, погон здружена штампарија, Београд, 1951, стр. 17-18)  
19 „Генерал не сме допустити никада да га приморају на битку, и ову не сме давати ника-

да без велике невоље. Ако се пак, на њу одлучи, мора пазити да више штеди људску крв, 
него ли да је пролива.” (Jovan B. Јовановић: Наполеон I, Београд, 1925, стр. 35)  
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Поред општег теоријског модела односа државник – командант, у пракси су 
забележени и бројни други екстремни случајеви и сукоби – од најобичније нетр-
пељивости, преко обостране самовоље и неуважавања и стварања такозваног 
статуса кво, па до побуна и отворених оружаних дејстава. У тим сукобима др-
жавник обично тражи подршку од владе и скупштине, а командант од потчиње-
них генерала и војске.  

Односи између представника локалне власти  
и јединица на тактичком нивоу 

Проблем односа између представника локалне власти и команданата једи-
ница на тактичком (и оперативном) нивоу, иако веома актуелан, у теорији ратне 
вештине није довољно истраживан.  

По природи ствари, ти односи би требало да буду чвршћи и непосреднији, 
не само због великог броја задатака које је потребно реализовати, него и због 
реалности ситуације и непосредне евентуалне опасности по људе и матери-
јална средства. Задаци о којима је реч су веома бројни и сложени – од извр-
шења мобилизације и реализације војне, радне и материјалне обавезе грађа-
на, преко уређења зоне и реализације великог броја задатака из области 
обезбеђења борбених дејстава, до регулисања питања склањања становни-
штва и евентуалне евакуације материјалних добара. Све се то решава прак-
тично на терену и то најчешће у условима непосредне опасности за људе и 
материјална добра.  

На том нивоу командовања могу се појавити и бројни проблеми, а основни 
су: слабо функционисање или прекид веза на стратегијском нивоу, затим на ли-
нији војне субординације, на линији политичке субординације и међусобно на 
линији локална власт – команда јединице. Поремећај добрих односа на локал-
ном нивоу може бити и последица самовоље и неуважавања између представ-
ника локалних власти и војних команди. Најчешће локалне власти, по инерцији, 
полазећи од ставова о надређености политике на највишем нивоу, а често и из 
самовоље, прекорачују овлашћења и настоје да војне команде потчине себи. У 
том смислу, оне преузимају део надлежности војних команди, па и више од то-
га. У екстремним ситуацијама забележени су и случајеви да су локалне власти 
постављале, смењивале и физички удаљавале војне команданте, затим ства-
рале војску по неком свом (најчешће страначком) моделу и њеном коришћењу 
искључиво за своје потребе – без уважавања војне субординације. Са друге 
стране, поремећај односа на локалном нивоу може бити и последица самово-
ље и прекорачења овлашћења представника локалних команди. Користећи се 
снагом оружја и другим „аргументима”, а под видом потребе за јединственим 
деловањем, они настоје да све активности ставе под своју контролу. То не-
стручно преузимање надлежности може довести до поремећаја односа, нетр-
пељивости, колизије и озбиљнијих сукоба.  
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Превазилажење наведених поремећаја подразумева доследну примену од-
носа непосредне сарадње, уважавања, толеранције и немешања у стручне 
надлежности. Локална политика води рачуна о функционисању целокупних ак-
тивности на својој територији. Такође, будно прати и подржава војне активно-
сти и све проблеме у вези с тим решава у непосредној сарадњи са војним ко-
мандама. Са друге стране, и командант своје захтеве прилагођава потребама 
јединице, али у складу са општим стањем на територији и могућностима локал-
не самоуправе. Проблеме које представници локалне политике и војске не могу 
решити непосредном сарадњом решавају преко виших институција – линијом 
субординације. 

Закључак 

Може се закључити да су политика и војска у рату непосредно и тесно пове-
зане бројним везама различитих смерова, интензитета и нивоа општости. По-
ред блискости, постоје и разлике које се нарочито испољавају у циљевима, оп-
штости и субординацији. Циљ који се дефинише војсци најчешће је победа у 
борбеном дејству, док је циљ политике мир, и то не било какав, него праведан 
мир за све стране у сукобу. Политика је општија од војске. Она припрема и во-
ди рат, као веома сложену и вишедимензионалну појаву, а војска борбена деј-
ства – бојеве и операције. Ратни план не ради војска већ политика. Војска изра-
ђује план нападних или одбрамбених борбених дејстава, зависно од захтева 
политике. Дакле, војска није одговорна за рат, већ за борбена дејства, а у рату 
је подређена политици.  

У принципу, политика избегава рат као веома неповољно средство за ре-
шавање проблема. Али, ако се за тај рат одлучи, она енергично ангажује све 
потребне снаге – војне, дипломатске, економске, културне и друге, настојећи 
да те проблеме што пре реши у властиту корист. Активности тих снага се 
енергично усмеравају са једног места и предузимају мере да се рационално 
и ефикасно експлоатишу успеси и неутралишу неуспеси појединих од њих. 
Тако, на пример, успешна борбена дејства пружају дипломатији повољне 
услове за преговоре о миру, што она успешно користи. Али, ако у борбеним 
дејствима дође до колебања, ситуацију спасава вешта дипломатија која не-
пријатељу ствара неочекиване опасности – ангажовањем неког од савезни-
ка, придобијањем јавног мњења и кључних људи у међународним организа-
цијама и удружењима или на неки други начин. Свакој од тих активности 
претходи зрела процена ситуације и предвиђање будућих догађаја како би 
се оценио моменат и интензитет деловања у наредном периоду. У супрот-
ном, нереалне процене засноване, на пример, на основу великих почетних 
успеха на војном плану могу довести до неадекватног ангажовања других 
снага, и обрнуто.  
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Р е з и м е 

роблем међуодноса политичке и војне елите веома је сложен, вишеди-
мензионалан, вишехијерархичан и релативно заштићен од научне и 

стручне јавности и, као такав, теже сазнатљив. Нарочито је актуелан у рату где 
су везе лабавије и где самоиницијатива појединаца и друштвених група долази 
до пуног изражаја, што је управо предмет ове анализе. Предмет се, међутим, 
не разматра у тоталитету већ се ограничава само на просторе некадашње Со-
цијалистичке Федеративне Републике Југославије (СФРЈ) у периоду од осамде-
сетих година двадесетог века па надаље. Догађаји ван тог времена коришћени 
су као емпиријска подлога и за илустрацију и аргументацију властитих ставова.  

Предмет овог рада структуриран је у пет посебних делова. У првом делу да-
те су епистемолошко-логичке основе односа политике и војске у рату, са тежи-
штем на уоченим слабостима у теоријској и нормативној сфери и њиховим по-
следицама по реалну праксу. У другом делу извршена је компаративна анализа 
циљева политике и војске, са тежиштем на нужној потреби да се они на држав-
ном нивоу подударају и заједничким снагама реализују. У трећем делу обја-
шњен је однос војске и политике на најопштијем нивоу. Доказано је да је поли-
тика општија и да усмерава целокупне активности друштва, укључујући и анга-
жовање војске у рату. У четвртом делу наведени су модели односа војске и по-
литике на стратегијском нивоу. Недвосмислено је доказано да је политика над-
ређена војсци, што не искључује могућност интензивног договарања и прегова-
рања пре доношења дефинитивних одлука о ангажовању у борбеним дејстви-
ма. И, на крају, у петом делу су објашњени односи између представника локал-
не власти и јединица на тактичком нивоу. Објашњене су везе руковођења и са-
радње између тих субјеката са тежиштем на потешкоћама комуникације и по-
следицама. 

Кључне речи: војска, политика, међуоднос, рат, циљеви, оружани сукоб 
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днос политичког система, а у ширем смислу и политичке 
заједнице, према војсци у великој је мери дефинисан 

схватањем улоге и сврхе коју војска има у једном друштву. Не-
разумевање истинске сврхе војске често доводи до неадекват-
ног вредновања ове институције, како у политичком систему, та-
ко и од стране шире јавности. Циљ рада јесте дефинисање мира 
као сврхе војске, које ће омогућити исправно схватање њене ви-
талне политичке улоге као нужног оквира и предуслова постоја-
ња и функционисања свих осталих институција у друштву. У ра-
ду се анализира перцепција улоге институције војске и њених 
припадника и нуди алтернативна дефиниција њене функције и 
сврхе, која олакшава исправан увид у улогу војске у друштву и 
осликава њена суштинска природа. Интуитивно поимање улоге 
војске, кроз погрешно интерпретирање инструмента (рата) као 
саме сврхе, редукује и њену сврху на рат, а тиме и детерминише 
однос лаичке политичке јавности према овој институцији и ње-
ним припадницима. Зато је неопходно понудити адекватан одго-
вор на питање: зашто је сврха војске заправо мир а не рат, какав 
је то мир, и којим функцијама ова институција испуњава своју 
улогу. Закључује се да овако дефинисану сврху „доброг” мира 
војска реализује двоструко – у миру његовим очувањем кроз 
функцију одвраћања, а у рату његовим што бржим успоставља-
њем кроз победу.  

Кључне речи: војска, мир, рат, сврха, средство, закони 

                              
 Рад је настао као део истраживања на научном пројекту Војне академије Универзитета 

одбране „Војска у политичком систему Србије” који финансира Министарство одбране Републике 
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Увод 
едан од заједничких именитеља значења атрибута постмодерни, постисто-
ријски, неолиберални, итд., којима се често описује и одређује савремено до-

ба, свакако је превредновање, преиспитивање и ревалоризација основних вредно-
сти људских друштава, које су вековима, а можда и миленијумима, чиниле сам ду-
ховни темељ стабилности и постојања сваке људске заједнице.1 Међутим, савре-
мено доба и модерна људска друштва не доносе само преиспитивање вредности, 
већ и готово свих осталих феномена, укључујући и виталне друштвене механизме, 
процесе и институције. Преиспитивање значаја, функције, улоге и уопште смисла 
постојања одређених институција у модерним друштвима, чак и оних од виталног и 
насушног значаја, као што су оружане снаге, веома често добија размере неомеђе-
не критике и оспоравања, нарочито имајући у виду комуникацијску револуцију но-
вих медија који омогућавају снажан друштвено-политички притисак.2 Овакво некри-
тичко преиспитивање и превредновање значаја и уопште постојања институција 
као што су оружане снаге условљава и њихову позицију у друштву, тј. однос поли-
тичког система и целокупне политичке заједнице,3 али и друштва према њима, од-
нос који у великој мери одређује и статус тих институција унутар друштва. 

Уколико, за потребе овог рада, занемаримо очите и недвосмислено јасне силе4 
које латентно стоје иза оваквих процеса превредновања и преиспитивања кључних 
друштвених институција, суочићемо се са непријатном чињеницом да је често пуко 
неразумевање и несхватање значаја, функције и сврхе одређене институције у коре-
ну њеног неповољног статуса и положаја унутар друштва и политичког система и не-
адекватног односа политичких елита које доносе кључне политичке одлуке. Институ-
ција војске, односно оружаних снага једне земље, често заузима позицију у друштву 
и унутар политичког система која неадекватно осликава њен есенцијалан значај и 
важност за постојање и оптимално функционисање не само свих осталих елемената 
                              

1 Шире о процесима које подразумева постмодерно схватање света у: Ilija Kajtez i Dragan 
Stanar, „Postmodern Thought and Modern World”, Creating Sustainable Community, Proceedings, 
Univerzitet Union Nikola Tesla, 2021, p. 333-346.  

2 Овакав оркестриран притисак путем нових медија неретко је намерно конструисан и 
представља облик субверзивног деловања и све популарније средство у арсеналу такозва-
ног „хибридног” рата.  

3 Под политичком заједницом (political community) не подразумевамо њено примарно зна-
чење, већ целокупну „професионалну” политичку сцену, тј. заједницу људи која се бави по-
литичким пословима и учествује у процесу доношења политичких одлука, на свим нивоима 
унутар политичког система.  

4 Немогуће је занемарити утицај субверзивних активности заинтересованих сила и тзв. 
stakeholder-а у креирању статуса и перцепције носећих друштвених вредности и институција, 
чије је слабљење у њиховом директном интересу. Такође, дубока идеолошка заслепљеност 
веома често може водити оваквим процесима, у којима се препознаје „реструктурирање” 
света по угледу на идеолошки прихватљив и пожељан образац чије вредности, као што су 
космополитизам, друштвени атомизам, екстремни либерализам, итд., могу бити некомпати-
билне са постојањем било каквих чврстих и традиционалних друштвених институција.  

Ј 



ВОЈНО ДЕЛО, 3/2021 
 

 38  

 

и институција политичког система, већ и целокупног друштва. Један од разлога за 
ову појаву јесте и поменуто неразумевање њене сврхе и намене. Зато је исправно и 
потпуно разумевање улоге и сврхе оружаних снага нужна претпоставка објективног и 
исправног вредновања ове институције, адекватног односа политичког система пре-
ма војсци и одговарајућег статуса и угледа припадника војске у друштву.  

Војска и рат 
Иако се појам војске или оружаних снага обично одређује као „субјект одбране 

виталних државних и националних вредности и интереса”5 од претњи које, углав-
ном, долазе споља, он се интуитивно првенствено поима као значењски нераздво-
јан од појма рата. Појмови војске и рата свакако нису идентични или еквиполентни 
појмови,6 али су сам феномен рата и његова суштинска природа неодвојиви од 
разумевања војске и њене улоге. Стога и не чуди што се ова два појма веома че-
сто доживљавају као нужно и нераскидиво повезана, до те мере да се појам војске 
готово интуитивно „редукује” на појам рата, у смислу разумевања природе, наме-
не, функције и сврхе војске. Ова, донекле и очекивана, честа грешка у редуковању 
целокупног смисла и функције војске на рат има веома негативне и дубоке импли-
кације по статус и положај војске и њених припадника у друштву, и на однос остат-
ка политичког система са институцијом војске, тј. оружаних снага. Један од факто-
ра који доприноси таквој перцепцији војске је и употреба појма „одбрана”, који је не-
заобилазан у контексту војске.7 Као што се могло приметити у самом дефинисању 
појма војске, али и у дискурсу војске и у појмовима који се користе у контексту вој-
ске,8 незаобилазно је перципирати војску као институцију која служи за одбрану зе-
мље,9 уз имплицитно подразумевање коришћења оружане силе као средстава од-
                              

5 Неђо Даниловић, Миодраг Гордић и Срђан Благојевић, Савремени системи безбедно-
сти, Завод за уџбенике, Београд, 2015, стр. 309. 

6 У најширем могућем смислу, можда је једино могуће посматрати ове појмове као два 
интерферирајућа појма, мада је и то упитно. Шире о односима између појмова у: Gajo Petro-
vić, Logika, Zavod za udžbenike, Beograd, 2011, стр. 29-33.  

7 Занимљиво је да се данашње Министарство одбране Велике Британије првобитно на-
зивало „Ратни кабинет” (War Office), и то све до 1964. године. Слично је и са данашњим Се-
кретаријатом одбране Сједињених Америчких Држава, који је претходно носио називе „Рат-
ни секретаријат” (Department of War) и „Ратни кабинет”. 

8 Војска Србије дефинисана је као институција која „брани земљу од оружаног угрожавања спо-
ља”, државни органи „надлежни” за војску називају се министарства или секретаријати одбране, док 
се у многим земљама (Финска, Аустралија, Израел, Ирска, итд.) уместо синтагме „оружане снаге” ко-
ристи синтагма „одбрамбене снаге”, тј. defense forces. Чак је и у целокупном систему безбедности 
једне државе, према неким ауторима, војска сврстана у подсистем који се назива „систем национал-
не одбране”, који је различит од подсистема „националне безбедности”. Шире у: Зоран Драгишић, 
„Систем националне безбедности – покушају дефинисања појма”, Војно дело, 3/2009, стр. 165. 

9 Поред одбране, све савремене оружане снаге имају и додатне мисије, као што су подр-
шка цивилним институцијама и учешће у међународним мировним мисијама. Међутим, при-
марна и основна функција сваке војске увек је одбрана земље од оружаног напада.  
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бране.10 Међутим, једна од специфичности појма одбрана јесте што она „по својој 
природи нужно претпоставља постојање актуелног напада”11 који јој, дакле, нужно 
претходи. Сама реч одбрана у српском језику примарно означава „меру заштите 
од непријатељског напада”,12 тј. појаву којој хронолошки мора претходити напад. И 
у контексту оружаних снага оружаној одбрани мора да претходи напад, док се кате-
горијом преемптивног13 удара означава деловање које се дешава пре постојања 
напада непријатеља – „против агресора који је формирао намеру да нападне и чи-
ји напад је известан, али још није почео”.14 Нажалост, „разлика између превенције 
и преемпције постала је замућена”15 у савременом свету, нарочито после терори-
стичких напада на Њујорк и Вашингтон 2001. године.  

Дакле, када војска „брани земљу од оружаног угрожавања споља”,16 одно-
сно од напада који нужно претходи одбрани, говоримо о облику политичког на-
сиља који називамо рат. Иако се граница између различитих појавних облика 
политичког насиља веома замаглила у савременом свету, рат најшире можемо 
дефинисати као сложени облик политичког насиља који подразумева „масовно, 
релативно дуготрајно, колективно сукобљавање супротстављених политичких 
заједница коришћењем, пре свега оружаног насиља, које се врши и директно и 
индиректно, а за циљ има наметање воље противнику, или његово потпуно ис-
требљење”.17 Имајући то у виду, не чуди често лаичко интуитивно закључива-
ње, које је у крајњој линији нетачно, по којем је онда сврха војске рат, односно 
одбрана од оружаног напада споља. Овакав закључак, иако плод плитког и по-
вршног разумевања како војске тако и рата, има интересантне импликације. 
Уколико се оружане снаге доживљавају као институција чија је сврха рат, њихо-
во постојање и функционисање у времену у којем нема напада или назнака на-
                              

10 Интереси и вредности земље могу се бранити и на друге начине – дипломатијом, еко-
номијом, културом, итд. – али ништа од тога примарно не спада у делокруг онога за шта су 
намењене оружане снаге једне државе. 

11 Драган Станар, Етика међународне политике, Добротољубље, 2021, стр. 309. 
12 Речник српског језика, Мирослав Николић (ур.), Матица српска, Нови Сад, 2011, стр. 841. 
13 Постоји значајна разлика између превентивног и преемптивног удара, нарочито посма-

трано из перспективе моралне и правне оправданости. Разлику између стања превенције и 
преемпције, поред осталог, конституишу фактори као што су извесност напада, близина 
претње и очекиване последице непредузимања удара. Када се достигне „тачка довољне 
претње”, тј. кад удар постане рефлексан, „као дизање руку у одбрану у последњем тренут-
ку”, може се говорити о преемптивном удару. Majkl Volzer, Pravedni i nepravedni ratovi, Slu-
žbeni glasnik, Beograd, 2010, str. 113-114. 

14 David Rodin, War and Self-Defense, Clarendon Press, Oxford, 2004, pp. 113. 
15 Hew Strachan, „Preemption and Prevention in Historical Perspective”, in Henry Shue and 

David Rodin (ed.) Preemption: Military Action and Moral Justification, Oxford University Press, Ox-
ford, 2007, pp. 36. 

16 Војска Србије, „О војсци”, доступно на: http://www.vs.rs/sr_lat/jedinice/vojska-srbije 
(приступљено 27.7.2021) 

17 Драган Станар, Праведан рат – између апологије и обуздавања рата, Добротољу-
бље, Београд, 2019, стр. 25. 
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пада, тј. у времену мира, не може се исправно разумети. Овакво неразумевање 
нажалост води до неадекватног вредновања положаја ове институције и неаде-
кватног односа према њој од стране остатка политичког система и шире јавно-
сти у периоду мира. Јер, из разумевања да војска служи за рат, нажалост дола-
зи и склоност ка закључивању да војска не служи ничему када рата нема, или 
када нема назнака да ће га бити – одбрана је по дефиницији немогућа када не 
постоји напад, а напад је нешто што ће можда некада доћи, а можда никада и 
не дође. Што је дужи период мира, све се више доводи у питање оправданост 
постојања институције чија је сврха нешто чега тренутно нема, а можда нема 
ни на видику. Из оваквог закључивања следи и перцепција војске од стране јав-
ности као терета друштву, као прескупе, сувишне, прегломазне и коначно бес-
потребне18 институције за коју се сваке године издвајају средстава која могу 
„боље” да се потроше на ствари од којих друштво има тренутну корист.19 Из то-
га природно следи и да је статус припадника оружаних снага у друштву, еуфе-
мистички речено, неодговарајући. Нажалост, није реткост да овакву погрешну 
перцепцију војске са лаичком јавности деле и неки делови политичке заједнице 
и политичког система, што положај институције оружаних снага и њених при-
падника чини још неповољнијим. Због тога је неопходно понудити теоријско 
разјашњење природе оружаних снага и направити дистинкцију између сврхе 
војске и инструмената, односно средстава којима се та сврха испуњава у на-
стојању побољшања позиције оружаних снага у друштву и политичком систему. 

Војска и мир 
Рат и мир представљају својеврстан дијалектички пар – не само да се ова два 

феномена налазе у односу супротности, већ су и у таквом дијалектичком односу у 
којем се један нужно дефинише непостојањем другог.20 Исправно и потпуно дефи-
                              

18 Оваква перцепција (не)намерно је наравно оснажена и неолибералним ставовима да 
процес глобализације доноси гаранцију мира, да демократске земље не ратују једна против 
друге, да националне војске треба да замени наднационална глобална оружана сила, итд.  

19 Реакције лаичке јавности, али и дела медија и организација цивилног друштва, на 
куповину нових материјално-техничких средстава за војску, на повећавање примања 
припадника војске, на изградњу станова за војна лица, итд., недвосмислено указују на овај 
феномен, јер се, по правилу, јавности сервира рачуница по којој је за та средстава могао 
бити направљен/реновиран велики број болница, обданишта, паркова, итд. Недавна јавна 
дискусија о оправданости одмрзавања обавезе служења војног рока поново је изазвала 
лавину реакција по којима би се средства намењена за ову активност трошила узалудно и 
бесмислено, и по којима би политички одговорно и морално исправно било преусмерити та 
средстава на нешто што је „корисно” за друштво. 

20 „Дијалектика рата и мира захтева да основна премиса сваке дефиниције мира буде од-
суство рата, док се рат логично дефинише као стање у којем је прекинут, тј. не постоји, мир”. 
Драган Станар, „Теорија праведног мира: импликације и опасности нормативне теорије пра-
ведног мира”, Политичка ревија, Vol. 68, 2/2021, стр. 89. 
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нисање мира стога је условљено негацијом рата, односно, како Бабић закључује, 
„’мир’ представља име за стање ствари које добија своје значење само у односу на 
своју супротност, наиме на стање одсуства мира”,21 тј. на стање рата. Све оно што 
супстантивно чини мир – стабилност, предвидљивост, (релативна) контрола будућ-
ности и, наравно, јасно дефинисани и спроводљиви закони – бива суспендовано у 
рату у којем важе „правила” и норме који су незамисливи у миру.22 Имајући у виду 
суштинску супротност саме природе феномена рата и мира, опасна последица до-
живљавања рата као сврхе постојања војске била би њена „несврховитост”, малте-
не сувишност у стању мира које је, по дефиницији, стање у којем не постоји рат и ко-
је са њим нема додирних тачака. То, наравно, не значи да је наша асерција да фе-
номен рата нема места у контексту војске – напротив, он је дефинитивно централни 
и примарни за оружане снаге, али не као сврха већ као средство којим се остварује 
сврха. Сама сврха војске јесте мир. Перцепција средстава или инструмента којим се 
оружане снаге користе као саме сврхе њиховог постојања очито је у овом случају 
гротескно погрешна, будући да се исправна сврха мира не замењује тек неком дру-
гом (погрешном али сличном, блиском и сродном сврхом), већ управо супротном и 
са миром неспојивом – ратом. Разумевање рата као сврхе војске једнако је погре-
шно као и разумевање хапшења као сврхе полиције, расецања стомака као сврхе 
хирургаили одрицања као сврхе хришћанства. Сврха, функција и смисао оружаних 
снага није, дакле, да воде рат већ да постигну, сачувају и заштите мир.23 Средство 
или инструмент којим се испуњава ова сврха, поред осталог, јесте и рат. 

Рат није једино, али је свакако примарно средство остваривања сврхе мира 
за оружане снаге.24 Циљ оружаних снага у рату јесте постизање мира кроз побе-
ду, и то што брже и ефикасније и са што мање страдања на обе стране.25 У томе 
                              

21 Jovan Babić, „The Structure of Peace”, Filozofski godišnjak, 21/2008, pp. 194. 
22 Шире о разликама у самој природи два феномена у: Zoran Pavlović i Dragan Stanar, „Ubi-

stvo u ratu: mržnja bez zločina i zločin bez mržnje”, Human Rights Protection, 1/2019, str. 75-88. 
23 Аутори чак сматрају да су оружане снаге директно одговорне и за изградњу мира то-

ком рата, будући да могућност мира у великој мери зависи од начина ратовања. Шире у: 
Драган Станар, Праведан рат – између апологије и обуздавања рата, Добротољубље, Бео-
град, 2019, стр. 201-296. Ilija Kajtez, Srđan Starčević, Bojana Ružičić, “The Essence of Phenome-
non of Peace and the notion of Peace Building”, Vojno delo, 8/2018, pp. 5–23. 

24 Треба напоменути да војске учествују у ратовима о чијем започињању нису одлучива-
ле, над чијим трајањем немају контролу и о чијем завршетку такође не одлучују. Одговор-
ност за рат је у сфери политике, а не у сфери војске. Сам феномен рата је, заправо, потпуно 
бесмислен уколико се посматра ван политичког контекста. Као што Старчевић и Благојевић 
поентирају, „рат има своју граматику, али нема своју логику, јер је његова логика увек у сфе-
ри политичког”. Срђан Старчевић и Срђан Благојевић, „Кревелдов спор са Клаузевицем – Да 
ли је смисао рата политички?“, Српска политичка мисао, Vol. 56, 2/2017, стр. 119-120. 

25 То је једна од ствари која разликује оружане снаге од других актера рата, као што су 
паравојне формације и приватне војне компаније, за које се не може увек тврдити да за циљ 
имају што брже окончање рата, нити што мање страдања. Шире у: Dragan Stanar, „Paramili-
tary Organizations and Private Military Companies in War: How to Restrain What You Do Not Con-
trol?”, in Patrick Mileham (ed.), Jus Post Bellum – Restraint, Stabilisation and Peace, Brill Nijhoff, 
Leiden/Boston, 2020, pp. 362-387.  
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се још једном огледа истинска сврха војске – да је рат сврха војске свакако би би-
ло бесмислено тежити његовом што бржем и ефикаснијем завршетку, тј. пости-
зању мира. Штавише, како то примећује Хантингтон (Huntington) у свом чувеном 
делу Војник и држава у којем дискутује о положају војске у друштву, често се из 
војске чује најгласније противљење рату када та опција дође „на сто”, јер „војник 
има склоност да себе види као вечиту жртву цивилног хушкања на рат”.26 Чини 
се заиста да мир некада нема већих заговорника од оних који су део оружаних 
снага. Мир којем се тежи и који се остварује ратом, међутим, није било какав мир. 
Још од Аристотела и Аурелија Аугустина преко Канта па до данас тече непрекид-
на нит идеје о трајном и одрживом миру као циљу рата. Свакако да мир који се 
тежи остварити ратом мора бити бољи од онога који је постојао, јер је очигледно 
да је стање ante bellum било неодрживо и да је генерисало casus belli. Зато је по-
требно често нагласити да мир увек у себи мора садржати опцију и могућност ра-
та, јер без те опције у миру не постоји кључна вредност слободе.27 Иако фено-
мен мира заиста има „prima facie позитивну а рат негативну вредност”28 апсолут-
но је могуће, и нажалост неретко, да мир постане неиздрживо и дубоко непожељ-
но стање које је неопходно променити. Та се промена некада нужно остварује ра-
том, за који се, наравно, користи војска, и који треба да донесе прихватљив и 
одржив мир.29 Нека шира дефиниција сврхе оружаних снага свакако би могла 
укључивати и атрибуте: трајан, одржив, повољан, добар или макар прихватљив 
мир, за чије се остваривање користи средство рата. 

Иако је рат, као што је објашњено, примарно средство остваривања сврхе 
и функције војске, он свакако није њен једини инструмент. Поред остварива-
ња бољег и стабилнијег мира путем рата, функција оружаних снага је и очу-
вање и заштита постојећег мира, уколико то стање омогућава прихватљив 
живот друштва. За разлику од рата, који је по својој природи привремено ста-
ње које се конципира као период који треба да прође, мир се „нормативно 
конципира као перманентно стање ствари”,30 стање које је „нормално” и које 
треба да траје. Међутим, не треба заборавити да конципирање мира као пер-
манентног стања повлачи са собом и процесе производње, одржавања и за-
                              

26 Semjuel Hantington, Vojnik i država, Centar za studije Jugoistočne Evrope, Fakultet politič-
kih nauka, Diplomatska akademija, Beograd, 2004, стр. 77. 

27 У последњим деценијама евидентна је тенденција да се елиминацијом могућности ра-
та и његовом a priori криминализацијом сукоб настоји трансформисати у нешто што је веома 
опасно по слободу на глобалном нивоу. Шире о импликацијама ревизионизма теорије пра-
ведног рата у: Dragan Stanar, „Revisionism and New Conflicts: Negation of The Possibility of 
War”, Српска политичка мисао, Vol. 63, 1/2019, pp. 227-239.  

28 Jovan Babić, „The Structure of Peace”, Filozofski godišnjak, 21/2008, pp. 194. 
29 Мир може подразумевати стање у којем се нормализују драстична дискриминација, 

експлоатација, одузимање достојанства већем броју људи, у којем се легализују терор ин-
ституција, ропство, насиље, итд. Стога је почетна премиса пацифистичког резоновања, да је 
сваки мир бољи од сваког рата, очито неутемељена, што показују миленијуми историје људ-
ског рода у којима је рат биран као повољније решење од постојећих услова мира.  

30 Jovan Babić, „The Structure of Peace”, Filozofski godišnjak, 21/2008, pp. 195.  
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штите таквог стања, у којем се, у суштини, успешно избегава рат. Институција 
војске има виталну улогу у одржавању и заштити мира. Односно, она својим 
постојањем и ефикасношћу директно омогућава избегавање рата, испуњава-
јући функцију одвраћања од потенцијалних напада. Како је рат био нужно 
средство креирања прихватљивог мира, тако је и одвраћање нужно средство 
његове заштите и очувања. Нигде на планети не постоји мир који нека ору-
жана сила не штити и не гарантује, као што не постоји педаљ насељене тери-
торије који није под заштитом неке војске.31 У оба ова случаја оружане снаге 
испуњавају своју сврху – стварају и одржавају прихватљив мир, ослањајући 
се на два различита средства – рат и одвраћање. Разлика је у томе што се у 
периоду стварања прихватљивог мира, тј. у рату (у транзицији између непри-
хватљивог у прихватљиви мир), недвосмислено и евидентно види функција 
војске, док се у периоду заштите и очувања прихватљивог мира, тј. када нема 
рата, она некако занемарује, потцењује и (не)намерно „заборавља”. Овакво 
„заборављање” и потцењивање насушне функције и улоге оружаних снага у 
миру нарочито је опасно када се из шире лаичке јавности „прелије” и на ин-
ституције политичког система, тј. на доносиоце политичких одлука који креи-
рају односе политичког система и војске и утичу на статус институције и ње-
них припадника у друштву. 

Мир без војске? 
По својој природи, рат је у савременом свету очигледно немогућ без оружа-

них снага, иако војска није једини субјект који узима учешће у њему. Међутим, 
још значајније и интересантније питање јесте: да ли је могућ добар и прихватљив 
мир у за државу без војске? Актуелност и релевантност овог питања нарочито су 
оснажени управо поменутом релативизацијом значаја војске у друштву и поли-
тичком систему и (не)намерним подстицањем перцепције оружаних снага као 
својеврсног баласта остатку друштва. Из претходне дискусије о диференцијацији 
између сврхе и средстава оружаних снага јасно се може закључити да је оства-
ривање и очување прихватљивог мира данас немогуће без (неке) војске.32 Упра-
во се на темељу тог труизма мора градити позиција и статус војске и њених при-
падника у друштву и односи политичког система према институцији оружаних 
                              

31 Ретке државе које немају сопствене оружане снаге ослањају се на оружане снаге дру-
гих држава или војних савеза који им гарантују очување мира. Нигде на планети не постоји 
„самоникли” мир, настао ex nihilo, који неко није створио и који неко не штити. Шире о поима-
њу улоге оружаних снага у друштву кроз историју: Илија Кајтез, Мудрост и мач, Медија цен-
тар „Одбрана”, Београд, 2012. 

32 Као што народна мудрост каже, „ко не храни своју војску, храниће туђу”. Нека, или бо-
ље рећи нечија војска увек штити мир, чак и када друштво одлучи да то не буде његова вој-
ска. У оваквим ситуацијама поставља се питање: да ли је такав мир пожељан и добар за оне 
који у њему живе?  
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снага. Све остале друштвене институције, а нарочито институције политичког си-
стема, захтевају постојање мира како би уопште могле реално постојати и дело-
вати, те је, сходно томе, постојање војске заправо нужна претпоставка било ка-
квог, а не само оптималног политичког функционисања.  

Без војске, дакле, не постоји прихватљив мир, а без таквог мира не постоје 
предвидљивост, контрола, нормалност и све оно што обезбеђују норме и спро-
вођење закона – „постојање закона… претпоставка је нормалног друштвеног 
живота”.33 Закони који уређују друштво, а који нису плод слободне одлуке наро-
да и на које народ не пристаје јесу наметнути и окупаторски закони који могу 
постојати само у неприхватљивом и ропском миру, те „немају исти степен оба-
везности”.34 Неки аутори чак сматрају да је мир безвредан уколико је регулисан 
наметнутим законима – „закони, који представљају суштински састојак мира, 
морају да буду прихваћени и да се спроводе (и једно и друго!), иначе мир нема 
вредност”.35 Стога, иако су неке друге институције задужене за креирање и 
спровођење закона, који омогућавају нормалан живот у друштву, оружане сна-
ге дају смисао и омогућавају спровођење наших закона, дакле и нормалан жи-
вот. У наративу о сувишности војске чест је аргумент да је рат мало вероватан 
и да до њега више не може доћи. Чак и уколико изразито наивно прихватимо 
ову тврдњу, она заправо није аргумент против постојања војске, већ најснажни-
ја потврда њене вредности и испуњавање њене сврхе (мира), али не кроз сред-
ство рата већ кроз средство одвраћања. Она је гарант мира, тј. одсуства рата; 
војска која је способна да вечно очува мир најбоља је могућа војска. 

Закључак 

Важност појмова и прецизног рашчлањивања њиховог значења и корелаци-
ја можда не изгледа толико велика и суштинска ван филозофског дискурса, али 
она то дефинитивно јесте. Неразумевање значења појмова и импликација њи-
ховог коришћења често може имати озбиљне последице по појединце и цело-
купно друштво. У случају оружаних снага, неразумевање разлике између појмо-
ва сврха и средство један је од фактора који утичу на перцепцију значаја и ва-
жности војске у миру. Неадекватна перцепција значаја војске има утицаја и на 
однос остатка политичког система према институцији војске, али и на статус и 
углед њених припадника у друштву. Разјашњење ове појмовне конфузије битан 
је корак ка остваривању оптималне позиције оружаних снага у политичког си-
стему, која гарантује и адекватно вредновање њених припадника од стране 
остатка друштва у мирнодопском периоду. 
                              

33 Jovan Babić, Moral i naše vreme, Službeni glasnik, Beograd, 2005, str. 143. 
34 Шире о валидности и легитимности закона као израза слободне воље политичког колек-

тивитета у: Драган Станар, Етика међународне политике, Добротољубље, 2021, стр. 170-179. 
35 Jovan Babić, „Ispravno i nužno: Ogled o odbrani”, Filozofski godišnjak, Vol. 24, 2011, str. 136. 
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Држава почива на спровођењу закона и обезбеђивању нормалног и прихва-
тљивог функционисања за своје грађане, што је функција свих институција у 
политичком систему. Предуслов сваке „нормалности” и законитости јесте ста-
ње мира, који је сврха постојања оружаних снага. Без мира који оружане снаге 
обезбеђују друштву средствима рата и одвраћања, све остале институције по-
литичког система, као и сама држава, не би могли одрживо функционисати, бар 
не у неком дужем периоду. Стога држава има примарну дужност да одржава 
оптималну војску у стању мира,36 јер би одустајање од таквог стремљења зна-
чило одустајање од одржавања и одбране мира, односно „одустајање од права 
на овлашћење на спровођење закона”.37 Ова дужност државе мора бити арти-
кулисана у адекватном односу политичког система према оружаним снагама. 
Шира јавност, са друге стране, мора бити едукована о есенцијалном значају 
војске као темеља функционисања свих осталих институција политичког систе-
ма у миру који омогућава. Коначно, едуковање шире јавности о сврси војске и 
средствима које она користи да ту сврху испуни у перспективи доприноси аде-
кватном вредновању припадника оружаних снага и њиховом друштвеном стату-
су, будући да они омогућавају „нормалност” живота и функционисање свих дру-
гих важних друштвених институција.  
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Р е з и м е 

днос политичког система, а у ширем смислу и политичке заједнице, пре-
ма војсци у великој је мери дефинисан схватањем улоге и сврхе коју 

војска има у једном друштву. Неразумевање истинске сврхе војске често дово-
ди до неадекватног вредновања ове институције, како у политичком систему, 
тако и од стране шире јавности. Циљ рада јесте дефинисање мира као сврхе 
војске, које ће омогућити исправно схватање њене виталне политичке улоге као 
нужног оквира и предуслова постојања и функционисања свих осталих институ-
ција у друштву. У раду се анализира перцепција улоге институције војске и ње-
них припадника и нуди алтернативна дефиниција њене функције и сврхе, која 
олакшава исправан увид у улогу војске у друштву и осликава њена суштинска 
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природа. Интуитивно поимање улоге војске, кроз погрешно интерпретирање ин-
струмента (рата) као саме сврхе, редукује и њену сврху на рат, а тиме и детер-
минише однос лаичке политичке јавности према овој институцији и њеним при-
падницима. Зато је неопходно понудити адекватан одговор на питање: зашто је 
сврха војске заправо мир а не рат, какав је то мир, и којим функцијама ова ин-
ституција испуњава своју улогу. Закључује се да овако дефинисану сврху „до-
брог” мира војска реализује двоструко – у миру његовим очувањем кроз функ-
цију одвраћања, а у рату његовим што бржим успостављањем кроз победу.  

Кључне речи: војска, мир, рат, сврха, средство, закони 
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акључивањем међународних уговора у области безбедно-
сти и одбране, Војска Србије постаје чинилац међународне 

сарадње, што држави намеће одређене одговорности и, на посе-
бан начин, уређује међународноправни положај њених припадни-
ка. У раду су представљени настанак и развој идеје о заједничкој 
европској одбрани и безбедности, обавезе Републике Србије и до-
маћи правни оквир који регулише ову област. 

Циљ Заједничке спољне и безбедносне политике ЕУ, успоста-
вљене Уговором из Мастрихата, јесте очување мира и јачање ме-
ђународне безбедности у складу са принципима из Повеље Уједи-
њених нација. Да би тај циљ био остварив, приступило се развоју 
Заједничке политике безбедности и одбране, којом Унија преузима 
водећу улогу у мировним операцијама и спречавању конфликта.  

Анализом садржаја домаћих и међународних аката приказан је 
еволутивни развој идеје о постојању колективне безбедности, до-
нети су акти за њено спровођење и услови потребни за успешно 
извршење постављених задатака. Такође, коришћени су компара-
тивни и историјски метод, као и метод дедукције. 

Може се закључити да нова област интеграција у Европи усло-
вљава да оружане снаге држава чланица добијају улогу у међуна-
родним односима покрећући низ институционалних реформи и про-
мену схватања друштвене улоге војске. Међународно војно ангажо-
вање на регионалном и глобалном нивоу, уз билатералну сарадњу, 
средство је за отклањање претњи националној безбедности уз оја-
чавање способности националног система одбране. Да би такво ан-
гажовање било легитимно неопходно је испунити строге услове. 

Кључне речи: Заједничка политика безбедности и одбране, 
Европска унија, Војска Србије 

                              
 Војна академија, Универзитет одбране у Београду, Република Србија, iris_bjelica_vlajic@yahoo.com. 
Рад је настао као део истраживања на научном пројекту Војне академије Универзитета одбране 

„Војска у политичком систему Србије” који финансира Министарство одбране Републике Србије 
(број пројекта ВА-ДХ/1/19-21 
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Увод 
вропска унија (ЕУ) настала је на идеји економског развоја земаља чла-
ница, због чега се те земље тешко одлучују за интеграције у областима 

које су традиционално везане за суверенитет, па је Заједничка одбрамбена и 
безбедносна политика (CSDP) најмлађа у односу на остале политике.  

Идеја о постојању колективне безбедности није нова, али свој замах доживља-
ва након Другог светског рата и усвајања Повеље Уједињених нација. Као први 
циљ Уједињених нација наводи се одржање међународног мира и безбедности. У 
ту сврху дозвољено је предузимање ефикасних колективних мера ради спречава-
ња и отклањања претњи миру и сузбијање аката агресије или других повреда ми-
ра, када то није могуће постићи мирним средствима, а у складу с начелима правде 
и међународног права. Сви чланови Уједињених нација се обавезују да на позив 
Савета безбедности ставе на располагање оружане снаге, помоћ и олакшице, 
укључујући и право пролаза, неопходне ради одржања међународног мира и без-
бедности. Кад Савет безбедности донесе одлуку о употреби силе, он ће позвати 
државу чланицу која није заступљена у Савету да учествује у доношењу одлука ко-
је се односе на употребу контингената оружаних снага тога члана. Повеља предви-
ђа оснивање Комитета војног штаба ради давања савета и указивања помоћи Са-
вету безбедности у свим питањима која се тичу војних потреба. Комитет војног 
штаба сачињавају начелници штабова сталних чланова Савета безбедности или 
њихови представници. Чланство у Уједињеним нацијама не брани регионално 
удруживање својих држава чланица у погледу заједничке одбрамбене политике. 
Позивајући се на ово овлашћење, по окончању Другог светског рата, у неколико 
наврата, предузимани су покушаји организовања европских држава у погледу за-
једничке одбрамбене политике, али нису били превише успешни.  

Завршетак хладног рата и распад СФРЈ показали су да је Европа неспрем-
на да успешно решава кризне ситуације и да је потребно створити оквир унутар 
којег се могу ангажовати војне снаге европских држава на регионалном нивоу.  

Западноевропска унија (ЗЕУ/WEU) је од свог настанка била простор за кон-
султације у вези с питањем из области безбедности и одбране у Европи. У 
оквиру ње почео је да се развија Европски идентитет безбедности и одбране 
(ESDI), који је, 1999. године, трансформисан у Европску политику одбране и 
безбедности (ESDP). Потписивање споразума познатог под именом „Задаци из 
Петерсберга” Савета Западноевропске уније 1992. године, предвидео је три си-
туације у којима се могу користити војне снаге: хуманитарне и спасилачке ми-
сије, задаци на очувању мира и борбена сила у случају кризе.  

Ступање на снагу Амстердамског уговора 1999. године је, поред осталог, до-
вело до успостављања нових структура и задатака за ЕУ – Заједничку спољну и 
безбедносну политику. Утврђени су војни задаци које ЕУ може да предузима и 
назначена је могућност развоја њене будуће одбрамбене политике, остављањем 
могућности да чланице заузму заједнички став у погледу изазова по безбедност. 
Најзначајнији допринос Амстердамског споразума Заједничкој спољној и безбед-

Е 
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носној политици јесте увођење институције Високог представника ЕУ за спољну 
и безбедносну политику. На састанку Европског савета у Келну чланице су се из-
јасниле да би ЕУ требало да има војне капацитете како би самостално одговори-
ла на међународну кризу. Предложене су и институционалне реформе.  

Лисабонски уговор представља измену и допуну ранијих уговора. Значајан 
је јер садржи одредбе које се односе на Заједничку спољну и безбедносну по-
литику. Високом представнику додељена је и функција заменика председника 
Европске комисије и председавајућег Савета за спољне послове. Ове две раз-
личите функције пружају могућност коришћења свих неопходних средстава ЕУ 
у решавању кризе.  

Заједничка безбедносна политика ЕУ  
и Република Србија 

Поступак прикључења Републике Србије Европској унији одвија се постепе-
но, отварањем 35 поглавља у којима се процењује напредак који је држава кан-
дидат учинила у одређеним пољима. У поглављу 31 један од аспеката усагла-
шености односи се на учешће кандидата у Заједничкој одбрамбеној политици 
Уније: усклађивањем законодавства Србије са правом ЕУ, активним учешћем у 
мисијама ЕУ, као и доприносу изградњи заједничких безбедносних способности 
и очувању заједничке безбедности у Европи.  

Заједничка политика безбедности и одбране је оно што истиче супранацио-
нални идентитет Уније, јер она не представља само прост збир својих чланица 
већ је и посебан учесник међународних односа и потписник међународних спо-
разума. Отпочињањем самосталних војних мисија, Унија постаје признат уче-
сник на међународној сцени, али се тежиште помера са одбране на поље међу-
народне или регионалне безбедности. 

Најмлађа заједничка политика Уније разликује се од осталих политика, јер 
за њено спровођење нема директива које је потребно уградити у домаће зако-
нодавство, већ се приступа раније усвојеним циљевима и даје допринос њихо-
вом извршењу. Учешће припадника Војске Србије у мисијама које ЕУ има у све-
ту важан је елемент државности. При томе Војска добија двоструку улогу: прва 
је оправданост њеног ангажовања ван националних граница, а друга средство 
спољне политике, јер прелази пут од одбрамбених задатака до средства за 
спречавање конфликта и решавање кризе.  

Међународноправни оквир  

Уговор о Европској унији, у одељку који се односи на Заједничку безбедно-
сну и одбрамбену политику, дефинише операције управљања кризама као ци-
вилне и/или војне операције које се одвијају изван граница Уније ради одржања 
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мира, спречавања сукоба и јачања међународне безбедности у складу с наче-
лима Повеље Уједињених нација. Класификовани су задаци обухваћени овим 
операцијама: заједничке операције разоружања, хуманитарни и спасилачки за-
даци, војно саветовање и помоћ, спречавање сукоба и очувања мира, задаци 
борбених снага у управљању кризама, укључујући успостављање мира и ста-
билизацију после оружаних сукоба.  

Европска одбрамбена агенција је са Србијом, 2013. године, потписала Уго-
вор о административној сарадњи, којим се омогућава учешће Републике Срби-
је у пројектима и програмима EDA. Исти споразуми потписани су са Норве-
шком, Швајцарском и Украјином. Учествовање у овим операцијама Уније наме-
ће припадницима Војске Србије обавезу поштовања принципа међународног 
права, али и договореног опсега овлашћења из уговора. Ниједан од ових угово-
ра не може да утиче на права и обавезе страна уговорница из других међуна-
родних уговора и инструмената којима су установљени међународни судови и 
трибунали. Република Србија је учешће војних и других одбрамбених снага у 
мисијама ЕУ регулисала прихватањем модела оквирног споразума, који на оп-
шти начин уређује ову материју.1 Поред овог међународног уговора, за статус и 
положај припадника Војске Србије који учествују у операцијама управљања 
кризама Европске уније битни су и уговори које Унија закључује са државом до-
маћином. Државе чији припадници учествују у операцији задржавају право да 
на територији државе домаћина врше кривичну и дисциплинску надлежност 
над својим припадницима у складу са националним правом.  

Учешће припадника Војске Србије у војној операцији ЕУ за управљање кри-
зом спроводи се на основу одлуке Савета и накнадним амандманима. Србија 
има иста права и обавезе у погледу свакодневног управљања том операцијом 
као и државе чланице Европске уније које учествују у њој. Виши војни пред-
ставник представља српски контингент у војној операцији ЕУ за управљање 
кризом. Он ће се консултовати са командантом снага ЕУ о свим питањима која 
утичу на ту операцију и биће одговоран за свакодневну дисциплину српског 
контингента. Преко њега Република Србија ће благовремено обавестити ко-
манданта операције ЕУ о свакој промени свог учешћа, а командант операције 
ЕУ може, након консултација са Републиком Србијом, у свако доба затражити 
повлачење њеног контингента. Мада особље које упућује Република Србија из-
вршава своје дужности и понаша се искључиво у складу са интересом одређе-
не војне операције ЕУ за управљање кризом, за време трајања мисије све сна-
ге и особље који учествују у тој операцији остаће под пуном контролом својих 
националних органа, а они ће пренети оперативну и тактичку команду и/или 
контролу над својим снагама и особљем на команданта операције ЕУ који има 
право да преноси своја овлашћења.  
                              

1 Споразум између Европске уније и Републике Србије, којим се установљава оквир уче-
шћа Србије у операцијама управљања кризама Европске уније, потписан је 8. јуна 2011, a 
ступио је на снагу 1. августа 2012. године. 
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Учешће у операцијама ЕУ подразумева трошкове које расподељују земље 
учеснице, па тако и Република Србија. Изузетак представљају трошкови опера-
ција ЕУ које имају војне или одбрамбене импликације. 

Домаћи правни оквир 

У Стратегији националне безбедности Републике Србије наглашено је да, 
уз уважавање интереса очувања сопственог територијалног интегритета и су-
веренитета, Република Србија своју спољну и безбедносну политику, у највећој 
мери, усклађује са позицијама и деловањем ЕУ у свим најважнијим питањима 
глобалног, европског и регионалног карактера. Кроз процес европских интегра-
ција, Србија изражава спремност да изграђује капацитете и способности систе-
ма националне безбедности, у складу са стандардима и обавезама које произ-
лазе из Европске безбедносне и одбрамбене политике. Зато је Стратегија на-
ционалне безбедности Републике Србије усклађена са Стратегијом безбедно-
сти ЕУ и у њој су идентификовани изазови, ризици и претње по безбедност Ср-
бије, посебно у регионалном и националном контексту.  

Устав, као највећи правни акт, садржи одредбе које се односе на Војску. 
Њиме је предвиђена цивилна и демократска контрола Војске, али и њена упо-
треба ван граница земље. Одлуку о томе доноси Народна скупштина на пред-
лог Владе. У одлуци Народне скупштине о ангажовању Војске и других снага 
одбране наводе се: назив мултинационалне операције, мандат и укупан број 
припадника Војске Србије који се могу ангажовати у тим операцијама. Ово те-
ло, на предлог Владе, одлучује о наставку ангажовања, односно повлачењу 
припадника Војске Србије из мултинационалне операције пре истека мандата у 
случају његове промене. На основу одлуке Народне скупштине Влада усваја 
Годишњи план реализације учешћа Војске Србије и других снага одбране у 
мултинационалним операцијама, а председник Републике доноси одлуку о упу-
ћивању припадника Војске у складу са одлуком Скупштине. 

Закон о одбрани одређује да се одбрана Републике Србије, поред осталог, 
остварује и кроз учешће снага одбране у мултинационалним операцијама и кроз 
сарадњу са међународним организацијама и институцијама и установљава оба-
везу припадника Војске Србије и других снага одбране да се придржавају прави-
ла међународног хуманитарног права и међународних стандарда о употреби си-
ле. Карактер обавезе је апсолутан, а обавеза важи увек и у свим околностима, 
без обзира на то да ли се ради о борбеним или неборбеним операцијама.  

Закон о Војсци Србије, одређујући појам војске, у члану 2. дефинише да она 
своје задатке обавља и у складу са принципима међународног права који регу-
лишу употребу силе.  

Закон о употреби Војске Србије и других снага одбране у мултинационал-
ним операцијама ван граница Републике Србије уређује употребу и припрему 
Војске Србије за извршавање мисија и задатака у очувању безбедности и мира 
у свету и пружању хуманитарне помоћи другим државама у кризним ситуација-
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ма, као и сва питања која су у вези с тим. Осим њега, питање употребе Војске 
Србије ван граница земље регулишу и закључени међународни уговори у обла-
сти безбедности, одбране и војне сарадње, као и прописи којима се уређује 
надлежност и рад других снага одбране. Изузетно, Влада може одобрити уче-
шће других снага одбране у хуманитарним операцијама које нису предвиђе-
не Годишњим планом, као , на пример, у случају неодложног отклањања после-
дица природних, техничко-технолошких и еколошких несрећа већих размера, 
као и пружања помоћи цивилним органима у кризним ситуацијама. Ради ефика-
снијег планирања, припреме, ангажовања, редовних ротација, повлачења и 
других активности припадника Војске Србије, у складу са националним, безбед-
носним и одбрамбеним интересима Републике Србије, Влада оснива Тело за 
координацију послова и усмеравање активности у вези са учешћем Војске Ср-
бије и других снага одбране у мултинационалним операцијама.2 

Oдговорност током трајања  
мултинационалне операције 

У мултинационалне операције могу се упућивати само припадници Војске 
Србије и других снага одбране који су завршили обуку у земљи или иностран-
ству и који имају одговарајући сертификат о оспособљености за учешће у мул-
тинационалним операцијама, јер је учешће у таквим операцијама специфично 
и захтева посебну специјалност. За свако учешће припадника Војске Србије и 
других снага одбране у мултинационалним операцијама примењују се правила 
ангажовања која су прописале Уједињене нације, Европска унија или други си-
стеми колективне безбедности за конкретну мултинационалну операцију, уко-
лико нису у супротности са принципима утврђеним у члану 3. Закона о учешћу 
ВС у мултилатералним операцијама. У случају проглашења ратног или ванред-
ног стања, у мултинационалне операције не могу се упућивати припадници Вој-
ске Србије до укидања ратног или ванредног стања. Изузетак представљају 
операције на отклањању и ублажавању последица природних катастрофа, тех-
ничко-технолошких несрећа и других несрећа које обимом и интензитетом угро-
жавају здравље и животе људи, материјална добра и животну средину, а које 
није могуће отклонити ангажовањем органа државе на чијој је територији дога-
ђај настао. Управо би сагласност државе домаћина била conditio sine qua non 
за учешће припадника Војске Србије у некој мултилатералној операцији. У 
предмету Никарагва против САД Међународни суд даје приоритет суверените-
ту државе и признаје начело неинтервенције, као једно од принципа међуна-
родног обичајног права, наводећи како је поштовање међународног суверени-
                              

2 Тело за координацију послова чине представници Министарства спољних послова, Ми-
нистарства одбране, Министарства унутрашњих послова, Министарства финансија и Мини-
старства здравља, а по потреби и других надлежних органа. 
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тета основа међународних односа. Начело неинтервенције је додатно потврђе-
но Декларацијом о седам начела коју је усвојила Генерална скупштина УН 
1970. године. У том смислу, питање покретања хуманитарних акција мимо са-
гласности државе на чијој се територији изводе поставља питање поштовања 
начела суверености, а тиме и кршења међународног права. Мада постоје тврд-
ње да се при извођењу хуманитарних операција услов добијања сагласности 
државе домаћина може занемарити, јер то није војна већ операција пружања 
помоћи, граница је веома јасно повучена.3 Хуманитарна војна интервенција је 
интервенција у чијој позадини се налазе различити политички, стратешки или 
безбедносни мотиви држава које интервенишу, а која има за циљ спречавање 
или заустављање кршења људских права или патњи цивилног становништва у 
рату или миру.4 Стога ни једнострана хуманитарна интервенција једне или гру-
пе држава није легална уколико не постоји сагласност државе на чијој терито-
рији се изводи и Савета безбедности, без обзира на то колико се чини да је 
разлог за интервенцију праведан.  

Припадници Војске Србије који су ангажовани у мултинационалним операци-
јама и учествују у активностима дужни су да поступају у складу са Уставом Репу-
блике Србије, законом, одлукама надлежних органа, принципима међународног 
права о употреби силе и правилима ангажовања донетим за конкретну мултина-
ционалну операцију. У Уставу Републике Србије истиче се да су општеприхваће-
на правила међународног права и потврђени међународни уговори саставни део 
правног поретка Србије и непосредно се примењују. Правила међународног пра-
ва која регулишу употребу силе у међународним односима садржана су првен-
ствено у Повељи Уједињених нација и у међународном обичајном праву. Треба 
напоменути да је Политички и безбедносни комитет, орган који спроводи поли-
тичку контролу и стратешко усмеравање операција управљања кризама, 2005. 
године усвојио стандарде понашања у операцијама Заједничке безбедносне и 
одбрамбене политике, који не спадају у правно обавезујућа акта у правном си-
стему Европске уније већ служе као смернице за примену правила. У стандарди-
ма се истиче да особље Европске уније мора примењивати правила међународ-
ног права, укључујући, када је примењиво, и међународно хуманитарно право, 
односно правила која се примењују током оружаних сукоба.  

О одговорности државе за међународно противправне акте изјаснила се и 
Генерална скупштина Уједињених нација усвајањем резолуције у којој се наво-
ди да сваки акт државе противан међународном праву има за последицу међу-
народну одговорност државе. Под противправним актом државе подразумева 
се радња која се састоји у чињењу или нечињењу, које се може приписати тој 
                              

3 Светски самит Генералне скупштине УН из 2005. године наводи да је дужност сваке др-
жаве да заштити своје грађане од геноцида, ратних злочина, етничког чишћења и злочина 
против човечности и одобрава уплитање међународне заједнице како би пружила такву за-
штиту уколико сама држава то не може или не жели да учини.  

4 Коришћена је дефиниција хуманитарне интервенције Института за међународне посло-
ве Краљевине Данске. 
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држави по међународном праву, а представља кршење њених међународних 
обавеза. Квалификација одређеног акта као противног међународном праву вр-
ши се по правилима међународног права и на ту квалификацију нема утицаја 
његова законитост по правилима унутрашњег права. По међународном праву 
актом државе сматраће се: ако државни орган или друга лица или тела овла-
шћена да врше елементе државне власти поступају у свом званичном својству, 
чак и ако прекораче своја овлашћења или се понашају супротно добијеним 
упутствима; ако лице или група лица поступају по упутствима државе, или су 
под њеним управљањем или контролом; ако лица или групе лица фактички вр-
ше елементе државне власти, у одсуству или због пропуста званичних власти, 
и под околностима које налажу такво вршење власти. Околности које искључују 
противправност су пуноважна сагласност државе, самоодбрана и акт против-
мере у оном обиму у којем је он предузет против те државе. Одговорна држава 
има обавезу да потпуно надокнади сву материјалну и нематеријалну штету 
проузроковану актом противном међународном праву. Потпуна накнада штете 
проузроковане таквим актом може се дати у облику реституције, новчане на-
кнаде или сатисфакције, било појединачно или заједно. 

Међу правилима међународног права које је потребно поштовати налазе се и 
одредбе Европске конвенције о основним правима и слободама. Наиме, Европ-
ски суд за људска права, као једини орган надлежан за надзор над поштовањем 
Конвенције, потврдио је да се правни простор Конвенције у одређеним случаје-
вима може простирати и изван граница територије чланица Савета Европе, од-
носно када је држава чланица, преко својих војника ангажованих у безбедносним 
операцијама, вршила такву власт и контролу над појединцима да је успоставље-
на веза између надлежности државе чланице и појединаца над којима се врши 
контрола. Овај став о екстратериторијалној надлежности чланица Европског суда 
за људска права указује на то да се обавеза поштовања и заштите људских пра-
ва не искључује ни када су у питању активности оружаних снага државе у мулти-
националним операцијама ван европског контингента, чиме се поставља изузета 
територијалном важењу Конвенције. Током трајања мисије ван граница Републи-
ке Србије постоји одговорност државе за све акте које на територији друге држа-
ве изврше њени држављани, чланови мисије. 

О питању вантериторијалне надлежности, односно одговорности државе за 
дела њених војника на територији друге чланице, Суд се бавио и у предмету 
Писари против Републике Молдавије и Русије, где је истакао да када се држав-
ни војници распоређују на територију друге државе, вантериторијална сила коју 
користе може се проширити на надлежност државе да обухвати оне који су по-
гођени деловањем њених војника.  

Да би се евентуално противправно понашање војника који учествују у миров-
ној операцији приписало Унији, неопходно би било утврдити да ли је пренети сте-
пен команде и контроле сразмеран степену ефективне контроле. Наиме, припад-
ници Војске Србије који учествују у међународним операцијама и даље су орган 
државе Србије, док је на Унију пренет одређени степен командовања и контроле 
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тог органа. Припадници Војске и других снага одбране морају да поштују правила 
међународног права о употреби силе и правила хуманитарног права. Они ужива-
ју имунитет од кривичне, грађанске и управне надлежности државе домаћина, 
али нису изузети од надлежности сопствене државе и за повреде дужности под-
лежу дисциплинској, прекршајној и кривичној одговорности, у складу са законом 
и закљученим међународним уговорима. Већ је речено да током учешћа у међу-
народним операцијама припадници Војске Србије делују као органи државе Ср-
бије и да, према споразуму са Европском унијом, остају под пуном командом на-
ционалних власти и онда када органи Уније имају оперативну контролу над њи-
ховим задацима. Из тога се може закључити да постоје основи за утврђивање 
одговорности државе Србије за повреде међународног права које почине при-
падници Војске Србије, ангажовани у операцијама Уније.  

Не треба заборавити ни да међународно право познаје институт индивиду-
алне кривичне одговорности за дела која су класификована као међународни 
злочин којим се крше правила заснована на вредностима од општег значаја. 
Због тога је свакој држави дато право да починиоце тих противправних аката 
гони и кажњава, без обзира на то да ли постоји територијална веза, или веза 
на основу држављанства. То овлашћење је проширено и на инспираторе и на-
логодавце. Мало је вероватно да снаге које учествују у мировним операцијама 
или операцијама управљања кризама добију наређење да изврше злочине ге-
ноцида или злочине против човечности. Већа је вероватноћа да појединци који 
учествују у тим мисијама прекрше међународно хуманитарно право и да, према 
међународном праву, сносе личну одговорност за одређени ратни злочин.  

За време док се налазе у мултинационалној мисији, припадници Војске Ср-
бије и других снага одбране имају право на дипломатску и правну помоћ и за-
штиту. Дипломатска заштита је традиционални институт међународног права и 
подразумева активности које држава користи у вршењу дипломатске заштите и 
обухвата правно дозвољене поступке којима се друга држава обавештава о 
ставовима и захтевима. Временом, појединац је добио могућност подношења 
одређених представки или тужби којима захтева поштовање својих права.  

Током трајања операције забрањено је свако мешање у унутрашње послове 
земље домаћина и свако друго деловање изван одобреног мандата мисије. Ре-
публика Србија дужна је да одговори на било какве тужбе против члана њеног 
особља који учествује у операцијама ЕУ за управљање кризама, а када се 
утврди њена одговорност плаћа одштету.  

Закључак 

Након Другог светског рата у Европи започињу интеграциони процеси који су до-
вели до уобличавања ЕУ. Мада је непостојање војне силе ЕУ дуго истицано као до-
каз њене снаге која произлази из квалитетне нормативне делатности, несумњиво је 
да дипломатска средства иза којих стоји војна сила дају предност у међународним 
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односима. Војна безбедност и одбрана развија се упоредо са осталим интеграцијама 
у Европи. Ступање на снагу Лисабонског споразума, из 2009. године, показује да је 
предвиђено оснивање осталих тела и иницијатива неопходних за даљи развој ЕУ.  

Стварање заједничке европске политике одбране и безбедности још увек је 
под великим утицајем НАТО-а, јер 21 држава чланица Уније има чланство у 
НАТО-у. Стандарди које примењују оружане снаге чланица јесу процедуре и 
стандарди НАТО-а, чему чланице ЕУ теже. Постављање ових стандарда као 
стратешког циља државе доприноси развоју оперативних способности Војске 
Србије у целини, чиме се гарантују ефикасност и расположивост јединица за 
извршавање мисија у земљи и иностранству.  

Мултинационалне операције Европске уније могу обухватити и задатке који под-
разумевају употребу силе. Такав модалитет деловања омогућен је чланом 53. По-
веље Уједињених нација, којим се предвиђа могућност да Савет безбедности кори-
сти регионалне споразуме или агенције за спровођење принудних мера. Одлуке Са-
вета Европске уније којима се установљавају, отпочињу и уређују операције упра-
вљања кризама у уводном делу увек се позивају на резолуције Савета безбедност.  

Упућивање Војске Србије и других снага одбране у међународне војне опе-
рације могуће је само у складу са Уставом Републике Србије и међународним 
правом. Одлука о томе доноси се за сваку конкретну операцију уз процену да је 
учешће Војске у тој операцији у складу са националним, безбедносним, од-
брамбеним и спољнополитичким интересима државе, односно интересу земље 
да допринесе безбедности на светском, европском или регионалном нивоу ста-
рањем о очувању међународног права и мира. Осим ових спољних елемената 
значајних за међународни углед земље, учествовање у мисијама има други ва-
жан аспект – лична искуства и знања која током мисије, а у контакту са пред-
ставницима осталих држава, усвајају припадници Војске Србије. 

Током трајања мисије мора бити обезбеђена адекватна правна заштита уче-
сника у тим операцијама и поштовање уговорних обавеза у погледу процена 
безбедносних ризика. Уколико у времену одређеном за спровођење неке опе-
рације дође до нарушавања мандата мисије, озбиљног угрожавања безбедно-
сти и одбрамбених интереса државе Србије, или буду угрожени животи припад-
ника Војске Србије, или настану неприхватљиви ризици и опасност по њихову 
безбедност, доноси се одлука о њиховом тренутном повлачењу пре окончања 
активности на коју су упућени. Одлуку о томе доноси Народна скупштина или, 
уколико то није могуће, председник Републике на основу предлога који, након 
заједничке процене са надлежним министрима, даје министар одбране.  

Узимање учешћа у међународној војној мисији показује како развој и проме-
на у савременим политичким односима утиче и на оружане снаге чија се тради-
ционална улога одбрамбене снаге једне земље проширује на очување колек-
тивне безбедности шире заједнице. То захтева прилагођавање савременим 
међународним и политичким односима, али и константно усавршавање људ-
ства и технике како би се одговорило на изазове уз поштовање свих домаћих и 
међународних правила којима се та област уређује. 
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Р е з и м е 
акључивањем међународних уговора у области безбедности и одбране, 
Војска Србије постаје чинилац међународне сарадње, што држави наме-

ће одређене одговорности и, на посебан начин, уређује међународноправни 
положај њених припадника. Циљ овог рада је представити настанак и развој 
идеје о заједничкој европској одбрани и безбедности, обавезама Републике Ср-
бије и домаћи правни оквир који регулише ову област. 
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Циљ Заједничке спољне и безбедносне политике ЕУ, успостављене Уговором 
из Мастрихта, јесте очување мира и јачање међународне безбедности у складу 
са принципима из Повеље Уједињених нација. Да би тај циљ био остварив, при-
ступило се развоју Заједничке политике безбедности и одбране, којом Унија пре-
узима водећу улогу у мировним операцијама и спречавању конфликта.   

Анализом садржаја домаћих и међународних аката приказан је еволутивни 
развој идеје о постојању колективне безбедности, донети су акти за њено спро-
вођење и услови потребни за успешно извршење постављених задатака. Тако-
ђе, коришћени су компаративни и историјски метод, као и метод дедукције то-
ком припреме рада. 

Може се закључити да нова ера интеграција у Европи условљава да оружа-
не снаге држава чланица добију улогу у међународним односима истовремено 
покрећући низ институционалних реформи и промену схватања друштвене уло-
ге војске. Међународно војно ангажовање на регионалном и глобалном нивоу, 
уз билатералну сарадњу, средство је за отклањање претњи националној без-
бедности уз јачање способности националног система одбране. Да би такво ан-
гажовање било легитимно неопходно је испунити строге услове. 

Кључне речи: Заједничка политика безбедности и одбране, Европска уни-
ја, Војска Србије 
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ад елаборира концепт и значај медијске политике и примењује 
га на Војску Србије. Анализира се значај медија у безбедно-

сном сектору на државном и међународном нивоу и истиче потреба 
за добрим медијским представљањем Војске Србије ради подршке 
јавности за битне одлуке које се тичу војних и безбедносних питања. 
Представљен је концепт стратешких комуникација и њихов однос са 
медијском политком коју би Војска морала да развија као један од ин-
струмената меке моћи, што представља интерес не само овог систе-
ма већ и државе и друштва. Такође, наводе се основни елементи чије 
испуњавање би створило услове за креирање и вођење адекватне 
медијске политике као инструмента меке моћи. 

Кључне речи: Војска Србије, медијска политика, медији, страте-
шке комуникације, јавност, јавно мњење 

Увод 
ово доба доноси нову стварност: „… развој технологије и информациона 
револуција успоставили су потпуно ново окружење, како за доносиоце 

политичких одлука о војним акцијама, тако и за саме оружане снаге”1. Све је ја-
сније да се геостратешки циљеви (понајпре великих сила) остварују следећом 
линијом притисака: политичко-дипломатским, привредним, медијским и војним. 
Ипак, за војним се, обично, посеже на крају. Пре тога се комбинују други наве-
дени притисци који могу имати изражене обавештајно-информативне или ме-
                              

 Рад је настао у оквиру пројекта „Пројекција трендова од значаја за безбедност Републике 
Србије до 2030. године”, Института за стратегијска истраживања, Универзитет одбране у Београду 

 Факултет за дипломатију и безбедност, Универзитет Унион – Никола Тесла, Београд, 
Република Србија, nesaperic@hotmail.com 

 Институт за стратегијска истраживања, Универзитет одбране у Београду, Република Србија 
1 Јасмина Глишић, Демократска цивилна контрола оружаних снага – савремене тео-

ријске расправе, БЦБО, Београд, 2005. 
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дијско-комуникационе елементе/стратегије.2 Ове друге имају за циљ како при-
добијање сопствене јавности, група, неформалних и формалних центара моћи, 
тако и страних који су релевантни у датој ситуацији.3 

Најпознатији стручњаци из области ПР-а усмереног на војно-политичка пи-
тања4 слажу се да утицај јавног мњења може бити од великог значаја за доно-
шење и спровођење одлука везаних за војна и безбедносна питања. При томе 
се не мисли на одлуке о ступању у ратна дејства, већ на однос и међузави-
сност државе (државног врха) и војске, народа и војске, редизајнирање улоге 
војске, њену трансформацију, итд. „Важне одлуке из области политике, финан-
сија, безбедности и других елита може донети без подршке јавности, али су 
шансе за њихово дугорочно и успешно спровођење тада битно смањене”.5 

Реформа безбедности и креирање одбрамбене политике мора узети у обзир чи-
њеницу да безбедност и одбрана све више постају политичка питања, која би морала 
бити разумљива широј јавности да би их подржала.6 Један од основних проблема у 
овом процесу јесте онај који погађа читав јавни сектор Србије, па и војни систем. То је 
проблем недовољно развијеног комуницирања којем се тек однедавно придаје већа 
важност, што је значајним делом узроковано несређеном (или пак недовољно приме-
њеном) законском регулативом и недовољно изграђеном свешћу у друштву и инсти-
туцијама о важности квалитетног, правовременог и организованог комуницирања. 

Стратешка комуникација, медији и мека моћ –  
потреба за развојем медијске стратегије Војске Србије 

Стратешка комуникација је термин који се користи за означавање највишег 
нивоа ангажованости комуникацијских постигнућа организације на унапређи-
вању њене мисије.7 У контексту националне одбране и безбедности, страте-
                              

2 Више у: Саша Барбуловић, Зоран Јевтовић, Радан Лакићевић, Миодраг Поповић, Амне-
зија јавности, Графо-Комерц, Београд, 2004; и: Radenko Scekic, „The Media in the Service of 
Geopolitics”, Media dialogues/Medijski dijalozi, Vol. 8, No. 3, 2015, pp. 33-39.  

3 Ненад Перић, „Медијска политика, информисање јавности, масовно комуницирање и пропаган-
да као средства међународне политике и идеологије”, Национални интерес, бр. 3, 2008, стр. 169-182. 

4 Више у радовима: Ole R. Holsti, „Public Opinion and Foreign Policy: Challenges to the Al-
mond-Lippmann Consensus”, International Studies Quarterly, 36 (4), 1992, рр. 439-466; Piers Ro-
binson „The CNN Effect: can the media drive foreign policy? ”, Review of International Studies, 
April 25 (2), 1999, рр. 301-309; Philip Evert, Isernia Pierangelo, Public Opinion and the Internatio-
nal Use of Force, Routledge, London, 2000; Piers Robinson, „The influence of media on World po-
litics‟ European Journal of Communication, Vol. 16, No. 4, 2001, рр. 523-544). 

5 Ненад Перић, „Медијска политика, информисање јавности, масовно комуницирање и пропаган-
да као средства међународне политике и идеологије”, Национални интерес, бр. 3, 2008, стр. 169-182. 

6 Jan Hartl, „The Importance of Public Opinion in Security and Defence Policy‟, in Marie 
Vlachová (Ed.), Public Image of Security Defence and the Military in Europe, DCAF – Geneva 
Centre & Center for Civil-Military Relations, Belgrade, 2003, pp. 16-29. 

7 Kjerstin Thorson, „Strategic Communication”, Oxford Bibliographies, 2013, DOI: 
10.1093/OBO/9780199756841-0007. 
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шку комуникацију можемо идентификовати са сваком активношћу, изјавом, 
поруком, описом и радњом оружаних снага државе које утиче на перцепцију и 
јавно мњење популације која је томе сведок.8 Управљање стратешким кому-
никацијама подразумева начин на који организација представља себе у дру-
штву као друштвеног актера у креирању јавне културе и у разматрању пита-
ња од јавног значаја. У том смислу, стратешка комуникација може се посма-
трати кроз: 

– национални (државни) институционални ниво, у које спадају: јавна дипло-
матија, психолошке операције, социјални маркетинг, пропаганда и интересне 
комуникације (лобирање, заступање интереса, стратешко преговарање);  

– корпоративни ниво, у које спадају: односи с јавношћу, интегрисане марке-
тинг комуникације, друштвено одговорна пракса, корпоративне политичке ак-
тивности.9 

Стратешка комуникација у области безбедности има значајну улогу у нацио-
налним и међународним односима, и требало би да проистиче из стратешки 
опредељених националних интереса. Може се посматрати као процес, циљ 
или средство остваривања интереса.  

У том смислу, основни објекат деловања стратешке комуникације је јавност 
у свим својим сегментима, а инструменти и канали деловања су медији – тра-
диционални (ТВ, радио, штампа) и савремени (интернет и нови медији). 

Утицај на јавно мњење остварује се кроз кампање, које, у начелу, садрже 
три основне фазе:10  

– дефинисање питања у јавности путем коришћења активистичких група и 
њиховог деловања, укључивање лидера мишљења који скрећу фокус јавности 
на жељену тему. У овој фази јавност, која је шира од покретачке групе, постаје 
свесна проблема. Са порастом интересовања, расте и популаризација пробле-
ма уз стално присуство медија;  

– укључивање медија који, ради јаснијег преношења поруке и подстицаја 
ширег аудиторијума, поједностављују тумачење проблема, чиме олакшавају 
новим, раније незаинтересованим појединцима учешће у разматрању пробле-
ма и заузимању става;  

– укључивање институција државе. Популаризација проблема доводи до 
пораста заинтересованих учесника и укључивања институција државе, на 
коју се врши притисак да се предузму кораци у вези са решењем питања. 
Притисак се спроводи са основе базе јавности („јавност жели”) уз истовре-
                              

8 Todd C. Helmus, Christopher Paul, Russell W. Glenn, Enlisting Madison Avenue: The Marke-
ting Approach to Earning Popular Support in Theaters of Operation, RAND Corporation, Santa Mo-
nica, 2007, pр. 171. 

9 Мирослав Митровић, „Стратешка комуникација у функцији националне безбедности”, 
Војно дело, 1/19, 2019, стр. 41-54, (стр. 42). DOI: 10.5937/vojdelo1901041М. 

10 Денис Вилкокс, Глен Камерон, Филип Олт, Ворен Ејџи, Односи са јавношћу: страте-
гије и тактике, Економски факултет, 2006, Београд, стр. 214-217. 
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мено коришћење стварно побуђеног интересовања („јавност треба”). Читав 
процес је у потпуности покривен уз помоћ медија који практично одржавају 
потребни ниво тензије и присуства теме у фазном освајању све ширих кру-
гова јавности. 

Са становишта корелација и условљености јавности, медија и политике у 
контексту безбедносног сектора, у савременој литератури идентификовани су 
процеси остваривања утицаја на политичке одлуке од утицаја на безбедност и 
спољну политику. Ти утицаји се спроводе у циклусу „политика – медији – поли-
тика”, у оквиру којих се истичу носиоци (комуникатори), процеси (медијско изве-
штавање, политички процеси), амбијент (покривеност теме, политички амби-
јент) уз снажан утицај контролора информација (енг. gatekeeping), а све у окви-
ру постављене парадигме циљева стратешке комуникације.11 

 

 
 

Слика 1 – Модел цикличног утицаја политике – медија – јавности12 
 

Несумњиво је да медији имају снажан стимулишући ефекат на креирање 
мишљења људи, тачније на креирање јавног мњења. Такође, медији предста-
вљају инструмент стратешке комуникације, која је један од израза моћи државе 
                              

11 Marc Jungblut, Strategic Communication and its Role in Conflict News, Springer Fachmedien, 
Wiesbaden, 2019. 

12 Мирослав Митровић, „Mедији као инструмент стратешке кoмуникације у оружаним 
сукобима – Си-Ен-Ен ефекат”, Војно дело, бр. 3/20, 2020, стр. 34-52, DOI: 
10.5937/vojdelo2003034M. 
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и представља инструмент у политичком и безбедносном остваривању нацио-
налних интереса. Стратешка комуникација представља исказ меке моћи држа-
ве и њених система (од којих је Војска у случају Републике Србије један од нај-
битнијих) и може имати офанзиван и дефанзиван карактер. Условљеност стра-
тешке комуникације као субјекта очувања и заштите националних вредности и 
интереса, а тиме и елемената националне безбедности, успоставља потребу 
за отпорношћу и информативном виталношћу нације. То, надаље, узрокује по-
требу за развојем адекватне медијске стратегије на националном нивоу. Војска 
Србије је основни носилац функције одбране, те је природно и потребно да у 
условима значаја стратешке комуникације за остваривање своје мисије, при-
ступи развоју актуелизоване и савременим условима прилагођене медијске 
стратегије.  

Медијска политика 

Медијска политика представља континуирано медијско деловање на одре-
ђене демографске групације. Састоји се од утврђивања генералних и комунико-
лошких циљева, њихове реализације – путем медијских кампања и односа са 
јавношћу, а преко одабраних комуникационих канала – медија.13 

Медијска политика је средство обраћања широком аудиторијуму, друштву, 
на државном и интернационалном нивоу у континуитету. Обједињавање кому-
никационих инструмената је неопходно како би из координираног и хармонич-
ног деловања проистекли добар рејтинг – позитивна слика и што боља и дуго-
трајнија веза са различитим циљним групама. Формирање медијске политике и 
јавног мњења је под утицајем многих елемената који, у зависности од своје 
снаге и заступљености, утичу на процес комуникације. Међу њима су: тип дру-
штва (разни демографски, социолошки, образовни, културолошки, верски и 
развојни фактори), историјске околности и искуства, медијска развијеност др-
жаве, окружење, генералне околности, итд.14 

                              
13 Ненад Перић, „Медијска политика, информисање јавности, масовно комуницирање и про-

паганда као средства међународне политике и идеологије”, Национални интерес, бр. 3, 2008, 
стр. 169-182. 

14 Ибид. 



Нова медијска стратегија Војске Србије као инструмент меке моћи 
 

 65  

 

 
Слика 2 – „Точак” медијске политике 

 
Ипак, медијска политика, поред свог момента масовног обраћања, има тен-

денцију изузетне сегментације аудиторијума када се „производи” обраћање/де-
ловање условљено (или обележено) комплексним или друштвено изузетно зна-
чајним питањима. То се чини из два основна разлога. Први се заснива на лак-
шем одабиру комуникационих стратегија, средстава и порука у односу на поје-
диначне групе, ради повећања ефикасности медијског деловања. У центру па-
жње налазе се креатор и прималац поруке са својим антрополошким (култур-
ним, социјалним и психолошким) особинама, затим комуникациона стратегија и 
аргументација садржана у поруци, те језички чиниоци.15 
                              

15 Ибид. 
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Други разлог лежи у дубљој друштвеној сегментацији. Постоје две врсте лидера 
мишљења (јавног мњења) – формални и неформални.16 Први су добили тај назив јер 
представљају изабране званичнике (институционалне, политичке, невладине, високо 
позициониране организационе или корпорацијске и јавне личности). Новинари им че-
сто траже изјаве, односно мишљење о неком одређеном питању које се тиче њихових 
одговорности или интересовања. То су „легитимни, формални лидери моћи”.  

Другу групу чине неформални лидери мишљења, они који имају утицај на љу-
де, групе и своју околину због својих личних особина, као што су: информиса-
ност, знање – кредибилитет, артикулисаност, лидерство и харизма, покретачки 
моменат. Дубља сегментација медијског делована и медијске политике покушава 
да идентификује управо овај део друштва. Према многим социолозима, и њихо-
вим истраживањима, значај ових лидера је огроман, често и пресудан. Резултат 
тих истраживања јесте теорија двофазног комуницирања која је касније прерасла 
у теорију вишефазног тока, иако се, у основи, ради о истој идеји: јавно мњење 
формирају мишљења људи који су већ прочистили информације, евалуирали их 
и формирали мишљење које преносе другима. Овај модел се представља као 
низ концентричних кругова у чијем епицентру се налазе ствараоци мишљења. 
Они путем масовних медија и из других извора добијају велике количине инфор-
мација и наредном кругу, чији припадници представљају заинтересовану јавност, 
прослеђују део тих информација. Ширењем кругова долазимо до незаинтересо-
ване јавности која остаје ван процеса јавног мњења, иако ће један део људи из 
овог круга ипак добити неке информације и показати интересовање.17  

Медијска политика Војске Србије 
Већина најзначајнијих практичара и теоретичара медија сматра да шире народне 

масе (односно оне које на крају и чине основу јавног мњења) обично нису довољно 
(квалитетно) информисане, ни образовно и културолошки зреле да би самостално 
доносиле закључак ... оне то чине уз помоћ.18 Ови односи приказани су на слици 3. 
                              

16 Stanley J. Baran, Dennis K. Davis, Mass Communication Theory: Foundations, Oxford Uni-
versity Press, Oxford, 2019. 

17 Ненад Перић, „Медијска политика, информисање јавности, масовно комуницирање и про-
паганда као средства међународне политике и идеологије”, Национални интерес, бр. 3, 2008, 
стр. 169-182. 

18 Више у: Walter Lippman, Public Opinion, Harcourt, Brace and Co., New York, 1922; Edward 
Bernays, Propaganda, Horace Liveright, New York, 1928; William R. Caspary, „The Mood Theory: 
A Study of Public Opinion and Foreign Policy”, American Political Science Review, 1970, No.64, 
pp.536-547; Денис Мек Квејл, Увод у социологију масовних комуникација, Глас, Београд, 
1979; Fransis Bal, Moć medija: mandarin i trgovac, CLIO, Beograd, 1997; Edward Herman, The 
Myth of the liberal Media, Peter Lang Publishing Inc., New York, 1999; Brigitte Nacos, Robert Sha-
piro, Pierangelo Isernia (Еds.), Decisionmaking in a Glass House: Mass Media, Public Opinion, 
and American Foreign Policy in the 21st Century, Rowman & Littlefield, Boulder, 2000; Richard 
Eichenberg, Victory has many friends: US public opinion and the use of military force, 1981–2005, 
International Security, 2005, Vol. 30, No. 1, pp. 140–177.) 
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Слика 3 – Елементи и процес доношења политичко-безбедносних одлука19 
 

У својим проценама безбедности и одбране људи најчешће зависе од спољ-
них информација и тумачења: од обраћања и говора њихових политичких вођа, 
од изјаве њихове владе и других институција, од информација и коментара на 
телевизији, радију и у новинама.20 „Чињеница је да традиционални медији 
представљају основни канал комуникације којим се непосредно утиче на фор-
мирање мишљења и ставова јавног мњења. Међутим, брз раст броја корисника 
друштвених мрежа, посебно млађе популације, иницирао је потребу коришће-
ња комуникационих потенцијала нових медија ради директне комуникације са 
изабраним циљним групама ради обавештавања о раду, односно мисији и за-
дацима организације”.21 

Медији су један од механизама који друштву и појединцима омогућава да 
сагледају себе, околину и свет. „Мноштвом информација јавна гласила свако-
                              

19 Ненад Перић, „Медијска политика, информисање јавности, масовно комуницирање и 
пропаганда као средства међународне политике и идеологије‟, Национални интерес, бр. 3, 
2008, стр. 169-182. 

20 Jan Hartl, „The Importance of Public Opinion in Security and Defence Policy‟, in Marie 
Vlachová (Ed.), Public Image of Security Defence and the Military in Europe, DCAF – Geneva 
Centre & Center for Civil-Military Relations, Belgrade, 2003, pp. 16-29 

21 Срђан Благојевић, Михаило Зоговић, Миливоје Пајовић, „Политика односа са јавношћу 
у систему одбране‟, Војно дело, 5/2015, стр. 133-145. 
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дневно на невидљивом временском платну сликају нашу садашњост. Та медиј-
ска слика индивидуалне, али и шире, друштвене реалности, урамљена је упра-
во количином информација и дометом нашег сазнања.”22 Међутим, та слика ко-
ју медији чине не мора се у потпуности поклапати са реалношћу. Понекад је то 
одступање и огромно, толико да се медијска слика и реалност разликују у су-
штини. „Инсценирање комуникације током преношења садржаја мења се у сме-
ру обухватне слике друштва и свести. Овим се гради друштвени статус, јер 
онај који се чешће појављује у јавности репрезентује релевантност, компетент-
ност, поузданост и моћ”.23  

„Јавно поверење у Војску које у Србији има велики ослонац на историјском 
искуству (суштинска улога војске у стварању суверене државе и одржавања на-
ционалног идентитета) и културним традицијама (високо вредновање борбе и 
рата као средства за очување слободе и независности) подложно је значајним 
флуктуацијама ако га не подупиру и јавно знање о изворима безбедносних ри-
зика, увид у циљеве употребе војне силе, у професионалну спремност војске 
да обави законом утврђене задатке и практичне резултате њених акција. Оно је 
добрим делом изграђено на ставу друштва да је Војска и поред материјално-
техничких и организационо-транзиционих проблема у стању да изврши своју 
функцију заштите, нарочито у кризним или ратним ситуацијама. Ту се, нажа-
лост, знање (тј. ментално и преференцијално ангажовање) шире јавности по 
питању Војске завршава”.24  

Критичко преиспитивање темеља на које се ослања јавно мњење о Војсци 
стални је задатак цивилног друштва будући да је њен добар кредибилитет у 
очима јавности у интересу и државе и друштва. У природи је медија да брзо 
окрећу пажњу са једног догађаја и теме на друге актуелности. Међутим, одржа-
вање јавне пажње на питања која се тичу јавних интереса је легитиман задатак 
медија у служби јавности. Он подразумева професионалну одлуку да се нека 
тема пласира као приоритетна и да се константно прати, као и да се око ње 
развија јавна дебата ради проналажења оптималног решења за заједницу. На 
сличан начин – планским професионалним ангажманом – медији треба да сти-
мулишу интересовање цивилног сектора за оптимално уређење сектора без-
бедности и одбране. 

На генералном нивоу, циљеви медијске политике ВС требало би да буду:25  
– редовно, правовремено и тачно информисање јавности о свим дешавањи-

ма и стварима које је интересују; 
                              

22 Adam Brigs, Pol Kolbi, Uvod u studije medija, CLIO, Beograd, 2005, str. 112. 
23 Зоран Јевтовић, „Конференција за штампу‟, ЦМ Часопис за управљање комуницира-

њем, бр. 4, 2007, стр.135-151, (136). 
24 Ненад Перић, Креирање и евалуација медијске политике на примеру Војске Србије, 

(докторска дисертација), Универзитет Мегатренд, Београд, 2008, стр. 49. 
25 Ибид. 
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– стварање и одржавање доброг мишљења о ВС код домаће и циљане 
стране јавности и профилисање њеног имиџа;  

– коришћење свих погодних начина промоције и публицитета ради констант-
не комуникације са друштвом како би се обезбедила стабилна друштвена и др-
жавна подршка; 

– обављање наведеног у садејству са осталим државним системима и еле-
ментима, нарочито из области безбедности, унутрашње и спољне политике и 

– одвијање рада надлежних служби у ВС у законски одређеним оквирима, уз 
строгу заштиту од дневно-политичких догађаја и покушаја инстументализације 
од било које институције, странке или појединца. 

Испуњењем наведених циљева у довољној мери, као и стицање адекватне, а 
константне пажње медија који имају позитиван став према Војсци, њеној сврси и уло-
зи у држави и друштву, ВС може да стекне полугу меке моћи и омогући лакше и ефи-
касније функционисање система, како у мирнодопским, тако и у ратним условима.  

Закључак 

Чињеница да су медији свеприсутни и свепрожимајући донела је јавности 
нове улоге у сектору безбедности. Они су постали кључна спона између јавно-
сти (друштва) и војске. Начин на који интерпретирају и тематизују безбедносне 
претње (а у случају Србије и реформу војног система) постаје пресудан за јав-
ну подршку војсци (односно њену реформу).  

Дакле, улога медија у редизајнирању традиционалне дихотомије између 
друштва и одбрамбеног сектора један је од фактора успеха реформе војнобе-
збедносног система. У том смислу, одржавање доброг имиџа ВС и њено аде-
кватно медијско представљање није само у интересу безбедносног система, 
већ и Републике Србије. То је, дакле, незаобилазна функција, али јој у тран-
сформацији војног система (која још увек траје) није дат адекватан значај.  

„Војска, без обзира на то што је неоспорно један од стубова државе, у ме-
дијском простору какав је наш данас не може да рачуна са унапред обезбеђе-
ном подршком већине јавних гласила. Она се за потпору јавног мњења мора 
изборити, пре свега афирмисањем правих вредности војне организације и ње-
ног друштвеног значаја. То могу да учине само професионалци, способни да 
ефектним наступом и у медијима који према Војсци нису априори благонакло-
ни, оствари циљеве обраћања јавности и позитивно утичу на обликовање по-
жељног јавног мњења – са становишта наше војске у процесу њене трансфор-
мације у оружану силу спремну да одговори изазовима новог века”.26 Поред 
надлежних институција и органа, потребно је ангажовање и стручне јавности, 
нарочито оног дела који се бави истраживањима и анализама медија и јавног 
мењања. Када говоримо о сигурносним факторима, академици и људи из ма-
                              

26 Славољуб Ранђеловић, „Увод у информисање“, НИЦ ВОЈСКА, Београд, 2003, стр. 6. 
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совних медија могу играти важну индиректну улогу у дефинисању и интерпре-
тацији сигурносних питања.27 

У условима непостојања јасне медијске политике, Војска Србије се нашла у 
тренутку када се врши и реформа система обране. То омогућава формирање 
стратегије која се може искоординирати са осталим елементима одбрамбено-
безбедносног система у процесу реформе. Може се закључити да је неопходно 
успоставити систем прављења и вођења медијске политике Војске уз усвајање 
највиших одбрамбених докумената који морају садржати правилно дефинисане 
и јасно постављене безбедносне, комуникационе и опште друштвене циљеве, 
стратегије и елементе који подржавају такву медијску политику, која уз адекват-
ну примену постаје инструмент меке моћи.  

Укратко, Војска Србије мора имати дефинисану и адекватну медијску поли-
тику коју континуирано спроводи како би боље функционисала у мирнодопским 
условима, а да би повећала шансе за испуњење одбрамбених и политичких ци-
љева у случају кризних ситуација и рата. 
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Р е з и м е 

ад елаборира концепт и значај медијске политике и примењује га на Вој-
ску Србије. Анализира се значај медија у безбедносном сектору на др-

жавном и међународном нивоу и истиче потреба за добрим медијским предста-
вљањем Војске Србије ради подршке јавности за битне одлуке које се тичу вој-
них и безбедносних питања. Представљен је концепт стратешких комуникација 
и њихов однос са медијском политком коју би Војска морала да развија као је-
дан од инструмената меке моћи, што представља интерес не само овог систе-
ма већ и државе и друштва. Такође, наводе се основни елементи чије испуња-
вање би створило услове за креирање и вођење адекватне медијске политике 
као инструмента меке моћи. 

Кључне речи: Војска Србије, медијска политика, медији, стратешке кому-
никације, јавност, јавно мњење 
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редмет истраживања овог рада јесу савремени аспекти 
односа између грана државне власти и војске. Општа, ге-

нерална хипотеза од које се пошло у гласила је: „Ако носиоци 
функција државне власти немају стабилан ослонац у економским 
и политичким чиниоцима друштвене структуре и не обезбеде њи-
хову интеракцију са социјалним, политичким, културним, инфор-
мационо-комуникационим и безбедносним системом, онда је 
остваривање савремене улоге војске у политичком систему оте-
жано”. У раду су примењене готово све основне аналитичке и 
синтетичке методе сазнања, а од општенаучних – компаративна 
метода. Од метода за прикупљање података коришћена је ис-
кључиво оперативна метода анализе садржаја докумената. На-
глашава се неколико главних налаза, пре свега да Војска и оста-
ли елементи система одбране у процесу заштите виталних дру-
штвених вредности треба да буду под сталним надзором и ци-
вилном контролом легитимно изабране законодавне гране вла-
сти, а да извршна грана власти обезбеђује услове, буџет и вр-
ховно командовање и кроз министарска упутства даје смернице и 
приоритете за развој Војске и директно је контролише. Судска 
грана власти санкционише противуставне и противзаконите по-
ступке припадника Војске, као и остале грађане друштва, али и 
штити права и слободе оних који траже правду. 

Кључне речи: Војска, политички систем, подела власти, зако-
нодавна власт, извршна власт, судска власт 

                              
 Универзитет МБ у Београду, Република Србија, danilovic.nedjo@gmail.com  
Рад је настао као део истраживања на научном пројекту Војне академије Универзитета од-

бране „Војска у политичком систему Србије” који финансира Министарство одбране Репу-
блике Србије (број пројекта ВА-ДХ/1/19-21) 
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Увод 
а савремено поимање односа између државне власти и војске неопходно 
је најпре поћи од тога шта се у политичкоправној теорији подразумева под 

савременом државом као главним категоријалним појмом значајним за разуме-
вање предмета овога рада. Из епистемиолошког угла, савремена држава се мо-
же дефинисати као „држава са развијеним стабилним политичким, правним, еко-
номским, социјалним, безбедносним и културним системом који омогућавају су-
вереност власти на својој територији и владавину народа помоћу савремених, 
демократских метода управљања и у којој грађанин није поданик носиоца држав-
не власти, већ пуноправни припадник друштвене структуре на власти”.1 

На појаву савремене државе утицале су две претпоставке. Прва је постоја-
ње државе кроз време и, друга, савремена достигнућа која су државе оствари-
ле, пре свега, степен развоја демократије, људских слобода и права, „друштва 
благостања”, као и степен развоја науке, културе и образовања.2  

На постојећем степену развоја људског друштва, концепт савремене државе се 
споро остварује, на шта утичу бројни фактори, пре свега, државе постају све мање 
независне и суверене, а све више зависне од других држава и међународних органи-
зација. Поред тога, у савременим међународним односима долази до проширивања 
регулативних надлежности државе и повећавања контролне улоге грађана у њима. 

Под утицајем тих тенденција промењена је и безбедносна функција државе 
у којој је примарна функција безбедности трансформисана у колективну без-
бедност, а функција одбране, независности, суверенитета и територијалног ин-
тегритета у заједничку одбрану, док је функција стварања и одржавања унутра-
шњег правног поретка подређена примату међународног права, а традиционал-
ни суверенитет државе, због јачања улоге међународних организација, све ви-
ше поприма улогу „ограниченог суверенитета”.3 

Управо то је парадигматски оквир у којем се из угла науке о политици раз-
матра савремени однос грана државне власти и Војске у Србији. 

Однос између законодавне гране власти и Војске Србије 
Законодавна грана власти – Народна скупштина одлучује о рату и миру и прогла-

шава ратно и ванредно стање; остварује демократску и цивилну контролу над Вој-
ском Србије и другим снагама одбране; обезбеђује финансијске, нормативно-правне 
и друге претпоставке за функционисање и развој Војске и система одбране, итд.  
                              

1 Неђо Даниловић, Александра Даниловић, „Право 2018”, у: Борис Кривокапић, Неђо Да-
ниловић, Драган Човић (урс), Остваривање концепта правне државе и њеног вишег квалите-
та владавине права у савременим државама, Универзитет Унион „Никола Тесла”, Пословни 
и правни факултет, Београд, 2018, стр. 5. 

2 Ibid, стр. 4 и 5. 
3 Ibid, стр. 6. 

З 
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Правни основ за остваривање друштвене улоге законодавне гране власти у 
области одбране пружа Устав Републике Србије. Наиме, у члану 141. предвиђе-
но је да је Војска Србије под демократском и цивилном контролом. Тиме је наче-
ло демократске и цивилне контроле Војске издигнуто на ниво уставног принципа. 

На остваривање друштвене улоге Војске законодавна власт Републике Ср-
бије утиче кроз бројне инструменте, од којих су најзначајнији: стварање од-
брамбене политике и законодавног оквира за функционисање Војске и њихово 
усклађивање са међународним уговорима; расподела законских овлашћења; 
доношење и контрола буџета; одлучивање о упућивању трупа у мировне миси-
је; остваривање увида над планирањем и спровођењем већих јавних набавки 
за Војску и систем одбране у целини.  

Улога законодавне гране власти у изградњи  
одбрамбене политике и законодавног  

оквира за функционисање Војске 
Улога законодавне гране власти у Србији у изградњи политике одбране и зако-

нодавног оквира за Војску и одбрану остварује се у фазама стварања, одлучива-
ња, спровођења и каснијег процењивања реализације политике одбране и закона. 

У фази стварања политике одбране и закона који регулишу Војску, Народна 
скупштина Републике Србије има ограничену улогу. Већу улогу имају надлежне 
стручне, правне и друге службе у ресорним министарствима владе, пре свега у Ми-
нистарству одбране, Министарству спољних послова и Министарству финансија.  

Народна скупштина Републике Србије има одлучујућу улогу у процесу утврђи-
вања да ли постојећа политика Владе у области одбране иде у сусрет потребама 
грађана, па, уколико је то потребно, може да захтева ревизију те политике. У овој 
фази законодавног рада најважније је да надлежни одбори Народне скупштине 
Србије буду консултовани како би остварили суштински утицај на садржај поли-
тичкоправних документа, изражавајући плурализам политичких визија у процесу 
припреме политике одбране и закона у области одбране. Овакав приступ омогу-
ћава не само да Народна скупштина пренесе интересе народа на почетку проце-
са конципирања политике одбране и закона, већ обезбеђује позитивну плурали-
стичку дебату и демократску атмосферу, када документи Стратегија одбране и 
закони из области Војске и одбране буду поднесени Скупштини на усвајање.  

У фази доношења Стратегије одбране и закона који се односе на Војску и 
одбрану, Народна скупштина Републике Србије има значајнију улогу. Када се 
документи Стратегија одбране, Стратегијски преглед одбране и закони који се 
односе на Војску и одбрану доставе Народној скупштини, они постају њено 
„власништво” и она преузима одговорност за њихово усвајање. Отуда је неоп-
ходно да се Народној скупштини и њеним радним и стручним телима, без било 
каквих притисака са стране, омогући довољно времена да садржај Стратегије 
одбране, Стратегијског прегледа одбране и поднесених законских аката те-
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мељно проуче. У овој фази законодавног рада веома је важно да се радна тела 
Скупштине не пожурују у процедури усвајања докумената у области одбране. 

После проведене демократске процедуре у радним телима Скупштине, На-
родна скупштина Републике Србије, на пленарној седници, усваја Стратегију 
одбране, Стратегијски преглед одбране и законе из области Војске и одбране 
или их одбија и предлаже њихову дораду и допуну у складу са предлозима по-
сланичких група и самих посланика.  

Улога законодавне гране власти у области усклађивања 
политике одбране и закона о Војсци и одбрани  
са међународним уговорима 

Дефинисање политике одбране Републике Србије и доношење закона у области 
Војске и одбране ограничавају бројни међународни уговори, пре свих Повеља Орга-
низације УН и више међународних стандарда који служе као препоручени оквир за -
усклађивање националне политике одбране сваке земље.4 Један од њих је и Декла-
рација 2625 Генералне скупштине УН о принципима међународних закона који се од-
носе на пријатељске односе и сарадњу међу државама (1970). Она представља 
аутентично тумачење Повеље УН и стога је обавезујућа за све земље чланице УН.5 

Усклађивање политике одбране и националних закона у области одбране са 
међународним уговорима спроводи се кроз мултилатералне и билатералне спора-
зуме посвећене појединим аспектима одбране. У области одбране постоји широк 
спектар мултилатералних споразума. Главне категорије ових споразума су уговори 
који регулишу светску безбедност, пре свега: Повеља Уједињених нација; међуна-
родни уговори о међународном хуманитарном праву, који регулишу међународне и 
немеђународне оружане сукобе (четири Женевске конвенције из 1949. године, 
укључујући два додатна протокола из 1977. године); међународни уговори који се 
односе на различите типове наоружања и њихове режиме (Споразум о антибали-
стичким ракетама, Споразум о смањењу стратешког наоружања, Конвенција о на-
газним минама итд.); међународни уговори које установљавају регионалне органи-
зације а делимично се односе на питања одбране (Повеља Организације Америч-
ких Држава, Споразум о Европској заједници, Уставни акт о Афричкој унији); регио-
нални договори о војној сарадњи и узајамној одбрамбеној помоћи (НАТО, Партнер-
ство за мир, Уговор о WЕУ, Интерамерички споразум о узајамној помоћи),6 итд. 

Народна скупштина Републике Србије, као највиша институција законодав-
не власти, ратификује међународне уговоре, а сам преговарачки процес на 
                              

4 Charter of the United Nations and Statute of the International Court of Justice, San Francisco, 1945. 
5 Декларацију о начелима међународног права у погледу пријатељских односа и сарад-

ње међу државама, Рез. Г. С. 2625 (XXV) (1970). 
6 Неђо Даниловић, Миодраг Гордић, Срђан Благојевић, Савремени системи безбедно-

сти, Завод за уџбенике, Београд, 2015, стр. 77-78. 
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припреми зa ратификацију међународних уговора реализује извршна грана 
власти, преко министра спољних послова који потписује међународне уговоре, 
а они ступају на снагу од момента њихове ратификације у Скупштини. 

Билатерални споразуми у области одбране сматрају се средством изража-
вања спољне одбрамбене политике, побољшања пријатељских односа с дру-
гим земљама и решавања конкретних проблема између земаља учесница. При 
одобравању билатералних споразума, Народна скупштина има могућност да 
предложи промене у тексту споразума, о којима извршна грана власти мора ка-
сније да преговара. 

Искуства тридеценијског парламентарног рада у Србији потврдила су да је 
учешће јавности у Народној скупштини у процесу ратификације међународних 
уговора веома важно и пожељно. Јавност представља препреку извршној 
власт да закључује тајне споразуме или билатералне уговоре без знања и при-
станка Народне скупштине, што представља важан механизам равнотеже гра-
на власти у остваривању начела поделе власти.  

Према општеприхваћеним стандардима у земљама напредне демократије, 
међународни споразуми који се тичу суверенитета, територије и међународног 
статуса Србије, морају да буду предмет дебате и одобравања у Народној скуп-
штини Републике Србије. 

Улога законодавне гране власти у области  
политичких и законских овлашћења 

У домену политичких овлашћења, Народна скупштина Републике Србије из 
области безбедности и одбране, доноси: Стратегију националне безбедности, 
Стратегију одбране и Стратегијски преглед одбране. Поред ових највиших 
стратегијских докумената, доноси и одлуку о проглашењу и укидању ратног 
стања; затим одлуку о чланству земље у међународним организацијама и о 
правима и обавезама који проистичу из тог чланства; одлучује о промени гра-
ница по поступку предвиђеном за доношење Устава; позива представнике из-
вршне власти, војно и цивилно особље у Војсци и систему одбране, као и ци-
вилне експерте да сведоче на седницама Народне скупштине; тражи информа-
ције и друга акта од представника извршне гране власти који изазивају велику 
пажњу јавности; испитује представнике извршне гране власти о војним и пита-
њима одбране, и саслушава представнике извршне гране власти, Војске и дру-
гих елемената система одбране и цивилног особља по поједини питањима од 
посебног значаја за одбрану и безбедност Републике Србије.7 

У области законских овлашћења, Народна скупштина Републике Србије до-
носи законе о: одбрани, Војсци, полицији, контроли обавештајно-безбедносних 
служби, заштити и спасавању, кривичном поступку, судовима, тужилаштвима, 
                              

7 Ibid, стр. 79. 
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физичко-техничкој заштити људи, имовине и пословања и сету закона о цивил-
ним аспектима заштите и сигурности људи и материјалних добара. У оквиру 
својих законских овлашћења, Народна скупштина Републике Србије доноси и 
Закон о утврђивању граница и законе и друга акта о примени међународног 
права, као и резолуције и конвенције које утврђују обавезе о сарадњи са међу-
народним судовима.  

Улога законодавне гране власти  
у доношењу и контроли буџета  

У области доношења и контроле буџета, Народна скупштина Републике Ср-
бије има уставне могућности да оствари приступ свим буџетским документима; 
прегледа и утиче на буџетска издвајања за Војску и систем одбране; усваја го-
дишњи буџет за финансирање Војске и осталих елемената система одбране; 
остварује контролу буџета намењеног за Војску и одбрану на нивоу програма, 
пројеката и смерница, и усваја/одбија све накнадне предлоге буџетских сред-
става за потребе Војске и осталих елемената система одбране. 

Скупштинска контрола буџета, по правилу, одвија се по фазама. То су:бу-
џетска припрема, одобравање буџета, трошење буџета и ревизија буџета.  

У фази буџетске припреме ресорни органи Владе, у складу са уставом и 
законом о буџетском систему, утврђују у владином буџету средства за расходе 
Војске и појединих елемената система одбране. Народна скупштина, преко од-
бора за безбедност и одбрану и одбора за финансије и буџет, може да допри-
несе процесу расподеле средстава за разне намене кроз формалне и нефор-
малне механизме комуникације са органима извршне гране власти, нарочито 
када су у питању раније преузете уговорне обавезе Републике Србије произа-
шле из међународних споразума и уговора, као и билатералних и мултилате-
ралних уговора са другим земљама. 

У фази одобрења буџета Народна скупштина проучава и процењује инте-
рес јавности о прихватљивости расподеле средстава за поједине намене и 
управља одобравањем средстава за Војску и остале елементе система одбра-
не. Актом Скупштине о годишњим приходима и расходима неопходним за фи-
нансирање њених надлежности утврђује се проценат средстава намењених за 
финансирање Војске и осталих елемената система одбране и њихова прецизна 
расподела по ставкама. Овај акт разматрају одбор за безбедност и одбрану и 
одбор за финансије, а усваја га Народна скупштина, чиме она активно утиче на 
обим буџетских средстава намењених за Војску и њихову расподелу по ставка-
ма, најчешће на нивоу програма и пројеката за модернизацију и опремање Вој-
ске и њено редовно функционисање.  

У фази трошења буџета Народна скупштина има уставне и законске могућно-
сти да анализира и прати трошкове Владе и може да тражи повећање транспарент-
ности и одговорности у трошењу средстава намењених за Војску и остале елемен-
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те система одбране. У случају ванбуџетских захтева, Народна скупштина има меха-
низме да надгледа и преиспитује ове захтеве како не би дошло до прекорачења 
трошкова, али их најчешће не користи. Невршење адекватне буџетске контроле је 
озбиљан проблем посебно због тога што је, према речима Ериха Фајла, „буџетска 
контрола материјална законска гарантија да ће Влада поштовати законе”.8 

У фази ревизије буџета Народна скупштина има законске могућности и ме-
ханизме да разматра да ли је било или није било злоупотребе средстава које је 
по одређеним наменама распоредила Влада. Такође, она има могућност да пе-
риодично евалуира цео буџет намењен за финансирање Војске и надлежности 
државе у области одбране и спроводи ревизију ради осигурања одговорности, 
ефикасности и прецизности у трошењу средстава. У досадашњем дводецениј-
ском раду ову уставну и законску могућност Народна скупштина Србије није на 
адекватан начин користила, осим у једном случају, и то под снажним притиском 
медија, цивилног друштва и јавности. 

Значајну одговорност за буџетске расходе намењене за Војску и остале елемен-
те система одбране, поред Народне скупштине Републике Србије, има и Државна 
ревизорска институција коју је поставила Народна скупштина. Њена функција је 
трострука. Она финансијски прегледа буџет Војске и осталих елемената система 
одбране, надгледа трошење средстава из буџета и осигурава правилно коришћење 
средстава из буџета намењеног за Војску и остале елементе система одбране. 

Улога законодавне гране власти у одлучивању о 
упућивању припадника Војске Србије у мировне мисије  

Према Стратегији одбране Републике Србије, помоћ и посредовање у мир-
ном решавању међународних криза и сукоба саставни је део активне и миро-
љубиве спољне политике која значајно доприноси очувању мира и безбедности 
у региону и свету. Република Србија је опредељена да ангажује расположиве 
капацитете ради мирног решавања међународних криза и сукоба. Основни 
принцип ангажовања појединаца, тимова и јединица Војске Србије у мировним 
мисијама је поштовање међународног права, унапређење међусобног повере-
ња и транспарентности у заједничком интересу сукобљених страна. 

Будући да је упућивање појединаца и јединица Војске Србије у мировне ми-
сије једна од значајних међународних обавеза Републике Србије, она се плани-
ра и реализује у складу са захтевима Савета безбедности Уједињених нација, 
Европске уније и ОЕБС-а, а према могућностима Републике Србије. Остварује 
се учешћем појединаца и јединица Војске Србије у мултинационалним опера-
цијама и мисијама, чиме Србија даје значајан допринос очувању мира и без-
бедности у региону и у свету. 
                              

8 Слободан Вукадиновић, Анализа утицаја законодавног поступка на предлог закона, 
Правни записи, бр. 1/2010, стр. 97-118. 
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У процесу одлучивања о упућивању појединаца и јединица Војске Србије у 
мултинационалне операције и мисије, Народна скупштина Републике Србије: 1) 
доноси одлуку о упућивању појединаца и трупа у мултинационалне операције и 
мисије; 2) одређује мандат мировне мисије; 3) доноси буџет за мировну мисију и 
остварује његову контролу; 4) процењује могуће ризике ангажованог војног, поли-
цијског и цивилног особља у мировној мисији; 5) доноси правила ангажовања 
припадника Војске, полиције и цивилног особља у мировним мисијама; 6) одре-
ђује ланац командовања у мировној мисији; 7) одлучује о дужини трајања миров-
не мисије и 8) доноси одлуку о обиласку трупа које учествују у мировној мисији. 

Анкетни одбори и истражне комисије 
Народне скупштине Србије 

Значајан облик парламентарне контроле Војске и осталих елемената систе-
ма одбране имају ad hoc формирани анкетни одбори и истражне комисије. 
Именовање анкетних одбора и истражних комисија јавност доживљава као по-
зитиван политички сигнал законодавне гране власти да жели да се истраже по-
литички осетљива питања у вези са Војском и одбраном. Анкетни одбори и ис-
тражне комисије могу да пруже процену Владине политике о посебним питањи-
ма која се односе на Војску и одбрану и да предложе начин решавања осетљи-
вих безбедносних питања. 

Састав и број укључених опозиционих посланика у анкетне одборе и истра-
жне комисије од кључног су значаја за исход истраге коју воде анкетни одбори. 
Истражна моћ анкетних одбора и истражних комисија зависе од овлашћења и 
надлежности које им Народна скупштина додели. Из досадашње парламентар-
не праксе произилази да надлежности ad hoc анкетних одбора укључују9: бира-
ње предмета из опсега скупштинске истраге; посећивање војних база и објека-
та; сакупљање релевантних података, укључујући поверљиве и тајне докумен-
те од председника државе, Владе или Генералштаба Војске Србије; узимање, 
под заклетвом, доказа од председника државе, Владе или Војске, као и од при-
падника грађанског друштва, и организовање јавних или затворених саслуша-
ња о политички осетљивим питањима. 

Однос извршне гране власти и војске 
Извршна грана власти је функција државе коју обављају Влада и председ-

ник државе. Влада утврђује и води унутрашњу и спољну политику Републике 
Србије и представља центар политичке и друштвене моћи.10 
                              

9 Неђо Даниловић, Миодраг Гордић, Срђан Благојевић, Op. cit, стр. 86. 
10 Ibidem. 
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Са епистемиолошког становишта, ангажовање извршне гране власти у во-
ђењу унутрашње политике у области одбране обухвата: активно учешће Владе 
као колективног органа извршне власти у доношењу закона; припрему и усваја-
ње подзаконских аката; организовање, усмеравање и усклађивање управе у 
области одбране; обезбеђење претпоставки за стабилно функционисање Вој-
ске Србије и других снага одбране, и управљање Војском и осталим елементи-
ма система одбране у миру и рату. 

Учешће извршне власти у доношењу закона подразумева: 1) предлагање 
закона о одбрани, Војсци, полицији, цивилној и демократској контроли Војске, 
цивилној заштити, систему заштите и спасавања, кривичном поступку итд; 2) 
учешће у расправљању приликом усвајања тих закона и 3) проглашавање до-
нетих закона у области одбране (промулгација закона). 

Главни предлагач закона у области одбране је Влада Републике Србије са 
органима државне управе. Иницијатива Владе обухвата не само избор матери-
је која ће бити регулисана законом већ и формални предлог закона. Предлага-
њем закона Влада остварује свој програм за чије спровођење је добила пове-
рење Народне скупштине.11  

У надлежности Владе републике Србије је не само да предлаже законе у 
области одбране, него и да се изјашњава о предлозима закона других овла-
шћених предлагача. Представници Владе могу да учествују у раду радних тела 
Народне скупштине која разматрају законске текстове.12 

Проглашавање закона (промулгација закона) завршни је део законодавне 
процедуре који је у надлежности извршне гране власти. То је правни акт у којем 
председник Републике Србије утврђује аутентичност законског текста и регу-
ларност процедуре његовог усвајања. Председник Републике Србије има право 
законодавног вета на закон који је изгласан у парламенту и који му је доста-
вљен ради проглашења (промулгације). У таквим случајевима закон се враћа 
на поновно разматрање у Народну скупштину. У поновном разматрању закона 
може се захтевати исти или тежи поступак у Народној скупштини. Након усваја-
ња закона следи његово проглашење у службеном гласилу и примена у дру-
штвеној пракси.13 

Осим у предлагању закона, извршна власт располаже ширим овлашћењима 
за доношење подзаконских аката, које у области одбране обухвата: (1) доноше-
ње аката са законском снагом (тзв. аутономне уредбе и делегирано законодав-
ство); (2) доношење аката за извршење закона (тзв. извршне уредбе); (3) орга-
низовање, усмеравање и усклађивање управе; (4) доношење аката због изузет-
ног стања (тзв. уредбе из нужде) и (5) доношење других аката.14 
                              

11 Ратко Марковић, Уставно право и политичке институције, „Службени гласник”, Бео-
град, 1997, стр. 338. 

12 Неђо Даниловић, Миодраг Гордић, Срђан Благојевић, Op. cit, стр. 87. 
13 Ibidem. 
14 Ibidem. 
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У надлежности извршне гране власти је и организовање, усмеравање и 
усклађивање управе у области одбране. Према садржају, извршна власт у од-
носу на државну управу има организациона, персонална, усмеравајућа (дирек-
тивна), усклађујућа (координативна) и надзорна (контролна) овлашћења.15 

Организациона овлашћења подразумевају да извршни органи (председник 
Републике Србије, Влада Србије и Министарство одбране) одлучујуће утичу на 
организацију управе у Војсци и систему одбране у целини.  

Персонална овлашћења подразумевају постављења и разрешења управних 
функционера у Војсци и систему одбране, у складу са законом, од стране пред-
седника Републике, Министра одбране и начелника генералштаба Војске Србије. 

Извршна власт усмерава рад органа управе у Војсци и систему одбране путем 
смерница, директива, начелних ставова и других аката чији је основни циљ једин-
ствено спровођење политике извршне гране власти и прописа у овој осетљивој 
области друштвеног живота. Извршна грана власти усклађује и координира рад 
управе у Војсци и осталим елементима система одбране и решава спорове који 
се јављају у спровођењу политике одбране, закона и прописа у овој области.  

Надзор органа државне управе од стране извршне гране власти обухвата 
контролу законитости и контролу целисходности рада управних органа у Војсци 
и систему одбране. При обављању послова надзора извршни органи власти 
могу поништити или укинути одређена акта, наложити одређено поступање и 
супституисати делатности управних органа у Војсци и систему одбране.16 

У сложеним друштвеним и међународним околностима функционисање др-
жавне власти може да буде поремећено због политичких сукоба, социјалних не-
мира, етничких и верских конфликата, оружаних побуна, терористичких активно-
сти, оружаних интервенција, претњи ратом, рата, економских санкција и др. У та-
квим околностима, равнотежа државне власти се законито помера у корист извр-
шне власти и она нужно добија шира овлашћења одлучивања у стању нужде. Из-
вршна власт има изворну надлежност одлучивања у периоду ванредног стања, а 
одлучивање у непосредној ратној опасности и ратном стању је у ингеренцији за-
конодавне власти. Ако Народна скупштина није у могућности да се састане, извр-
шна власт доноси акта из највеће нужде, с тим што је обавезна да своје одлуке 
поднесе на одобрење парламенту чим буде у прилици да се састане.17  

Народна скупштина Републике Србије, председник Републике, Влада и Ми-
нистарство одбране су највиши органи руковођења системом одбране Репу-
блике Србије. Према чл. 112. Устава Републике Србије, председник Републике 
Србије, у складу са законом, командује Војском Србије.18 Министар одбране, на 
основу Закона о одбрани и овлашћења председника Републике, руководи по-
словима у области одбране, одбрамбеним припремама и обезбеђује услове за 
                              

15 Ibidem. 
16 Ibidem. 
17 Ibid., стр. 91. 
18 Устав Републике Србије („Службени гласник РС”, бр. 98/2006). 
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функционисање система одбране у миру и рату.19 Начелник Генералштаба и 
старешине Војске Србије извршно командују и руководе Војском у складу са за-
коном и актима командовања претпостављених.20 

Због неопходности обједињавања свих активности у вези са одбраном зе-
мље, институција врховног команданта оружаних снага формира се само у ра-
ту и периоду непосредне ратне опасности. Генералштаб Војске Србије преузи-
ма улогу Штаба Врховне команде и представља највиши стручни и штабни ор-
ган за припрему и предлагање употребе оружаних снага у рату. Оружане снаге 
у рату чине Војска Србије и одређене јединице полиције Министарстава уну-
трашњих послова Републике Србије. У таквим друштвеним условим врховно 
командовање преузима председник Републике Србије, а надзор и контролу над 
оружаним снагама Врховна команда и Штаб Врховне команде уз ангажовање 
свих потенцијала на централном, регионалном и локалним нивоима власти. И у 
таквим друштвеним околностима извршна власт је обавезна да своје одлуке 
поднесе на одобрење Народној скупштини када она буде у прилици да се са-
стане, чиме се успоставља нарушена равнотежа грана државне власти и прин-
цип поделе власти. 

Вођење спољне политике у области одбране је значајна делатност извршне 
власти која обухвата: залагање за војну неутралност Републике Србије; јачање 
регионалне сарадње у области безбедности и одбране; развој партнерских од-
носа и сарадње са међународним организацијама; развој партнерских односа и 
сарадње са другим државама; закључивање међународних безбедносних уго-
вора и аранжмана, и руковођење деловима војних и полицијских снага ангажо-
ваних у мировним и хуманитарним операцијама.21  

Однос судске гране власти и војске србије 
Судска грана власти обезбеђује да извршна власт (председник Републике, 

Влада и државна управа у области одбране) одговара за своје активности, а 
да се законодавна власт стара да усвојени закони у области Војске и одбране 
буду спроведени и да, у мањој или већој мери, буду у складу са Уставом или 
вишим правним актима. Такође, судска грана власти надгледа Војску, остале 
елементе система одбране и судски процесуира неправилне поступке при-
падника Војске кроз цивилне, управне, грађанске и кривичне процесе. Да би 
испунила своју друштвену улогу, судска грана власти мора бити независна од 
преостале две гране власти, што искључује било какве неприкладне везе са 
                              

19 Законо одбрани ( „Сл. гласник РС”, бр. 116/2007, 88/2009, 88/2009 - др. закон, 104/2009 
– др. закон, 10/2015 и 36/2018). 

20 Члан 19. Закона о Војсци Србије, („Сл. гласник РС”, бр. 116/2007, 88/2009, 101/2010 – 
др. закон, 10/2015, 88/2015 – одлука УС, 36/2018, 94/2019 и 74/2021 – одлука УС). 

21 Стратегија одбране Републике Србије, „Службени гласник РС”, број 94 од 27. децем-
бра 2019.  
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њима или њихове утицаје на судску власт. 22 Назависност судске власти 
остварује се кроз спољну контролу Војске и осталих субјеката одбране у три 
модалитета. То су: контрола редовног судства (тзв. судови опште надлежно-
сти); контрола специјалног судства, управног судства и контрола уставног 
судства, које доноси одлуке о сагласности општих правних аката Војске и су-
бјеката система одбране са Уставом. Према врсти правних спорова, који су 
предмет расправе пред судовима, доминирају три категорије спорова – 
управни, грађански и кривични спорови у вези с противзаконитим функциони-
сањем Војске и елемената система одбране, и противправним понашањем 
припадника Војске.23 

„Судској контроли увек претходи одговарајући захтев за правну заштиту, с 
тврдњом о правној ваљаности управног акта. На суду је даље да, у складу са 
законом, несумњиво и ауторитативно установи основаност таквог захтева, од-
носно тврдње. У случају констатоване противправности, суд је дужан да интер-
венише изрицањем предвиђене правне санкције. То су санкције типа: одстра-
њивање правних ефеката управног чина, забрањивање даљег незаконитог 
управног поступања, наређивање издавања одговарајућег управног акта, досу-
ђивање накнаде штете и др. Спроводећи контролу управних субјеката у Војсци 
и систему одбране, суд се ставља изван и изнад правног предмета, распра-
вљајући – у улози трећег, арбитра – спор о законитости настао из управно-
правних односа”.24 

Циљ независног и ефикасног судства у Србији јесте да осигура поштено, не-
пристрасно пресуђивање у правним споровима, штитећи притом права и сло-
боде припадника Војске и осталих елемената система одбране који траже 
правду. Како би се тај циљ постигао, суд мора у сваком конкретном случају 
пронаћи релевантне чињенице у правичном поступку, судити у разумном року и 
притом стриктно примењивати закон и пружити припадницима Војске и осталих 
елемената система одбране, у овом случају тражиоцима правде, делотворне 
правне лекове.  
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Р е з и м е 

оследњих неколико деценија дошло је до промене односа између грана 
државне власти у савременим државама. Иако извршна и законодавна 

власт постају све више међузависне, смањена је могућност утицаја законодав-
ства на извршну власт у свим областима друштва, па и у области одбране. 
Истовремено, улога правосуђа постаје све значајнија, под утицајем све већег 
броја судских спорова и броја законских аката које судови морају да примењују, 
као и броја саслушања делатности извршне власти пред војним, управним, 
кривичним и грађанским судовима. 

С обзиром на то да је Војска Србије један од подсистема система државне 
безбедности и да је сама по себи важна институција државне власти, њен од-
нос према законодавству је уређен Уставом, Стратегијом националне безбед-
ности, Стратегијом одбране, законима и другим стратешким документима. 

Према Уставу и усвојеним стратешким документима, друштвена улога зако-
нодавне власти је да врши контролу и парламентарни надзор над Војском, да 
усвоји стабилан правни оквир за функционисање Војске и других елемената си-
стема одбране, као и да усвоји одговарајући буџет за Војску и води рачуна о 
поштовању људских права у Војсци.  

Извршна власт (Председник Републике и Влада преко Министарства одбра-
не) директно контролише Војску са централног нивоа власти, предлаже буџет, 
руководи и командује Војском и даје главне смернице и приоритете њеног анга-
жовања у миру и рату.  

Правосуђе обезбеђује да извршна власт (Председник Републике, Влада и 
државна управа у области одбране) одговара за своје поступке пред судовима, 
а да законодавна власт обезбеђује да се донети закони из области војске и од-
бране спроводе и да су у већој или мањој мери у складу са Уставом или вишим 
законским актима. Такође, правосудна власт врши надзор над Војском, другим 
елементима система одбране и гони недозвољене радње припадника Војске 
кроз цивилни, управни, грађански и кривични поступак.  

Полазећи од резултата анализе савременог односа између грана државне 
власти и Војске, у закључку рада указујемо на неколико важних препорука које 
произилазе из истраживања.  

Прва препорука се односи на неопходност дa законодавна власт у демо-
кратском дијалогу свих политичких актера (позиције и опозиције) постигне кон-
сензус о виталним друштвеним вредностима у виду трајних општих ставова ви-
соког интензитета који би служили као оријентација у стратешком и оператив-
ном деловању Војске и других система одбране и представљају основне крите-
ријуме за вредновање сопственог понашања и понашања других друштвених 
субјеката у њиховој заштити.  

Друга препорука се односи на потребу поштовања закона по којем војна де-
латност и деловање других елемената система одбране треба да буду под стал-
ним надзором и цивилном контролом легитимно изабране законодавне власти.  

П 
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Трећа препорука указује на потребу да извршна власт континуирано обезбеђу-
је организационе, кадровске и технолошке услове за ефикасно функционисање 
Војске и других елемената система одбране, адекватан буџет, врховну команду 
Војском и да даје главне смернице путем министарских упутстава и приоритета за 
дугорочни, средњорочни и краткорочни развој Војске и да директно контролише 
Војску и друге елементе система одбране са централног нивоа власти. 

Четврта препорука се односи на судску власт која треба да санкционише по-
ступке припадника Војске који су противни Уставу и законима, као и других гра-
ђана друштва. Истовремено, циљ независног и ефикасног правосудног система 
је да обезбеди правично, непристрасно суђење у правним споровима, уз за-
штиту права и слобода свих припадника Војске и других елемената система од-
бране који траже правду. 

Кључне речи: Војска, политички систем, подела власти, законодавна власт, 
извршна власт, судска власт 
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рпска стратешка култура је кроз читав XX век била „растрза-
на” разноврсним дисконтинуитетима, од државног уређења, 

преко спољнополитичких и идеолошких, до стратешко-доктринарних 
опредељења, те се може рећи да је дисконтинуитет готово једина 
њена константа. Ипак, постојање војних клика може се сматрати јед-
ним од константи српске стратешке културе. Оне су пратиле српску 
војску и утицале на политички живот Краљевине Србије. Династички 
преврат из маја 1903. године може се узети као пример њиховог де-
ловања. Након тога су млађи завереници формирали тзв. Црну руку, 
чији је вођа био пуковник Апис, који је стрељан након Солунског про-
цеса 1917. године. Међуратни период обележило је деловање тзв. 
Беле руке, под вођством генерала Петра Живковића, која је била ак-
тивна све до атентата на краља Александра Карађорђевића у Марсе-
љу 1934. године. Друга Југославија је чак имала формализовну „војну 
клику” оличену у Савезу комуниста, која је била саставни део СКЈ на 
савезном нивоу, заједно са републичким савезима. На тај начин се 
настојао осигурати утицај партије на војну организацију, али је и ути-
цај војске у друштву био „осигуран” њеним представљањем у партиј-
ском форуму на савезном нивоу. Консеквентно томе, српска политич-
ка елита дочекала је распад СФРЈ са можда једином константом у 
њеној стратешкој култури, а то је ослонац на војску у решавању поли-
тичких криза, која се сликовито може представити изјавом Слободана 
Милошевића: „Ми не знамо да радимо, али знамо да се бијемо”ане 
друштва, али и штити права и слободе оних који траже правду. 

Кључне речи: војне клике, војна организација, политичка ели-
та, стратешка култура, професионализам 
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Уместо увода: зачетак стварања војних клика у Србији 
естабилност владавине краља Александра Обреновића, маргинализација 
Парламента, скандали на двору, буџетски дефицит и пораст дугова дове-

ли су до незадовољства у српском друштву. То је резултирало стварањем заве-
реничке групације политичара и бивших војника који су настојали да обезбеде 
подршку српске војске за реализацију војног пуча. Иако је било колебања у по-
следњим тренуцима, Мајски преврат је реализован 1903. године, када су брутал-
но убијени краљ и краљица, председник Владе и министар војни.1 Преврат су из-
вели војни завереници, а организатори су били део политичке елите и виши офи-
цири. Међу истакнутим извршиоцима пуча налазио се и Драгутин Димитријевић 
Апис, који тек након преврата постаје познатији широј јавности.2 Реч је о изузет-
ној личности која је умногоме утицала на догађаје у Србији у то турбулентно вре-
ме. Чињеница је да Апис није био „духовни вођа” Мајског преврата, већ само је-
дан од извршилаца, чија је улога била значајна, јер је у критичним тренуцима 
охрабрио и повео поколебане пучисте на двор. Аписа је међу заверенике увео 
поручник Антоније Антић, зет др Ђорђа Генчића, један од малобројних цивила 
који су подржавали заверенике, и истакнути првак Либералне странке. Антић је 
ангажовањем Аписа рачунао на његову одлучност, искреност и популарност ме-
ђу млађим припадницима официрског кора.3 Током уласка пучиста у објекат дво-
ра Аписа је тешко ранио стражар и, према наводима очевидаца, није хтео да 
прими помоћ док се не реализује намера пучиста. Овакво понашање додатно је 
ојачало његов утицај не само међу официрским кором већ и на српску политичку 
сцену. Насилна смена власти и посебно свирепост коју су показали завереници, 
веома је негативно примљена у европским династичким центрима моћи, па је 
Србија имала много спољнополитичких проблема.4 И у савремено доба се Мај-
ски преврат међу експертима на Западу наводи као пример „варварства” и су-
                              

1 Реч је о династичком преврату који су, у праскозорје 29. маја по старом календару (11. 
јуна по новом) 1903. године, извели завереници против краља Александра Обреновића и 
краљице Драге. Убили су их на крајње свиреп начин и бацили са балкона двора. Наведено 
према: Васа Казимировић, Црна рука – личности и догађаји у Србији од Мајског преврата 
1903. до Солунског процеса 1917, Прометеј, Нови Сад, 2016, стр. 67-156. 

2 О томе пише и бивши председник САНУ и Владе Краљевине Југославије у егзилу, наш чу-
вени правни теоретичар Слободан Јовановић, Апис, „Моји савременици”, Виндзор, Канада, 1962. 

3 Видети: Миле Бјелајац, „Драгутин Димитријевић Апис” у: Чедомир Попов (ур.), Српски 
библиографски речник, 3, Д 3, Матица српска, Нови Сад, 2007, стр. 224; Страхиња Јеремић, 
„Драгутин Димитријевић Апис и Карађорђевићи (од мајског преврата 1903. до солунског про-
цеса 1917.)”, Војно дело 5/2017, стр. 450-451. 

4 Видети: Милорад Екмечић, Историја Срба у новом веку 1492-1992, Завод за уџбенике, 
Београд, 2008, стр. 326-327; Milorad Ekmećić, Stvaranje Jugoslavije 1790-1918, Vol. II, Prosveta, 
Beograd, 1989, str. 394-395; Васиљ Поповић, Европа и српско питање у периоду ослобође-
ња 1804-1918, Геца Кон, Београд, 1940, стр. 142-146; Стеван К. Павловић, Историја Балка-
на 1804-1945, Клио, Београд, 2004, стр. 255-257; David MacKenzie, Apis: Čovjek koji je izazvao 
Prvi svjetski rat – Život pukovnika Dragutina T. Dimitrijevića, Profil, Zagreb, 2014, str. 60. 

Н 
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штинске природе Срба. Након смене старијих завереника, 1906. године, које је 
уследило као неминовност због условљавања нормализације односа са великим 
европским силама, Апис је остао у служби, као један од перспективних официра 
који су блиски краљевској породици. Његов углед у војсци и друштву је растао. 
То су му омогућиле лидерске способности, а пошто је био генералштабни офи-
цир постављен је на дужност начелника (обавештајног) одељења Главног гене-
ралштаба. Превратом је у политички живот српске краљевине уведен појам „за-
вереници” који је представљао политички фактор у унутрашњој политици, а ка-
сније и све значајнији спољнополитички чинилац. У годинама након анексионе 
кризе формира се тајна организација „Уједињење или смрт”, познатија као Црна 
рука (1911). Постоје различита мишљења о улози Аписа у њеном формирању , 
при чему му се често приписује кључна улога. Ипак, како је сам тврдио, он није 
био међу оснивачима, већ је позван да се прикључи организацији која је већ има-
ла седам чланова, на иницијативу Богдана Раденковића и Велимира Вемића. 
Ипак, временом, Апис постаје њен несумњиви лидер. 

Престолонаследник Александар је постепено заузимао диференцирани од-
нос према пуковнику Апису, кога су официри из његовог окружења, попут Петра 
Живковића и Јосифа Костића, настојали да представе као недобронамерног 
према династији Карађорђевић. Касније је Петар Живковић постао вођа друге 
струје завереника, тзв. Беле руке (1916).5 На Крфу је пропао покушај помирења 
две супротстављене фракције у српском официрском кору. Новоизабрани ми-
нистар војни генерал Божидар Терзић наговарао је Димитријевића да се одрек-
не свих политичких активности, јер више неће трпети никакво бављење поли-
тиком. Димитријевић је порекао да се политиком бави, али је изјавио да никада 
неће престати да се занима за национална питања Србије. Димитријевић и 
Терзић су се растали, сваки и даље снажно бранећи властито стајалиште.6 По-
сле слома Србије, у Скадру се формира нова Врховна команда, јер је тешко бо-
лесни војвода Путник разрешен дужности и упућен на лечење. Тако је пуковник 
Апис остао без подршке. Послат је на фронт и није се бавио политиком, али се 
политика бавила њиме.7 Бела рука и престолонаследник Александар су се при-
                              

5 Видети: David MacKenzie, Apis: Čovjek koji je izazvao Prvi svjetski rat - Život pukovnika 
Dragutina T. Dimitrijevića, Profil, Zagreb, 2014, str. 94-107; Миле Бјелајац, „Драгутин Димитрије-
вић Апис” у: Чедомир Попов (ур.), Српски библиографски речник, 3, Д 3, Матица српска, Но-
ви Сад, 2007, стр. 223-225. 

6 Наведено према David MacKenzie, Apis: Čovjek koji je izazvao Prvi svjetski rat - Život pu-
kovnika Dragutina T. Dimitrijevića, Profil, Zagreb, 2014, str. 261. 

7 На питање блиског сарадника о будућим плановима, Апис је одговорио: „Морамо рећи 
својим пријатељима да се посвете својој војној служби, јер главни је наш проблем да се ис-
кобељамо из ове катастрофе и вратимо у домовину, а тај ће тренутак сигурно доћи. Ако пре-
живимо, после се можемо састати и поразговарати.” Из ове изјаве се јасно види да Апис није 
имао никаквих планова за политичко ангажовање током ратног сукоба. Иначе, он је са са-
радницима учествовао у завери 1903. године и неизмерно им веровао. Наведено према: Da-
vid MacKenzie, Apis: Čovjek koji je izazvao Prvi svjetski rat - Život pukovnika Dragutina T. Dimitri-
jevića, Profil, Zagreb, 2014, str. 262. 
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премали за коначни обрачун. Апис је ухапшен према оптужници да је, заједно 
са групом завереника, планирао атентат на престолонаследника Александра,. 
На Солунском процесу, за који је историчар Миле Бјелајац навео да је „пре реч 
о политичком уморству, него о правничком процесу”,8 Апис, Вуловић и Малоба-
бић су осуђени на смрт стрељањем. Тако се завршио животни и професионал-
ни пут једног од најконтроверзнијих официра у српској историји.9 

Нестанком пуковника Аписа са животне сцене, Црна рука је суштински пре-
стала да постоји. Њени припадници су осуђени, затим помиловани, а већина је 
добила и пензију. Познати симпатизери Црне руке су, по правилу, етикетирани, 
па су систематски померани на споредне дужности у војсци или пензионисани. 
Тако се власт односила према способном официрском кадру који је био преко 
потребан Србији у то доба. Међутим, тиме није нестала и пракса постојања вој-
них клика, јер је Бела рука остала активна и представљала значајан фактор у 
Војсци Краљевине СХС.10  

Војне клике од српскe војске до Војске Краљевине 
СХС/Југославије 

Војска Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца фoрмирана је у периоду 
1918–1921. године. Основу за њено формирање чинила је Војска Краљевине Ср-
бије (око 145.000 људи) и тзв. трупе Народног вијећа (од око 15.000 бораца). У току 
1919–1920. године у војску је примљено око 3.500 српских, 2.590 аустроугарских, 
469 црногорских, 12 руских и три албанска официра, што је било преко 2.000 мање 
од потребног стања предвиђеног формацијом.11 Војску Краљевине СХС историчар 
Миле Бјелајац с правом је назвао војском помирења, што једино није важило за 
српске официре, припаднике и симпатизере Црне руке, иако је српски официрски 
кор претрпео велике губитке током балканских ратова и Првог светског рата. 

Новоформирана Војска Краљевине СХС била је више него три пута бројнија од 
предратне српске воске. На повећање потребног броја официра, поред прошире-
ња државне територије, утицале су и техничке иновације које су уведене у војску у 
току Великог рата, укључујући издвајање Ваздухопловства као посебног вида ору-
жаних снага. Такође, у састав националне територије ушло је и Јадранско море са 
приобаљем, па је императив новог државног и војног руководства био формирање 
и развој Ратне морнарице. У томе су имали на располагању само бивши кадар 
аустроугарске ратне морнарице и незнатна средстава њене ратне технике. Ства-
                              

8 Исто. 
9 Вељко Благојевић, „Драгутин Димитријевић Апис као симбол српске стратешке културе”, 

Војно дело, 4/2020, Београд, 2020, стр. 74. 
10 Исто, стр. 75. 
11 Mile Bjelajac, Vojska Kraljevine SHS 1918-1921, Narodna knjiga, Beograd, 1988, 91-92; Mile Bje-

lajac, Vojska Kraljevine SHS/Jugoslavije 1922-1935, Institut za noviju istoriju Srbije, Beograd, 1994, 13. 
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рање ратног ваздухопловства такође је био веома захтеван и компликован посао. 
Све то је довело до значајног пораста формацијских места за официре,12 а њихово 
школовање и вођење у каријерном смислу се све више компликовало. У првим по-
слератним годинама кадровски проблем био је и даље горући, тако до је 1924. го-
дине у војсци било 2.886 активних официра мање од прописаног броја.13  

Са доношењем допуне Уредбе о Главном генералштабу и Генералштабној 
струци из 1927, која је донета априла, 1932. године, завршена Виша школа Војне 
академије није више била услов за генералштабно усавршавање, тако да је уки-
нута још једна, иако само делимично, формална препрека за протекцију, док је у 
теорији генералштабни официр могао постати и онај ко је прескочио поједине по-
требне кораке у каријерном развоју. На иницијативу краља Александра умањива-
ле су се надлежности начелника Главног Генералштаба за рачун Министарства 
војног, што је регулисано новим Законом о војсци и морнарици из 1923. године.  

За све то време у војсци је деловала клика која је користила позиционира-
ност код краља Александра Карађорђевића. До 1926. године готово сва места 
у Министарству војном су попунили припадници Беле руке.14 Јачању протекци-
онаштва допринео је и лични режим краља Александра, заведен јануара 1929. 
године, коме је војска била и главни ослонац власти.  

Официрска клика звана Бела рука несметано је ширила утицај у војсци и ути-
цала на кључне процесе, посебно на њену кадровску политику. Њен неспорни ли-
дер Петар Живковић постао је генерал и најближи сарадник краља, уједно и ко-
мандант Гарде,15 а своје извештаје достављао је једино краљу Александру. Гарда 
је била по много чему специфична јединица. Према уредби о надлежностима ста-
решина у војсци из 1923, била је непосредно потчињена првом краљевом ађутан-
ту, а он непосредно краљу. Формација Гарде континуирано је расла, од малоброј-
не и протоколарне јединице, до озбиљне и бројне формације која је у мирнодоп-
ско доба била ангажована по налогу команданта, без уобичајене процедуре која 
је обухватала ланац командовања – од министра војног, преко Владе, до краља 
Александра. Током Шестојануарске диктатуре 1929. године, генерал Петар Жив-
ковић је чак постављен и за председника Владе и министра унутрашњих дела 
Краљевине Југославије. Бела рука и њен вођа били су сива еминенција власти у 
Краљевини СХС/Југославији за живота краља Александра Карађорђевића.16 
                              

12 Војска Краљевине СХС била је више него три пута бројнија од предратне српске, са 
укупно 8.864 мирнодопска формацијска места за официре. 

13 Mile Blelajac, Vojska Kraljevine SHS/Jugoslavije 1918-1921, Narodna knjiga, Beograd, 
1988, str. 47-108. 

14 Dalibor Denda, „War Veterans and Peace-time Military Service – Yugoslav Experience after 
WWI”, in Andrzej Krzak & Dariusz Gregorczyk (ed.) The Art of War in the Balkans from the Middle 
Ages to the 21st Century, Jan Dlugosz University in Czestoshowa, Poland, 2018.  

15 Наведено према: Mile Blelajac, Vojska Kraljevine SHS/Jugoslavije 1922-1935, Institut za 
noviju istoriju Srbije, Beograd, 1994, str. 37. 

16 Вељко Благојевић, „Драгутин Димитријевић Апис као симбол српске стратешке култу-
ре”, Војно дело, 4/2020, Београд, 2020, стр. 75-76. 
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Као реакција на стање у војсци, безуспешно су покретане разне иницијативе 
за рехабилитацију пуковника Аписа, али то није било могуће док су на власти 
били краљ Александар и Бела рука. Симпатизери и поштоваоци пуковника Апи-
са и Црне руке били су врло незадовољни и разочарани новом државом, ње-
ном унутрашњом политиком и стањем у војсци.17 Тако је у војсци и друштву све 
више расло незадовољство због клика, којима су се све мање бавиле државне 
институције, чија је то била надлежност. Истовремено, негативна селекција 
официрског кадра довела је и до декаденције и непоштовања успостављених 
професионалних норми, чији критеријуми су спуштани на све нижи ниво.18  

У овом периоду долази и до промена у југословенској војној доктрини. Напу-
шта се стари српски образац заснован на пруским начелима самоиницијативе и 
идеји маневарског рата, коју је српска војска баштинила и усавршавала деце-
нијама. Уместо ње усваја се „модернији” француски приступ заснован на цен-
трализованом командовању. Разлози за то били су понајвише политичке при-
роде. Наиме, као јадранска земља, Краљевина СХС/Југославија је чинила про-
тивтежу италијанским аспирацијама. Као најјача континентална војна сила, 
Француска је преузела главну улогу у европској међуратној политици, борећи 
се да сачува версајски поредак спречавањем хабзбуршке рестаурације у Поду-
нављу, поновног немачког продора на Исток и совјетске инфилтрације на За-
пад. Зато је и формирана Мала антанта, војни савез који су, од 1920. до 1938. 
године, чинили Чехословачка, Југославија и Румунија. Краљевина Југославија 
била је главни ослонац спољне политике Француске на Балкану. Оваква спољ-
нополитичка оријентација имала је реперкусије и на војну доктрину Краљевине 
Југославије. Постепено је немачку војну мисао и доктрину, под чијим утицајем 
је била српска војска, заменила француска војна доктрина. Промену доктринар-
них опредељења официрском кору у најзначајнијој мери наметнуо је краљ 
Александар, који је сматрао да се може мешати у професионална питања, бу-
дући да је био на командантским дужностима у балканским ратовима и Првом 
                              

17 Вељко Благојевић, „Драгутин Димитријевић Апис као симбол српске стратешке култу-
ре”, Војно дело, 4/2020, Београд, 2020, стр. 77. 

18 Такво стање потврђују и страни војни представници акредитовани у Југославији, по-
себно указујући на делатност генерала Живковића и његових следбеника који су прибегава-
ли протекцији. Британски војни изасланик истицао је да би такав систем негативне селекције 
официрског кадра могао довести до великог незадовољства. О негативној селекцији сведоче 
и извештаји француског војног изасланика генерала Лепетита, који су указивали на ниво 
компетенција југословенских официра који су похађали разне војне школе у Француској. Они 
су, по правилу, на крају школовања били лошији од других страних полазника, што је припи-
сивано чињеници да протекционаштво има значајну улогу при одабиру полазника. Протекци-
ја и заобилажење професионалних правила струке у напредовању официра довели су до то-
га да су, према оцени савременика, „сва она висока морална својства, која се сама по себи 
подразумијевају за опстанак и напредак у једном цивилизираном друштву” и која су била 
„филозофски” изложена у југословенском Правилу службе I део, била само предмет фрази-
рања, „али од којих у практичном животу нашег официрског кора није остала ни сенка”. На-
ведено према: Далибор Денда, Шлем и шајкача: војни фактор и југословенско-немачки од-
носи (1918-1941), Матица српска, Нови Сад, 2019, стр. 102. 
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светском рату. Тако је војска Краљевине Југославије преузела доктринарна 
опредељења која су се током Првог светског рата показала као недовољно ра-
ционална и ефикасна. Будући да је ниво професионалности официра био низак 
и да су своја постављења „заслужили” личном оданошћу краљу Александру и 
Белој руци, није било великих отпора увођењу нове доктрине. Наравно да су 
постојали часни изузеци који нису били довољни за преиспитивање одлуке о 
промени доктринарних опредељења Војске Краљевине Југославије.19  

Атентат на краља Александра Карађорђевића у Марсељу 1934. године пред-
ставља и крај значајног утицаја Беле руке на управљање војском, и генерал 
Живковић бива смењен. Ипак, чланови и симпатизери Беле руке су остали на ви-
соким дужностима у војсци. Кнез намесник Павле Карађорђевић и југословенска 
Влада, коју су водили Цветковић и Мачек, одлучују да у име Југославије потпишу 
приступ Тројном пакту у Бечу, 25. марта 1941. године, након низа година јачања 
политичких односа између Београда и Берлина.20 Споразум је припреман тако да 
је пружао велике погодности у односу на суседне државе, а подразумевао је да 
немачке снаге неће улазити на територију Југославије и да она није у обавези да 
ангажује војне снаге против заједничког непријатеља ван своје територије.21  

Група цивилних и војних завереника, на челу са генералима Ратног ваздухо-
пловства Душаном Симовићем и Боривојем Мирковићем, извршили су војни 
пуч 27. марта 1941. године. Организацију пуча свесрдно је помогла британска 
обавештајна служба. Британски ратни премијер Винстон Черчил је након пуча 
спремно изјавио да је југословенска нација пронашла своју душу, што је Бри-
танцима био велики спољнополитички успех у тешким тренуцима за ову коло-
нијалну силу. Смењено је Намесништво и Влада коју су предводили Цветковић 
и Мачек, а малолетног краља Петра II Карађорђевића прогласили су за пуно-
летног, након чега је постављен на престо. Треба нагласити да су генерали Си-
мовић и Мирковић направили каријере у време када су генерал Петар Живко-
вић и његова Бела рука кључно утицали на кадровску политику у војсци. Курио-
зитет је да се народу, преко радија, обратио један од млађих официра завере-
ника, кога су представили као младог краља, чиме је јавно објављен војни пуч у 
држави. Формирана је Влада на чијем је челу био армијски генерал Душан Си-
мовић,22 а за потпредседника је изабран академик Слободан Јовановић.  
                              

19 Видети: Далибор Денда, Шлем и шајкача: војни фактор и југословенско-немачки од-
носи (1918-1941), Матица српска, Нови Сад, 2019, стр. 115-116. 

20 У то време амбасадор Југославије у Берлину био је Иво Андрић, који је био искључен 
из процеса преговарања о приступању Тројном пакту. Читав посао водили су људи од пове-
рења намесника и Владе, што указује на зачетке тренда српске стратешке културе да се из-
бегава институционално деловање на спољнополитичком плану. Може се рећи да постојање 
клика није било иманентно само војној професији, већ и дипломатији. Наиме, изостављање 
Андрића, као истакнутог дипломате Краљевине Југославије, из преговарачког процеса за на-
цистичке лидере извесно је био одређени показатељ стања у Југославији тога доба.  

21 Кнез Павле био је пробритански опредељен, али је наставио спољну политику краља 
Александра који је започео политичко зближавање са нацистичком Немачком.  

22 Он је уједно био и начелник Главног Генералштаба војске Краљевине Југославије. 
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Анализирајући развој оружаних снага Краљевине Србије и СХС/Југославије, 
објективно се може закључити да је од почетка XX века, па све до војног слома 
Краљевине Југославије у априлском рату 1941. године, војска била под утица-
јем различитих војних клика. За период од Мајског преврата 1903. до 1916. го-
дине, примарна је била Црна рука. Њене припаднике је, истини за вољу, карак-
терисао висок ниво професионализма, патриотизма и пожртвованости доказа-
них у балканским ратовима и Првом светском рату. Након Солунског процеса, 
примат преузима Бела рука, која је била много мање привржена професионал-
ним узусима официрске струке од чланова Црне руке и своју позицију користи-
ла за обезбеђење напредовања својим члановима и симпатизерима. Све то ја-
сно указује на чињеницу да у непрофесионалним односима између политике и 
војске постоји велика вероватноћа да то резултира слабљењем професионал-
них компетенција официрског кора и, у крајњем, ефикасности војне организаци-
је. Иако постоје и многи други разлози, који се односе на нерешена политичка 
питања у Југославији, један од разлога војног пораза је и велико уплитање кра-
ља Александра у питања војне струке, у чему је једну од кључних улога несум-
њиво имала и Бела рука. Њени припадници су систематски уклањали професи-
оналне официре који су критиковали усвајање нове војне доктрине.23  

Приближавањем Југославије Немачкој и Тројном пакту, а поготово након ан-
шлуса Аустрије, хрватски кадрови у Војсци добијају значајне командне позиције 
на оперативном нивоу. То је допринело јачању хрватског сепаратизма, које је 
било присутно од формирања заједничке државе, али је сада добило покрови-
теља у нацистичкој Немачкој.24  

Последице такве ситуације биле су видљиве у Априлском рату, иако томе 
треба додати и дефетизам и издају припадника појединих народа који су у њој 
живели.25 Територија Краљевине Југославије је, након војног пораза и капиту-
лације, распарчана, а тиме су поништени сви напори српских патриота за жи-
вот у заједничкој држави. Створена је Независна Држава Хрватска, а друге те-
риторије су расподељене суседним државама као својеврстан ратни плен. Срп-
ски народ је посебно био изложен прогону, покатоличењу и суочен са физич-
ким истребљењем. Формиране су четничке и партизанске војне формације у 
којима су већину чинили угњетени Срби, а њихови међусобни сукоби често су 
били братоубилачки. Несумњиво је да су Срби платили највећу цену Другог 
светског рата на простору Југославије, а један од узрока треба тражити и у већ 
традиционалној пракси уплитања војних официра у политичке процесе, који су, 
по правилу, доводили до великих стратегијских последица. Постојање војних 
                              

23 Вељко Благојевић, „Драгутин Димитријевић Апис као симбол српске стратешке култу-
ре”, Војно дело, 4/2020, Београд, 2020, стр. 75. 

24 Branko Petranović, Srbija u Drugom svetskom ratu 1939-1945, Vojnoizdavački i novinski 
centar, Beograd, 1992, str. 38-63 

25 Вељко Благојевић, „Драгутин Димитријевић Апис као симбол српске стратешке култу-
ре”, Војно дело, 4/2020, Београд, 2020, стр. 76-77. 
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клика, које су чинили професионални официри, представљали су организацио-
ни предуслов за мешање у политичке процесе (у унутрашњој и спољној полити-
ци) који су два пута резултирали војним пучем. Истовремено, и политика је по-
вратно утицала на професионални развој оружаних снага и то углавном у нега-
тивном контексту. 

Улога Савеза комуниста Југославије у ЈНА 
 Овенчан славом победника у Другом светском рату, као и раније краљ 

Александар Карађорђевић, Јосип Броз Тито развио је специфичан политички 
систем. Лично је владао значајнијим процесима у земљи преко Маршалата, ко-
ји формално није био део политичког система друге Југославије26. Иако поре-
ђења два поретка никада не дају сасвим поуздане податке, не може се преви-
дети сличност Маршалата у комунистичкој Југославији са Гардом у Првој Југо-
славији чији је командант дуго био лидер Беле руке, генерал Живковић. Дакле, 
у оба случаја се ради о кључним органима управе који нису били под контро-
лом и/или утицајем других државних органа, већ само под личним руковод-
ством краља Александра Карађорђевића, односно маршала Јосипа Броза.  

Недостаци друштва у Првој Југославији резултирали су не само окупацијом 
и распарчавањем територије, већ и грађанским ратом који је посебно тешко по-
годио српски национални корпус. Народноослободилачки рат је поделио српски 
национални корпус на партизане и четнике.27 Тај сукоб је обележио другу поло-
вину двадесетог века, а у неким сегментима је и данас присутан. И Југословен-
ска народна армија (ЈНА) је, као и војска претходне државе, била својеврсна 
заложница политичких односа унутар федеративне државне структуре. Тако је 
у кадровском смислу поштован „национални кључ” за постављења на високе 
функције у систему одбране.28 Ова пракса је трајала колико и сама ЈНА, и изве-
сно је да представља пример мешања политике у војну струку и кадровање 
као, можда, и њен кључни сегмент, с обзиром на принцип једностарешинства у 
свакој војној организацији. Свака јединица је, поред команданта, имала и коме-
сара, који се „бринуо” за морал њених припадника који је морао бити заснован 
на принципима комунизма, титоизма, једнопартијског уређења и традиције на-
родноослободилачког рата (НОР). У каснијим фазама развоја ЈНА напуштен је 
                              

26 Видети: Milan V. Terzić, Titova vještina vladanja: Maršal i Maršalat 1943–1953, Podgorica, 2005.  
27 Видети: Branko Petranović, Srbija u Drugom svetskom ratu 1939–1945, VIZ, Beograd, 

1992; Velimir Terzić, Slom Kraljevine Jugoslavije, I-II, Narodna knjiga, Delo, Pobjeda, Beograd, 
Ljubljana, Titograd, 1982; Mile Bjelajac, Vojska Kraljevine SHS 1918–1921, Narodna knjiga, Beo-
grad, 1988; Mile Bjelajac, Vojska Kraljevine SHS/Jugoslavije 1922–1935, Institut za noviju istoriju 
Srbije, Beograd, 1994; Mile Bjelajac, Jugoslovensko iskustvo sa multietničkom armijom, Udruženje 
za društvenu istoriju, Beograd, 1999; Mile Bjelajac, Generali i admirali Kraljevine Jugoslavije 1918–1941, 
Institut za noviju istoriju Srbije, Beograd, 2004. 

28 Drago Nikolić, Razvoj OS SFRJ 1945–1985, Kadrovi i kadrovska politika, VINC, Beograd, 1989. 
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модел двостарешинства команданта и комесара, јер се показао као проблема-
тичан у пракси мирнодопског развоја оружаних снага.  

И у ЈНА је постојала јако изражена политизација војне организације у скла-
ду са комунистичком идеологијом, али су се знала и признавала „правила игре” 
за оне који су стремили високим позицијама у систему одбране и од њих се ни-
је одступало. Апсолутна оданост официрског кадра маршалу Титу и доживот-
ном председнику СФРЈ и Комунистичкој партији није се доводила у питање. Би-
ло је великих искушења тој оданости, али је Јосип Броз знао да их превазиђе 
комбинацијом стаљинистичких и догматских метода, које су укључивале и Голи 
оток, политичке школе и системско тлачење оних који су се усудили да критич-
ки мисле и делују. Криза са комунистичким лагером 1948–1952. године, може 
се сматрати прекретницом у идеолошком смислу, јер СФРЈ и Тито од „комуни-
стичко-стаљинистичког јастреба” постаје отворенији за Запад и кроз Балкански 
пакт долази у „предворје” НАТО-а. Будући да се једнопартијски социјализам ни-
како није уклапао у идеолошку матрицу НАТО-а, Тито је сачекао да се спора-
зум о војној помоћи Запада приведе крају и онда се окренуо спољнополитичкој 
алтернативи – стварању Покрета несврстаности. 

И у ЈНА, као и у бившој војсци Краљевине Југославије, утицај политике на 
струку био је значајан, што се, по природи ствари, одражавало и на професио-
налну изграђеност официрског кадра. Ратни команданти из партизанских једи-
ница по правилу нису били школовани официри, па је Броз задржао поједине 
официре краљевске војске у војним академијама нове државе. Они су постепе-
но оспособљавали ратне команданте за војну струку, а већина њих је, након 
прве деценије СФРЈ, напустила активну службу, остављајући комунистичким 
кадровима професионално усавршавање кадра на војним академијама ЈНА. 
Постепено је увођена и Виша политичка школа за професионалне официре 
ЈНА, који су требали да преузму руковођење „авангардне” комунистичке парти-
је у ЈНА. Истовремено су се на највишим професионалним нивоима школова-
ња официра систематски смањивали, па чак и укидали предмети који су се ба-
вили стратегијом као кључном и најсложенијем сегменту неопходним високим 
војним руководиоцима. Једноставно, ратни командантима је наведена област 
била превише сложена и представљала је сметњу да се њихови саборци по-
стављају на кључна места у систему одбране.29 

Југословенска комунистичка власт критиковала је поступке Александра Ка-
рађорђевића према лидерима Црне руке. Априла 1953. године, на предлог са-
везног секретара за унутрашње послове Александра Ранковића, једног од нају-
тицајнијих личности тадашње политичке елите, покренута је иницијатива за об-
нављање Солунског процеса. То није било случајно, јер је комунистичка власт 
примењивала начело да се кадрови из етничких корпуса „обрачунавају са кон-
трареволуционарним и ретроградним личностима и идејама” из сопствених ре-
дова. Упућено је јавно писмо јавном тужиоцу НР Србије у коме се наводи да је 
                              

29 Видети: Đorđe Stanić, Razvoj OS SFRJ 1945-1985, Vojno školstvo, VINC, Beograd, 1986. 
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дошло до нових сазнања у вези са правом природом Солунског процеса. На 
његов предлог Врховни суд НР Србије одлучио је да се обнови судски посту-
пак. Исте године, у процесу који је трајао од 2. до 13. јуна, одлуке Солунског 
процеса проглашене су ништавним, а осуђена лица ослобођена оптужби.30  

Чињеница је да власт није имала правдољубиве и на праву засноване моти-
ве за обнављање процеса пуковнику Апису и његовим саборцима. Наиме, на-
стојано је да се обнављањем Солунског процеса искористи симбол пуковника 
Аписа на унутрашњеполитичком, али и спољнополитичком плану. Требало је 
релаксирати атмосферу насталу због прогонстава и заточеништава на Голом 
отоку и другим казаматима, као и насилног одузимања имовине.31 Такође, било 
је потребно отклонити сваку могућност и идеју српског националног корпуса да 
се Карађорђевићи врате, за шта су користили судбину пуковника Аписа и њего-
вих сабораца. Такође, настојало се показати да је бивша династија била бес-
крупулозна према онима који су је довели на власт, за разлику од социјали-
стичке власти која је бринула о својим револуционарима и саборцима. За то су 
постојали јасни и недвосмислени докази. Апис је био познат широким масама и 
стављан је у митски контекст још за живота, а његов трагичан крај учинио га је 
симболом бескомпромисног борца за национално ослобођење и великог оба-
вештајца. У домаћој штампи приказиван је као револуционар који, попут кому-
ниста, не преза од рушења традиције и правила политичког понашања и дело-
вања.32 На тај начин комунистичка власт је настојала да оправда и своје дело-
вање и да га прикаже као легитимно, а крајњи ефекат био је да војне клике и 
даље постоје и да утичу на читаво друштво. Легализовањем деловања КПЈ у 
ЈНА деловање војних клика се наставило, али и урушавање професионалних 
узуса официрског кора. 

Након смрти маршала Јосипа Броза укинута је институција Маршалата, чи-
ме је суштински обезглављено јединствено руковођење кључним процесима у 
држави и олакшан пут сецесионизму. и Почетак кризе федеративне Југослави-
је, крајем осамдесетих година, наново актуелизује значај утицаја војних клика у 
политичком животу народа. Слободан Милошевић се, у том контексту, може 
сматрати репрезентативним примером српске стратешке културе, на шта мо-
жда најупечатљивије указује и његова чувена изјава током преговора о будућ-
ности југословенске федерације: „Ми (Срби прим. аут.) не знамо да радимо, 
али знамо да се бијемо”. Узрочна веза са оваквим ставом представника српског 
народа тог времена уједно је и потврда хипотезе да су војне клике иманентне 
српској стратешкој култури.  
                              

30 Милан Ж. Живановић, Пуковник Апис, Солунски процес, хиљаду деветсто седамнае-
сте, Београд, 1955. (фототипско издање 2015. године), стр. 638-639. 

31 Видети: Десимир Томић, Колективизација у Југославији 1949-1953, Службени лист 
СРЈ, Београд, 2002.  

32 За више о митовима видети Vojislav Stanovčić, Politička teorija I, Službeni glasnik, Beo-
grad, 2008, str. 279-283. 
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Закључна разматрања 
Мајски преврат 1903. године представља својеврсни кључни догађај у срп-

ској историји 20. века који, поред династичке смене, уводи у српску војну и дру-
штвену праксу крајње негативан феномен постојања војних клика. Оне су од 
почетка представљале негативну појаву, а права природа Солунског процеса и 
судбина лидера Црне руке, пуковника Драгутина Димитријевића Аписа, само 
додатно компликује однос друштва према војним кликама и прикрива њене не-
гативне последице по изградњу система одбране и стабилност политичких ор-
гана власти. Може се рећи да је неадекватно реаговање политичких органа 
власти и монтиран судски процес лидерима Црне руке умногоме омогућио по-
стојање других војник клика. Наиме, да су припадници Црне руке осуђени за ко-
вање завере и убиство врховног команданта војних клика вероватно не би би-
ло. Овако се, у контексту стратешке културе сагледавано, може рећи да је у су-
кобу између припадника Црне и Беле руке, победила друга опција и да су, као 
награду, добили подршку политичке елите.  

Јасно је да се повратак суштинским вредностима Срба мора реализовати у 
складу са мером, што подразумева и схватање историјских чињеница и пона-
шање у складу са дугорочним стратешким циљевима. Треба указати и на чи-
њеницу да је војска већи део двадесетог века била под утицајем војних клика. 
Од Мајског преврата 1903. године, па до Солунског процеса, то је била Црна 
рука, а затим Бела рука све до атентата на краља Александра Карађорђевића 
1934. године. У ЈНА се та улога формализује у функцији комесара и деловања 
комунистичке организације у војсци, која је била конструктивни део републич-
ких партијских организација на нивоу федерације.  

Може се закључити да је мешање политике у војностручна питања погубна, 
исто колико и утицај војне силе на унутрашњу политику и друштвени живот. За-
то треба реално сагледавати нашу историју и извући наравоученија за будућ-
ност, што често као друштво нисмо у стању да реализујемо у потпуности. У том 
контексту разматрано, може се рећи да је историјска улога Беле руке и генера-
ла Живковића реално одређена. С друге стране, улога Црне руке и пуковника 
Аписа и даље су предмет спорења и различите перцепције. Чињеница је да се 
савременици различитих професионалних, политичких и вредносних опреде-
љења референтно позивају на симбол пуковника Аписа, указује на значај изу-
чавања његове личности са аспекта стратешке културе, без обзира на њихова 
вредносна опредељења. Апис се често истиче као светао пример патриотизма 
и жртве за српску ствар, али и као носилац династичког преврата, који је дело-
вало у супротности са правним поретком и тиме увео неспремну Србију у рат 
против великих сила. Дајући адекватну и реалну меру наведеним дихотомским 
ставовима о симболу пуковникa Аписа не само да бисмо обезбедили суштин-
ске лекције за садашњост и будућност, већ бисмо били у прилици да се, макар 
за корак, приближимо и неопходном друштвеном консензусу.  
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Одговори на ова, наизглед сложена питања, суштински су једноставни. Они 
леже у поштовању кодекса професионалне официрске етике, који јасно негира-
ју сваку могућност ангажовања официра у унутрашњој политици и наглашавају 
верност војничкој заклетви. Због тога ниједна друга професионална врлина не-
ма приоритет. С друге стране, свака политичка елита би требало да усвоји 
принципе „добре владавине”. Тако је, због своје објективне жртве на изрежира-
ном Солунском процесу, пуковник Апис постао српски стратешки симбол који 
суштински указује на узалудност професионалног усавршавања и личне хра-
брости и пожртвованости на реализацији националних интереса, чиме се на 
одређени начин компензује његова антиуставна и непрофесионална улога у 
Мајском преврату. С друге стране, политичка елита је монтираним судским 
процесом суштински створила негативну слику о независном судству у Србији 
и склоност ка безобзирној заштити личних и партикуларних интереса. Све то, 
на одређени начин, замагљује основе проблема и отежава суочавање са исти-
ном која је, у овом случају, прилично јасна, па је потребно да се са њом суочи-
мо. Остаје питање због чега се и даље сукобљавамо око улоге пуковника Апи-
са и зашто нисмо способни да постигнемо консензус макар по овом питању, за 
које је јасно да није тешко дати одговор са ове историјске дистанце.  

Будући да стратешка култура није искључиво самоспознајући концепт, већ је 
реч и о аналитичком инструменту у функцији спољнополитичког одлучивања, ну-
жно је сагледати на који начин нас Србе процењују други субјекти међународних 
односа. У том контексту треба се присетити велике мисли Јована Дучића: „По вр-
линама нас оцењују само пријатељи, а наши непријатељи нас оцењују само по 
нашим манама”. Суд о пуковнику Апису и деловању Црне руке изричу и многи за-
падни експерти који разматрају српску стратешку културу. Међу њима је и кон-
троверзни аустралијски историчар Кристофер Кларк (Christopher Clarck), који је 
склон да Србе посматра као варваре који су криви за све недаће које су задеси-
ле Балкан у 20. веку. Чињеница је и да су се након убиства премијера Србије Зо-
рана Ђинђића сетили и Мајског преврата и Аписа. Наведени догађаји су у тим 
аналитичким круговима „прочитани” као континуитет нецивилизованог решавања 
проблема у српском друштву. Наравно, они не указују на чињенице да о сличним 
политичким убиствима сведоче и њихове националне историје. Ипак, то је само 
додатни разлог због којег би српско друштво требало да се суочи са историјским 
истинама и научи лекције за будућност. Основни мотив свакако треба да буде 
наша добробит и изградња бољег друштва и просперитетне државе по угледу на 
Краљевину Србију. Српски народ је током историје показао да то може.  
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Р е з и м е 

рпска стратешка култура је кроз читав XX век била „растрзана” разновр-
сним дисконтинуитетима, од државног уређења, преко спољнополитичких 

и идеолошких, до стратешко-доктринарних опредељења, те се може рећи да је 
дисконтинуитет готово једина њена константа. Ипак, постојање војних клика мо-
же се сматрати једним од константи српске стратешке културе. Оне су пратиле 
српску војску и утицале на политички живот Краљевине Србије. Династички пре-
врат из маја 1903. године може се узети као пример њиховог деловања. Након 
тога су млађи завереници формирали тзв. Црну руку, чији је вођа био пуковник 
Апис, који је стрељан након Солунског процеса 1917. године. Међуратни период 
обележило је деловање тзв. Беле руке, под вођством генерала Петра Живкови-
ћа, која је била активна све до атентата на краља Александра Карађорђевића у 
Марсељу 1934. године. Друга Југославија је чак имала формализовну „војну кли-
ку” оличену у Савезу комуниста, која је била саставни део СКЈ на савезном ни-
воу, заједно са републичким савезима. На тај начин се настојао осигурати утицај 
партије на војну организацију, али је и утицај војске у друштву био „осигуран” ње-
ним представљањем у партијском форуму на савезном нивоу. Консеквентно то-
ме, српска политичка елита дочекала је распад СФРЈ са можда једином констан-
том у њеној стратешкој култури, а то је ослонац на војску у решавању политичких 
криза, која се сликовито може представити изјавом Слободана Милошевића: „Ми 
не знамо да радимо, али знамо да се бијемо”. 

Кључне речи: војне клике, војна организација, политичка елита, страте-
шка култура, професионализам  
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едан од битних показатеља демократизације сваког друштва 
јесте уставно и законско дефинисање улоге војске и могућно-

сти њене контроле. Цивилна демократска контрола Војске Србије 
превасходно обухвата контролу употребе и развоја Војске Србије, 
интерну и екстерну контролу трошкова за војне потребе, праћења 
стања и обавештавања јавности о стању припрема Војске, обезбеђе-
ње слободног приступа информацијама од јавног значаја и утврђива-
ње одговорности за вршење војних дужности у складу са законом. 

Инструмент финансирања трошкова за војне потребе у Репу-
блици Србији представља државни буџет. Приликом израде Нацр-
та закона о буџету планирају се трошкови за војне потребе за бу-
џетску и наредне две године. С обзиром на то да Закон о буџету 
доноси највише законодавно тело – Народна скупштина, основни 
принцип демократске контроле планирања трошкова за војне по-
требе је обезбеђен. Међутим, реализација буџета подразумева 
контролу употребе буџетских средстава, при чему је Законом о бу-
џетском систему предвиђено више нивоа контроле, организованих 
као интерна и екстерна контрола. Интерну контролу трошкова за 
војне потребе, исказаних у буџету Републике Србије, спроводе ор-
гани финансијске службе јединица и установа Војске Србије, Рачу-
новодствени центар Сектора за буџет и финансије Министарства 
одбране, Инспекторат одбране, Војнобезбедносна агенција и Кри-
миналистичко-истражна група и интерна ревизија Министарства 

                              
 Војна академија, Универзитет одбране у Београду, Република Србија, milena.knezevic@mod.gov.rs 
Рад је настао као део истраживања на научном пројекту Војне академије Универзитета од-

бране „Војска у политичком систему Србије” који финансира Министарство одбране Репу-
блике Србије (број пројекта ВА-ДХ/1/19-21) 
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одбране. Екстерну контролу буџета намењеног за војне потребе 
врши Државна ревизорска институција и буџетска инспекција. 

Циљ контроле јесте да се утврди да ли је деловање Војске Ср-
бије у складу са позицијом утврђеном Уставом, као и са политиком 
коју наведени представнички и извршни органи власти утврђују у 
својим актима. 

Кључне речи: цивилна демократска контрола, буџет, ефика-
сност, реализација 

Увод 
врха овог истраживања огледа се у бољем разумевању једног од меха-
низама цивилне демократске контроле Војске Србије кроз „контролу вој-

ног буџета”. Цивилна демократска контрола Војске Србије утврђена је и одре-
ђена чланом 141. Устава Републике Србије, док је чланом 99. Устава дефини-
сано да Народна скупштина врши надзор рада служби безбедности, чиме је об-
ухваћено и Министарство одбране и Војска Србије. 

Цивилна демократска контрола Војске није творевина савременог друштва и 
зато је интересантно навести мишљење српског војсковође Живојина Мишића 
(1885–1921): „Живот једног културног народа у савременој држави може се проу-
чавати с политичког, економско-финансијског, просветно-културног и војног гле-
дишта. Модерна држава има нарочите органе, помоћу којих централна државна 
управа управља пословима државним у свим правцима.”1 С обзиром на то да 
управљање подразумева и контролу, евидентно је да је и пре два века постојала 
цивилна контрола свих функција државе, па самим тим и војне функције. 

Савремена држава има много више функција од оних које је навео Живојин 
Мишић. Цивилна и демократска контрола свих државних функција не би могла 
бити реализована да није правно, односно законски уређена. Стога је у овом 
раду превасходно истражен и обрађен модел планирања са елементима зако-
нодавне контроле војног буџета у свим фазама, почев од планирања и закључ-
но са његовим извршењем. Како извршење буџета подразумева трошење фи-
нансијских средстава пореских обвезника Републике Србије, неминовно је оче-
кивати да се непрекидно и континуирано контролише законитост и намена њи-
ховог утрошка. Нарочито је важно навести да „војни буџет” у оквиру буџета Ре-
публике Србије заузима значајно место са становишта величине износа опре-
дељених и распоређених финансијских средстава. 

Војним буџетом се, у овом раду, сматрају финансијска средства распоређе-
на на коришћење Министарству одбране и Војсци Србије за сваку буџетску го-
дину у оквиру Закона о буџету Републике Србије.  
                              

1 Живојин Мишић, Стратегија, Војноиздавачки и новински центар, Београд, 1993, стр. 1. 
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Модел планирања у Министарству  
одбране и Војсци Србије 

Почеком 21. века у Министарству одбране и Војсци Србије извршена је рефор-
ма у области планирања ради стварања услова за ефикасно управљање оружа-
ним снагама Републике Србије. Пошто је стратегијско планирање годинама пре на-
ведене реформе било потиснуто на маргине, нису постојали механизми који би 
пружали довољно информација о томе да ли су се дефинисани циљеви и задаци 
система одбране успешно спроводили, односно да ли је извршена адекватна ало-
кација ресурса за реализацију тих циљева. Практично, дугорочно планирање, као 
функција у систему одбране, у то време није постојало већ се сводило на једного-
дишње буџетирање одбрамбених потреба. Изражена је била инерција у алокацији 
буџетских средстава према појединим наменама, која се манифестовала појавом 
одобравања финансијских средстава увећаних за проценат инфлације по свим 
контима економске класификације, тако да се структура буџета одбране годинама 
није мењала. Посебан проблем представљала је неадекватна структура војног бу-
џета у којој доминирају персонални трошкови, што је приказано на слици 1. 

Подаци за израду графикона на сликама 1 и 2 добијени су из Сектора за буџет и 
финансије Министарства одбране Републике Србије. На слици 1 приказани су укуп-
ни расходи и примања Министарства одбране у периоду од 1995. до 2006. године по 
категоријама трошкова, исказано у процентуалном уделу. Највећи процентуални 
удео у укупним расходима и примањима војног буџета у посматраном периоду чине 
персонални расходи за плате, пензије и накнаде професионалних припадника Војске 
Србије. Најнижи проценат персоналних расхода у укупним расходима и примањима 
војног буџета био је 1999. године у време НАТО агресије на нашу државу. Тада су 
оперативни расходи износили 42% укупних војних расхода, персонални 46%, а инве-
стиције стандардних 12%. Највећи удео персоналних расхода у укупним војним рас-
ходима забележени су 1998. и 2005. године, и то редом – 68%, односно 74%.  
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Слика 1 – Структура расхода и примања војног буџета Републике Србије 
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Како персоналне расходе чине издаци за плате, накнаде и пензије у посма-
траном периоду, на слици 2 приказан је удео плата и накнада, као и пензија у 
укупним расходима. Војне пензије имале су најнижи удео 1999. године, а најве-
ћи 2005. и 2006. године.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слика 2 – Структура персоналних расхода војног буџета Републике Србије 
 

Тренд раста удела персоналних расхода у укупним војним расходима за-
бележен је одмах након 1999. године па све до 2005. године, када је достигао 
врхунац од 74%, док су оперативни расходи чинили 23% укупних војних рас-
хода, а инвестиције свега 3%. Парадокс је био још већи што се ни тих 3% ин-
вестиција није утрошило у 2005. години, због чињенице да су то била сасвим 
недовољна средства и за одржавање постојећих способности, а камоли за 
развој нових. Због недовољности финансијских средстава за набавку војне 
опреме у 2005. години, непостојања планова развоја, као ни дефинисаних 
приоритета и процедура, у таквим околностима менаџмент система одбране 
није могао одлучити у шта да инвестира расположива средства, па су већим 
делом остала неутрошена.  

Стога је донета одлука, на највишем нивоу, да се развије модел планира-
ња одбране који би успоставио механизме за континуирано одржавање по-
стојећих и развој нових способности у складу са могућностима и расположи-
вим финансијским средствима. Наравно, пре свега, демократском контролом 
у скупштинској процедури требало је усвојити стратегијска и дугорочна план-
ска документа у којима би се дефинисао проценат издвајања средстава из 
БДП-а за потребе одбране. 
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Треба нагласити да је Југословенска народна армија (ЈНА) имала веома 
уређен систем и модел планирања, али у периоду који је следио након распада 
Социјалистичке Федеративне Републике Југославије (СФРЈ) настао је дискон-
тинуитет у области планирања. Последњи дугорочни војни план урађен је за 
време ЈНА. Период непосредних ратних дешавања на просторима бивше 
СФРЈ, распад СФРЈ, као и НАТО агресија на Државну заједницу Србија и Црна 
Гора може се окарактерисати као веома неповољан за планирање и развој ору-
жаних снага. Наиме, у том периоду није постојао ни један војни дугорочни 
плански документ. Постојала су само документа која су дефинисала политику 
одбране, као што су Стратегија одбране и Бела књига. Појава Стратегијског 
прегледа одбране (2007. године) представља први корак у креирању и успоста-
вљању нормативно-планског оквира, јер су се у њему, поред дугорочне визије 
развоја Војске Србије (до 2015. године), дала и конкретна опредељења за ре-
форму система одбране у наредном средњорочном периоду (до 2010. године).  

 

 
Слика 3 – Модел планирања одбране 

 
На слици 3 приказан је Модел планирања одбране који је усвојен 2007. го-

дине. То је уједно и први модел планирања у Министарству одбране и Војсци 
Србије. Цивилна и демократска контрола успостављена је у потпуности контро-
лом Народне скупштине над планском али и извршном функцијом Министар-
ства одбране. Усвајање Стратегије националне безбедности, Стратегије од-
бране и Дугорочног плана развоја система одбране су у надлежности Народне 
скупштине Републике Србије. Наведеним стратегијама и планом дефинишу се 
дугорочни циљеви развоја система одбране за одржавање постојећих и развој 
нових способности система одбране, али и проценат издвајања финансијских 
средстава из бруто домаћег производа (БДП) за финансирање одржавања и 
развоја планираних способности. На слици је приказано да се Закон о буџету 
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такође усваја у Народној скупштини Републике Србије, а њиме се опредељују 
финансијска средства и Министарству одбране. На тај начин обезбеђен је кон-
тинуитет у планирању и обезбеђењу финансијских средстава за одржавање и 
развој способности Војске Србије у дугорочном периоду. 

Међутим, након усвајања првог Модела планирања одбране и доношења 
првог Правилника о планирању, програмирању, буџетирању и извршењу у Ми-
нистарству одбране и Војсци Србије (Правилник о ППБИ у МО и ВС), 2008. го-
дине, настали су проблеми у реализацији фазе извршења, па се морало при-
ступити усавршавању и модификацији тог модела. Убрзо је, одмах након прве 
буџетске године, извршена измена Модела планирања и донет нови Правилник 
о ППБИ у МО и ВС већ 2010. године. 

 

 
Слика 4 – Модел планирања одбране 

 
Поред усклађивања са републичким законодавством, односно укидања 

Меморандума о буџету који доноси Влада Републике Србије, уведен је Изве-
штај о фискалној стратегији који такође усваја Влада. Стратегија националне 
безбедности, као међуресорни документ, више није у Моделу планирања, а 
Стратегијски преглед одбране више није дугорочни већ средњорочни доку-
мент. Али, најважније је да су укинути главни програми и уведени програми. 
Законом о буџетском систему Републике Србије предвиђено је да главни про-
грами буду међуресорни и да се финансијска средства између главних про-
грама у току буџетске године не могу преносити! Како је у првој верзији Пра-
вилника о ППБИ у МО и ВС било предвиђено да у систему одбране буде 13 
главних програма, расподела средстава и њихово извршење представљало 
је огроман проблем, па се морало приступити изменама по хитној процедури. 
Доношењем новог Правилника о ППБИ у МО и ВС 2010. године створене су 
могућности да се планирању развоја Војске приступи, у основи, са економског 
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становишта за које је карактеристично следеће: потреба за најефикаснијим 
коришћењем средстава којима се располаже за одређене намене; утицај по-
следица донетих одлука у садашњости на квалитет развоја у будућности; 
неопходност да се буде ефективан, односно да се утврђени циљеви остваре 
са стварно расположивим средствима и обавеза да се законито располаже и 
перманентно контролише утрошак средстава за остваривање планираних по-
треба, иако су та средства веома ограничена.2 

 

 
 

Слика 5 – Дефинисање способности у односу на циљеве и средства 

 
Имајући у виду то становиште, односно ограничена финансијска средства, 

Модел планирања одбране треба да омогући да се циљеви развоја реализују и 
у недостатку средстава, као што је приказано на слици 5, како би се одржале 
постојеће и развиле нове способности система одбране. Стратегијски јаз не 
сме да угрози реализацију планова развоја система одбране.  

Цивилна и демократска контрола имају огроман утицај на планирање разво-
ја нових способности система одбране, као што је и приказано у оба модела 
планирања. Контрола војног буџета приликом његовог доношења је на тај на-
чин у целости у Народној скупштини Републике Србије. Међутим, контрола из-
вршења војног буџета одвија се у више фаза, па ће у наставку рада бити обра-
ђена у целости, као интерна у МО и ВС и као екстерна од стране Народне скуп-
штине Републике Србије.  
                              

2 Програм развоја и увођења система ППБИ у МО и ВС, 2006. година. 
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Контрола војног буџета у Министарству  
одбране и Војсци Србије 

Систем интерних контрола је одлучујући за ефикасно пословање сваке ор-
ганизације. Контролне активности обухватају писане процедуре и поступке који 
треба да обезбеде остваривање пословних циљева организације. Успоставља-
ју се да пруже „разумно уверавање” да су потенцијални ризици који угрожавају 
остваривање пословних циљева ограничени на прихватљив ниво. Контроле 
треба да се одвијају у целој организацији, на свим нивоима и функцијама, као 
што су: одобрења, пренос овлашћења, провере, усаглашавања, преиспитива-
ње резултата рада, безбедност средстава, раздвајање дужности и др.3 

Суштински систем интерних контрола представља скуп начела, метода и 
поступака за праћење остваривања утврђених циљева, мерење учинака, бла-
говремено располагање тачним информацијама и предузимање корективних 
мера у случајевима одступања – девијација. Дакле, систем контрола предста-
вља систем комуникација од врха ка дну и од дна ка врху.4 

Контрола буџета представља низ мера и поступака који прате процедуре из-
вршења буџета у складу са наменом и законском регулативом, али подразуме-
ва и оцену 3Е (економичност, ефективност и ефикасност).  

Унутрашња контрола војног буџета у МО и ВС није посебно дефинисана с 
аспекта располагања и потрошње буџетских средстава, што не значи да не по-
стоји и да није организована. Напротив, постоји у свим јединицама и установа-
ма које располажу буџетским средствима, јер је обухваћена редовним дужно-
стима наредбодавца, рачунополагача и других лица која располажу и управља-
ју буџетским средствима.5 

На основу Правилника о финансијском пословању у МО и ВС систем интер-
не контроле обухвата све мере које треба да обезбеде: 

1) примену закона, прописа, правила и процедура; 
2) успешно пословање корисника средстава; 
3) економичност, ефективност и наменско коришћење средстава; 
4) очување средстава и улагања од губитка, проневера, неправилног кори-

шћења и корупције; 
5) интегритет, поузданост и веродостојност рачуноводствених података и 

евиденција и финансијских извештаја. 
С обзиром на то да је систем одбране директни буџетски корисник, да у од-

носу на остале директне и индиректне кориснике буџетских средстава распола-
                              

3 Жугић, Р., Милуновић, М., Станковић, С. Основи ревизије и контроле, Медија центар 
„Одбрана”, 2020. стр. 167-170. 

4 Trenerry, A., Principles of Internal Control: Incorporating the Learning Outcomes and Content of 
National Accounting Course Module-Nap 717: Internal Control Principles, UNSW Press, 1999, p. 4. 

5 Жугић, Р., Милуновић, М., Станковић, С. Основи ревизије и контроле, Медија центар 
„Одбрана”, 2020. стр. 200-202. 
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же већим делом буџета Републике Србије, неминовно је и да се посебна па-
жња посвети контроли војних издатака и расхода. Приказ буџета Републике 
Србије у периоду од 2013. до 2021. године види се на графикону 1. Посебно су 
приказани приходи буџета, расходи и издаци и војни расходи који представља-
ју део укупних расхода и издатака буџета Републике Србије. 
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Графикон 1 – Приходи и расходи буџета Републике Србије 

 
Уколико анализирамо номинални износ средстава које држава опредељује 

за потребе одбране у посматраном периоду, може се закључити да се из годи-
не у годину повећава проценат, али и номинални износ издвајања за одбрану, 
што се и види из графикона 2. Иако је значајан утицај на стварање БДП-а, па 
самим тим и на његову расподелу, имала пандемија КОВИД 19, наш систем од-
бране се и даље финансира у складу са мисијама и циљевима Војске Србије. 
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Графикон 2 – Финансирање система одбране 
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На графикону 3 приказано је процентуално учешће војног буџета у БДП Ре-
публике Србије. Као што је и наведено, проценат финансијских средстава које 
држава издваја у посматраном периоду има позитиван раст. Веома је важно 
поменути да је први пут у Војсци Србије испоштовано опредељење из Дугороч-
ног плана развоја система одбране да се за потребе развоја војних способно-
сти издваја из БДП-а 1,4%, односно 1,8% годишње. У претходном периоду, из-
двајања су била једва приближна прокламованом опредељењу. Међутим, мо-
же да се констатује да су у посматраном периоду издвајања и већа од прокла-
мованих, иако је пандемија КОВИД 19 већ скоро трећу годину присутна у при-
вреди и животима свих грађана. Извештаји о расту БДП-а за 2021. годину нису 
познати, па нема података за ту годину. 
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Графикон 3 – Проценат издвајања за војни буџет из БДП-а 

 
Подаци коришћени за израду свих графикона у овом раду преузети су из за-

кона о буџетима Републике Србије у посматраним периодима. 
На основу приказних графикона јасно се види да држава улаже огромне на-

поре да финансира војни буџет у складу са својим опредељењима. Стога је за-
датак менаџмента система одбране да се та средства утроше наменски, еконо-
мично, ефикасно и ефективно, као и да се контролишу на свим нивоима.  

Унутрашњу контролу, по правилу, организују:6 
– наредбодавци од четвртог до централног нивоа над радом потчињених 

лица и органа; 
– наредбодавци од четвртог до централног нивоа над радом потчињених је-

диница и органа; 
                              

6 Жугић, Р., Милуновић, М., Станковић, С. Основи ревизије и контроле, Медија центар 
„Одбрана”, 2020. стр. 200-202. 
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– финансијски органи у оквиру првог, другог и трећег нивоа и потчињених 
организационих јединица; 

– финансијски органи у оквиру четвртог нивоа над управљањем, располага-
њем и употребом средстава;  

– стручна лица у органима логистике и другим органима који располажу 
средствима. 

Организација унутрашње контроле је у надлежности наредбодаваца, али и 
сектора надлежног за финансије и буџет у МО и ВС. Успостављени су механи-
зми финансијског управљања и контроле у МО и ВС, утврђени Правилником о 
финансијском пословању у МО и ВС. Поред утврђених механизама контроле 
наменског и законитог утрошка финансијских средстава војног буџета, постоји и 
интерна ревизија у МО и ВС. 

Што се тиче система одбране, интерна ревизија у МО успостављена је као 
ужа унутрашња јединица, као Одсек за интерну ревизију. Она је функционално 
независна организациона јединица у МО, која непосредно извештава руководи-
оца корисника јавних средстава.7  

Задаци Одсека за интерну ревизију у МО регулисани су Правилником о унутра-
шњем уређењу и систематизацији радних места. То су: прегледи усклађености са 
постојећим финансијским прописима, инструкцијама и процедурама; процена дело-
творности интерних контрола; процена делотворне употребе средстава; преглед 
поузданости и интегритет начина на које се воде евиденције и извештавање; плаћа-
ње и уговори; прегледи рачуноводствених извештаја; испитивање нерегуларности; 
правилност наплате прихода и њихова евиденција; безбедност имовине и њен по-
пис, односно инвентарисање; преглед буџетске прерасподеле, како би се осигурала 
законска усклађеност и обезбедила довољна средства и други послови из делокру-
га Одсека. У обављању дефинисаних задатака, интерни ревизори се у свом раду, 
поред регулативе на међународном и националном нивоу, руководе и интерним ак-
тима: Повељом интерне ревизије, етичким кодексом, као и стратегијским и годи-
шњим плановима, из којих произилазе оперативни планови и планови задатака ре-
визије. Повеља интерне ревизије је интерни акт који потписују руководилац службе 
за интерну ревизију и руководилац организације, у којем се дефинишу улога, овла-
шћења и одговорности интерне ревизије у МО. Она је званични документ којим се 
утврђује позиција ревизије у организацији и у њој се обрађује неколико питања: 1) 
улога интерне ревизије, 2) делокруг интерне ревизије, 3) независност интерне реви-
зије, 4) дужности руководиоца интерне ревизије, 5) дужности руководиоца организа-
ције, 6) извештавање и комуникација, 7) сарадња са другим институцијама.  

Предмет испитивања интерног ревизора јесте целокупно пословање окренуто ре-
ализацији додељених мисија и задатака кроз препоруке војном менаџменту. Најче-
шће се ради о препорукама и саветима у вези с могућим корективним активностима, 
којима би се уклонила уочена одступања од стандарда и планираних циљева.8  
                              

7 Радојковић, М., Жугић, Р., Трандафиловић, С. ЗНАЧАЈ ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ЗА МИНИ-
СТАРСТВО ОДБРАНЕ И ВОЈСКУ СРБИЈЕ, Војно дело, 2/2016., стр. 216. 

8 Радојковић, М.,., оп. цит. стр. 217. 
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Евидентно је да није могуће спровести ревизију свих организационих једи-
ница МО и ВС, па је због тога неопходно усмерење на високоризичне области и 
у одређеним организационим јединицама, командама и установама. Интерну 
ревизију неопходно је прилагодити околностима у самом субјекту ревизије и за-
снивати је на процени ризика, како би достигао већи ниво ефективности тамо 
где је то потребно.9 Такође, користи се и искуствена метода ревизора која се 
заснива на табели за израчунавање индекса ризика.  

Државна ревизорска институција 
Државна ревизорска институција, највиши орган ревизије јавних средстава у 

Републици Србији, основана је Законом о Државној ревизорској институцији 2005. 
године. Убрзо након оснивања, у новембру 2008. године, Државна ревизорска ин-
ституција постала је пуноправна чланица Међународне организације врховних ре-
визорских институција (INTOSAI), а део Европске организације врховних ревизор-
ских институција (EUROSAI) 23. јуна 2009. године.10 Како би се боље сагледао зна-
чај формирања, а затим и чланства у међународно признатим ревизорским инсти-
туцијама, укратко се треба осврнути на друштвено-политичка дешавања у нашој 
земљи током 90-их година прошлог века, као и у првим годинама 21. века. 

Највиши надзорни орган у Републици Србији јесте Народна скупштина Ре-
публике Србије. Да би надзорна функција била адекватно спроведена, посла-
ницима Народне скупштине помаже управо Државна ревизорска институција 
(ДРИ).11 Уставом Републике Србије ДРИ је дефинисана као највиши орган ре-
визије јавних средстава у РС, самостална је, подлеже надзору Народне скуп-
штине РС којој и одговара.12 Правни положај ДРИ одређен је у виду институци-
је која је самостална, независна и има својство правног лица.13 Државна реви-
зорска институција свој надзор обавља према јединственом документу – По-
словнику ДРИ14 (у даљем тексту: Пословник). Како је дефинисано чланом 1. 
Пословника, њиме се ближе уређује „начин и поступак по коме Државна реви-
зорска институција (у даљем тексту: Институција) врши своју надлежност реви-
зије, саветовања корисницима јавних средстава, начин извештавања Народне 
скупштине, организација и састав Институције, начин обезбеђивања јавности 
рада, начин одлучивања и друга питања од значаја за рад Институције.” За 
                              

9 Радојковић, М.,., оп. цит. стр. 218. 
10 www.dri.rs , приступљено дана 29. 04. 2021. године. 
11 Станојевић, С., и др.,Теорија државне ревизије, Центар за економска и финансијска 

истраживања, Крагујевац, 2018., стр.13. 
12 Устав Републике Србије (Службени гласник РС, 98/2006). 
13 Дабић, Љ., Прилог за успостављање нове научне дисциплине – право ревизије јавног 

сектора, Анали Правног факултета у Београду, 2018., 66(3):88-107. 
14 Пословник је интерни документ ДРИ који је објављен у „Службеном гласнику РС“, број 9/2009. 
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ефикасно и ефективно спровођење ревизије потребно је да ДРИ обави одређе-
не активности,15 које су приказане на слици 6. 

 

 
Слика 6 – Активности које ДРИ треба да обави за ефикасно  

и ефективно спровођење ревизије 
 
Државна ревизорска институција, попут осталих важних организација, дефи-

нисала је сопствену визију и мисију пословања. Са аспекта менаџмента, визија 
се најједноставније може објаснити као дугорочно жељени резултат, јасно ви-
ђење будућег стања. Једноставније, визија организације показује идеално бу-
дуће стање те организације,16 до којег се долази реализацијом постављених 
циљева, односно пословањем у оквиру сопствених надлежности. Визија уједно 
дефинише и ниво социјалне одговорности организације, као и интегритета ор-
ганизације и промовише их као кључне вредности17 (тзв. key values, core valu-
es). Мисија,18 пак, треба да покаже како ће организација остварити своју визију, 
односно како ће заиста стићи до идеалног будућег стања. На најкраћи начин 
мисија саопштава која је сврха организације, какви су стандарди понашања, и 
какав се систем вредности примењује. Визија и мисија Државне ревизорске ин-
ституције јавно су доступне, истакнуте су на веб страници ДРИ19, а предста-
вљене су на слици 7: 
                              

15 Станојевић, С. и др., оп. цит., стр. 14. 
16 http://imi.fon.bg.ac.rs/inzenjering-procesa/wp-content/uploads/sites/12/03a-Identifikacija-predmeta-

rada_2017.pdf, приступљено дана 17.05.2021. године. 
17 https://dynamicsignal.com/2020/08/07/company-values/, приступљено дана 17.05.2021. године. 
18 http://imi.fon.bg.ac.rs/inzenjering-procesa/wp-content/uploads/sites/12/03a-Identifikacija-predmeta-

rada_2017.pdf, приступљено дана 17.05.2021. године. 
19 https://www.dri.rs/o-nama/uloga-dri--vizija--misija.72.html, приступљено дана 17.05.2021. године. 
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Слика 7 – Визија и мисија ДРИ 

 
Ревизија коју врши Државна ревизорска институција обавља се у складу са 

усвојеним Годишњим програмом ревизије за конкретну годину, којим се уједно од-
лучује пословање којег субјекта ће представљати предмет вршења ревизијског 
надзора. Државна ревизорска институција у Србији може обављати ревизију по-
словања, као што је приказано на слици 8, следећих корисника јавних средстава: 

– директних и индиректних корисника буџета и организација обавезног соци-
јалног осигурања; 

– буџетских фондова основаних посебним законом или подзаконским актом; 
– Народне банке Србије, у делу који се односи на коришћење јавних сред-

става и на пословање са државним буџетом; 
– јавних предузећа, привредних друштава и других правних лица које је 

основао директни или индиректни корисник јавних средстава; 
– правних лица код којих директни, односно индиректни корисници имају 

учешће у капиталу, односно у управљању, и правних лица која су основала 
правна лица у којима држава има учешће у капиталу, односно у управљању; 

– правних и физичких лица која од Републике, територијалних аутономија и 
локалних власти примају дотације и друга бесповратна давања или гаранције; 

– субјеката који се баве прихватањем, чувањем, издавањем и коришћењем 
јавних резерви; 

– политичких странака, у складу са законом којим се уређује финансирање 
политичких странака; 

– корисника средстава ЕУ, донација и помоћи међународних организација, 
страних влада и невладиних организација; 

– уговорних страна у вези са извршењем међународних уговора, споразума, 
конвенција и осталих међународних аката, када је то одређено међународним 
актом или када то одреди овлашћени орган; 

– других субјеката који користе средства и имовину под контролом и на рас-
полагању Републике, територијалних аутономија, локалних власти или органи-
зација обавезног социјалног осигурања.20 
                              

20 Станојевић, С. и др., op. cit., стр. 16. 
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Слика 8 – Обавезни субјекти ревизије у току једне године 

 
Улога ДРИ је таква да Народној скупштини помаже да одговори на различи-

те ризике са којима се суочава Република Србија, а којих у савременом окруже-
њу има све више. Јавни сектор посебно је осетљив на поменуте ризике, те ДРИ 
на најбољи могући начин мора обезбедити остваривање тзв. принципа „3Е” – 
ефикасност, економичност и ефективност у трошењу изузетно ограничених јав-
них средстава. Будући да је ДРИ релативно нова институција, реално је очеки-
вати да ће се њен пуни значај видети тек у годинама које долазе. 

Закључак 

У раду су приказани сви облици и модели контроле војног буџета – од про-
цеса израде до његовог извршења, односно трошења финансијских средстава. 
Цивилна и демократска контрола војног буџета утврђена је Уставом, као најви-
шим правним актом у Републици Србији. 

Модел планирања који је развијен за потребе нашег система одбране је са-
времен и у складу је са постојећим нормативним и правним актима Републике 
Србије. Механизми контроле омогућавају континуирано и несметано финанси-
рање одржавања постојећих и развоја нових способности система одбране, чак 
и у ситуацијама ограничених финансијских средстава. 

Интерна контрола војног буџета регулисана је прописима у Министарству 
одбране и Војсци Србије чија је улога да се финансијска средства опредељена 
систему одбране троше наменски и у складу са прописима. Свака намера нена-
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менског или противзаконитог трошења финансијских средстава се правовреме-
ном претходном контролом у јединицама и установама Војске Србије на време 
осујећује и не дозвољава. Уколико, пак, у јединицама и установама дође до 
пропуста, намерних или не, правовременом контролом у Рачуноводственом 
центру МО и ВС се обуставља таква намера и не дозвољава исплата финан-
сијских средстава. Али, уколико се таква исплата ипак реализује у Рачуновод-
ственом центру, накнадном контролом Криминалистичко-истражне групе Војне 
полиције или Инспектората одбране откривају се починиоци злоупотреба слу-
жбених положаја, који подлежу истрази и даљим мерама у складу са законском 
регулативом Републике Србије. 

Интерна ревизија МО, у складу са постојећим прописима, најчешће обавља, 
поред осталог, и контролу процедура и прописа МО и ВС. Интерни ревизори до-
носе препоруке које надзирани субјект интерне ревизије може и не мора да при-
мењује. Уколико надзирани субјект одбије да примењује препоруке интерних ре-
визора, они могу да предложе министру одбране да надзираном субјекту нареди 
њихову примену. Министар одбране одлучује да ли ће такво наређење издати.  

Улога и важност државне ревизије, првенствено данас у доба модернизаци-
је и глобализације, нарочито добија на значају. У наредном периоду, у месеци-
ма и годинама пред нама, неминовно ће доћи до пораста квалитета вршења 
државне ревизије, јер ће се све више користити потенцијали које нуди савреме-
на технологија. Формирањем јединствених платформи, попут е-Управе, долазе 
времена када ће се на нивоу државе формирати јединствене базе података и 
неће бити потребно предузимање двоструких акција за исти циљ. Повезива-
њем свих сегмената јавног сектора у један јединствени систем довешће до ви-
шеструких користи.  

Највећи изазов данас, и у блиској будућности, биће борба против корона ви-
руса и санација последица које је пандемија већ нанела, а биће их још много. 
Посебно велики утицај државе, давање различитих врста финансијске помоћи, 
убрзано доношење регулативе за поступање у ванредним околностима пред-
стављаће прави изазов за вршење ревизије у наредном периоду. Бројна су пи-
тања која могу бити постављена, као и ризици који могу довести до незаконитог 
располагања новчаним средствима, и бројних малверзација у друштву, али и у 
свету уопште. Међутим, у нашем систему одбране такве су могућности сведене 
на минимум постојећом организацијом интерних контрола. Цивилно-демократ-
ска контрола треба да учествује у процесу планирања, али и да контролише 
војни буџет, јер систем одбране је директни корисник буџетских средстава.  

Може се закључити да циљ контроле војног буџета никако није, и не треба 
да буде, искључиво контролисање законитости и намене утрошка финансијских 
средстава, већ превентивна контрола која омогућава да се успоставе или раз-
вију механизми да до злоупотреба и ненаменског утрошка финансијских сред-
става никад не дође. Такође, у ситуацијама ограничених финансијских средста-
ва, контролни механизми треба да омогуће оптималну искоришћеност располо-
живих средстава за развој способности система одбране. 
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Р е з и м е 

едан од битних показатеља демократизације сваког друштва јесте устав-
но и законско дефинисање улоге војске и могућности њене контроле. Ци-

вилна демократска контрола Војске Србије превасходно обухвата контролу 
употребе и развоја Војске Србије, интерну и екстерну контролу трошкова за вој-
не потребе, праћења стања и обавештавања јавности о стању припрема Вој-
ске, обезбеђење слободног приступа информацијама од јавног значаја и утвр-
ђивање одговорности за вршење војних дужности у складу са законом. 

Инструмент финансирања трошкова за војне потребе у Републици Србији 
представља државни буџет. Приликом израде Нацрта закона о буџету планирају 
се трошкови за војне потребе за буџетску и наредне две године. С обзиром на то 
да Закон о буџету доноси највише законодавно тело – Народна скупштина, 
основни принцип демократске контроле планирања трошкова за војне потребе је 
обезбеђен. Међутим, реализација буџета подразумева контролу употребе буџет-
ских средстава, при чему је Законом о буџетском систему предвиђено више ни-
воа контроле, организованих као интерна и екстерна контрола. Интерну контролу 
трошкова за војне потребе, исказаних у буџету Републике Србије, спроводе орга-
ни финансијске службе јединица и установа Војске Србије, Рачуноводствени цен-
тар Сектора за буџет и финансије Министарства одбране, Инспекторат одбране, 
Војнобезбедносна агенција и Криминалистичко-истражна група и интерна реви-
зија Министарства одбране. Екстерну контролу буџета намењеног за војне по-
требе врши Државна ревизорска институција и буџетска инспекција. 

Циљ контроле јесте да се утврди да ли је деловање Војске Србије у складу 
са позицијом утврђеном Уставом, као и са политиком коју наведени представ-
нички и извршни органи власти утврђују у својим актима.  

Кључне речи: цивилна демократска контрола, буџет, ефикасност, реализација 
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ешање војске у политику у једној држави неспорно је по-
губно за њену демократију. Међутим, и „пречврст стисак” 

цивилне контроле војске може да буде опасан за једно друштво, 
уколико је његов резултат субоптимална или злоупотребљена вој-
на моћ. Смисао цивилне демократске контроле војске јесте ства-
рање друштвеног амбијента у којем војска прихвата демократске 
вредности и сама не представља опасност за функционисање де-
мократије, задржавајући висок ниво професионалне ефикасности 
и интегритета. Дакле, неопходно је истовремено пронаћи решење 
за цивилно-војни парадокс и сачувати професионалну аутономију 
официра од изазова који долазе из сфере политике. 

Полазећи од Хантингтонове теорије цивилно-војних односа, ко-
ристећи студију случаја и хипотетичко-дедуктивну методу, у овом 
раду се показује да је аутономија војне професије један од услова 
доброг функционисања цивилне демократске контроле војске, као 
и да је поштовање и јачање професионалности официра неопхо-
дан услов за очување и развој способности војске да успешно из-
врши своје мисије и задатке. Пропагира се и схватање цивилне 
демократске контроле војске као процеса којим се постиже дина-
мичка равнотежа између његових учесника. 

Кључне речи: цивилна демократска контрола војске, друштвена 
улога војске, војна ефикасност, официрска професија, послушност 
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Увод 
рема познатом Веберовом (Max Weber) схватању државе, услов за одржа-
вање поретка који ова политичка организација са карактером јавне устано-

ве гарантује и у коме остварује своје сврхе, јесте да њен управни апарат успостави 
монопол легитимне физичке принуде на њеној територији.2 Државни орган преко 
којег се поменути монопол успоставља и одржава јесте војска. Из тога проистиче 
нарочити значај војске за државу и одржавање поретка, односно предвидљивост 
важења закона, а отуда и поверења у законе, које следи из уверења да ће они ва-
жити увек, без обзира на то да ли угрожавање поретка избија изнутра (нпр. у виду 
оружане побуне) или долази споља (нпр. у виду оружане агресије).3 Међутим, сама 
чињеница да је војска, као државни орган, истовремено и најјача оружана снага у 
држави отвара и питања о могућностима цивилног управног апарата државе да се-
би потчини војску и да је контролише. Војска може да се друштвено осамостали, а 
официри могу себе да доживе као парцијалну друштвену групу са властитим инте-
ресом или да војску схвате као институцију од националног значаја чија је мисија 
да оствари целину националних интереса, насупрот политичким партијама које за-
ступају само парцијалне интересе (делове интереса). Имајући у виду, с једне стра-
не, супериорну организованост војске и њено наоружање, а с друге њену друштве-
ну улогу, не постоји опција физичког потчињавања војске. Како ово питање синте-
тише Фајнер (Samuel Finer), није необично што се војска понекад „буни против ци-
вилних господара, него што их икада слуша.”4 

Да би се војна моћ ограничила на сферу војних послова, успоставља се ци-
вилна контрола војске. Она постоји и у демократским и у недемократским држа-
вама, али у ова два случаја она почива на различитим вредностима и спроводи 
се на различите начине, иако је суштина те контроле – успостављање хармони-
је између војних активности и владајућег система вредности у друштву – иста.5 
При томе, пошто је за државу важно да има оптималне оружане снаге, ова кон-
трола треба да буде таква да не доведе до умањивања способности војске ис-
под нивоа који јој омогућава да успешно одговори својој основној друштвеној 
улози – одбрани земље од оружаног угрожавања споља. За цивилну демократ-
ску контролу војске то значи да мора да реши цивилно-војни парадокс. Осим 
тога, она мора да обезбеди и неутралност војске, тачније: њено неучешће у по-
литичкој борби за власт. Према томе, проблем цивилне демократске контроле 
војске је сложен и не може се свести само на успостављање и одржавање су-
прематије политичке моћи која обезбеђује да војска прихвата механизме и ис-
                              

2 Vukašin Pavlović, Država i društvo, Čigoja štampa, Beograd, 2011, стр. 289. 
3 Jovan Babić, Ogledi o odbrani, Službeni glasnik, Beograd, 2018, стр. 163. 
4 Samuel E. Finer, The Man on Horseback, The Role of the Military in Politics, Transaction 

Publishers, New Jersey, 2002, p. 6. 
5 Срђан Старчевић, „Самоконтрола као вид демократске цивилне контроле војске”, Војно 

дело, пролеће/2011, стр. 242–255. 
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ходе демократских политичких процеса у држави. Она мора да спречи претака-
ње војне моћи у политичку моћ, а да је притом не уништи или учини субопти-
малном. Такође, мора да уздигне политичку моћ, али тако да то не доведе до 
инструментализације војске у политици или њене политизације у ужем смислу. 

Хантингтоновска равнотежа и мач на политичком тасу 
Успостављање контроле над професионалним органима државног апарата 

је само по себи изазов, а посебно када је реч о војсци.6 У другој половини 20. 
века значајне теорије цивилно-војних односа разматрале су овај проблем и по-
нудиле своја решења, од којих су многа примењена у пракси.7 Посебно је зна-
чајна Хантингтонова (Samuel Huntington) теорија цивилно-војних односа, која је 
прво била критикована, али је врло брзо постала утицајна. Нарочито су Хан-
тингтонови „савети демократизаторима” били примењивани у многим држава-
ма током процеса транзиције ка демократијама, крајем 20. и почетком 21. века.8 

Суптилнији закључци Хантингтонових анализа цивилно-војних односа, на-
жалост, остали су недовољно схваћени. Пре свега, треба указати на Хантинг-
тонову опсервацију о постојању јаке цивилне контроле владајуће партије над 
војском у једнопартијским режимима, као и на чињеницу да су демократске сна-
ге након пада једнопартијских режима имале мање проблема да успоставе ци-
вилну контролу над војском у односу на оне које су наследиле војне хунте и 
личне диктатуре. Основни изазов за њих, по Хантингтоновом мишљењу, одно-
сио се на процесе департизације војске и опоравка официрског професионали-
зма, у којима су отклањане незгодне заоставштине тоталитаризма.9 

Разматрајући утицај различитих идеологија на цивилно-војне односе, Хан-
тингтон је закључио да је конзервативизам најкомпатибилнији са војним вред-
ностима. Конзервативизму је близак концепт равнотеже, јер је за очување не-
ког система важно да силе које у њему делују буду у међусобној равнотежи. 
Идеју о равнотежи у конзервативизам унео је Едмунд Берк (Edmund Burke). На-
име, одговарајући на примедбе о сопственом неконзистентном ставу о грађан-
ским револуцијама у САД и Француској, Берк је изјавио да је осећао „потребу 
да допринесе оним снагама које су у стању да поврате равнотежу лађи која се 
љуља и стога је у опасности”.10 
                              

6 Dragan Stanar, „Demokratija, stručnost i lojalnost: sistem plena ili oligarhija eksperata”, 
Zbornik Matice srpske, vol. 172, br. 4, 2019, стр. 551–561. 

7 Vladimir Rukavishnikov, Michael Pugh, „Civil-Military Relation”, in: Giuseppe Caforio (ed.) 
Handbook of the Sociology of the Military, second edition, Springer, Cham, 2018, pp. 123–143. 

8 Semjuel P. Hantington, Treći talas, Demokratizacija na kraju dvadesetog veka, Stubovi 
kulture, Beograd, 2004, стр. 241–242. 

9 Ibid., стр. 224. 
10 Срђан Старчевић, Илија Кајтез, „Берков допринос проучавању војске као друштвене 

институције”, Теме, 3/2018, стр. 783. 
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У Хантингтоновој теорији цивилно-војних односа идеја о равнотежи има прво-
разредну улогу.11 Хантингтон је уочио да постоје две варијанте цивилне контроле 
војске: субјективна и објективна.12 Субјективна тежи да успостави контролу над 
војском тако што умањује војну моћ и/или укључује војна лица у политику, али је 
њена лоша последица стварање субоптималних оружаних снага, недовољно 
способних да одговоре својој основној друштвеној улози, као и политизација 
официрског кадра која даје предност лојалности над компетенцијом. Уочавајући 
ово, Хантингтон је заговарао остварење објективне контроле војске, која би очу-
вала ефикасност војске. Сматрао је да је за објективну цивилну контролу неоп-
ходно да се оствари својеврсна равнотежа између моћи војске и друштвене иде-
ологије, па је позивао на стварање „једног конзервативног окружења у Сједиње-
ним Државама.”13 Али, осим ове спољне равнотеже, која се понајвише састоји у 
међусобној компатибилности војних и друштвених вредности, у Хантингтоновој 
објективној цивилној контроли може се пронаћи још једна, унутрашња равноте-
жа, која осигурава постојање цивилне контроле војске без умањења војне моћи и 
нарушавања ефикасности војске. Основна идеја објективне цивилне контроле 
војске је политичка стерилизација војске путем јачања официрског професиона-
лизма, уз подразумевајућу аутономију војне професије која гарантује оптималну 
ефикасност војске.14 То подразумева потчињавање војске политичким првацима 
изабраним на одговарајуће положаје у држави, како се не би десило да интер-
венција војске у подручје политике угрози демократију, али и обавезу политичких 
првака да поштују војни професионализам и његово поље испољавања, како се 
некомпетентном интервенцијом цивила у војне послове не би угрозила ефика-
сност војске у извршавању њене основне друштвене улоге.15 Војска се, дакле, 
потчињава политичкој моћи, а политичка моћ признаје да постоји војна делат-
ност као аутономно поље којим доминира професионална војна компетенција (а 
не политичка воља). На тај начин, смањује се само оно што је Хантингтон нази-
вао војном политичком моћи, док се политичка моћ и војна моћ налазе у некој вр-
сти међусобног респекта, поделе улога и равнотеже. 

Мада Хантингтонов теоријски концепт равнотеже политичке и војне моћи, са 
максимализацијом прве и аутономним подручјем друге моћи, делује једноставно, 
пракса показује да је реч о динамичној равнотежи; а где има динамике има и бор-
бе супротности. Хантингтон је и сам уочио различите типове ситуација у којима 
                              

11 Реч равнотежа Хантингтон је употребио у наслову завршног поглавља и у наслову једног 
потпоглавља своје књиге Војник и држава. Semjuel P. Hantington, Vojnik i država, Teorija i politika 
civilno-vojnih odnosa, Fakultet političkih nauka, Diplomatska akademija, Beograd, 2004, стр. 103. и 499. 

12 Ibid., стр. 89. 
13 Ibid., стр. 507. 
14 Аутономија је реч грчког порекла која означава независност или самосталност 

појединих територија или друштвених група у доношењу и спровођењу сопствених одлука. 
Милица Вујанић и др., Речник српског језика, измењено и поправљено издање, Матица 
српска, Нови Сад, 2011, стр. 51. 

15 Semjuel P. Hantington, Vojnik i država, Teorija i politika civilno-vojnih odnosa, op. cit., стр. 78–87. 



 Аутономија војне професије као услов цивилне демократске контроле војске и остваривања ...  
 

 125  

 

послушност и професионална компетенција, као две највише врлине војних про-
фесионалаца, могу доћи у сукоб или их могу изазвати друге вредности. Ове суко-
бе вредности он је анализирао у етичкој равни и углавном их разрешавао у ко-
рист послушности, додуше с јасним ставом да постоји подручје у којем официр-
ску компетенцију не може да замени – и не би требало ни да је потисне – поли-
тичка воља. Ипак, сакрализација послушности водила је Хантингтона чак и ка 
осуди оних немачких генерала који су се супротставили Хитлеру (Adolf Hitler).16 

Најпознатији критичар Хантингтонове објективне цивилне контроле војске 
био је Семјуел Фајнер који је указао на могућност избијања сукоба на релацији 
политичка власт – војни професионализам, као и на опасност од техницистич-
ког схватања друштва од стране војних експерата, па је расправу вратио на по-
четак, питајући се колики степен аутономије се уопште сме допустити војсци. 
Фајнер је закључио да професионализам није решење за цивилну демократску 
контролу војске, већ је то успостављање супрематије политичке моћи.17 

Заиста, на опасност од друштвеног осамостаљивања војске, њеног одмета-
ња од владе и владара и деловања као независног политичког субјекта укази-
вали су многи филозофи и научници, а она је важан део многих историјских и 
савремених политичких догађаја.18 Најјасније објашњење суштине опасности 
која држави прети од војске потекло је из пера Мориса Дивержеа (Maurice Du-
verger) који тврди да је војска, по природи ствари, увек опасна за државу, јер је 
злоупотреба оружја (оружане снаге) део злоупотребе власти као такве. „Оружје 
је крајњи израз власти, најпресуднији на краћи рок, и најнеодољивији у тренут-
ку. Онај који држи мач пада, природно, у искушење да га баци на теразије. Нао-
ружани војници су стална опасност за владу и ненаоружане грађане.”19 Дивер-
жесматра да се та опасност може избећи тако што би се код официра развила 
осећања послушности према држави „без обзира на то какав облик имала и ко-
га представљају њени управљачи.”20 Међутим, он не разрађује ову тезу, што се 
може објаснити друштвеним контекстом у којем су ова размишљања настала. 
Ипак, може се и даље промишљати о опасностима које прете друштву и демо-
кратском уређењу уколико се помоћу захтева за послушношћу укине аутономи-
ја официрске професије, чију је вредност Хантингтон толико истицао. 

Таква размишљања гранају се у два правца. Први се односи на случајеве у 
којима политички утицај задире дубоко у сферу официрске компетенције и чија 
је крајња последица неефикасна војска. У овом случају грубо се нарушава оно 
                              

16 Ibid., стр. 85. 
17 Срђан Старчевић, „Самоконтрола као вид демократске цивилне контроле војске”, op. cit. 
18 Према једном истраживању, у првој деценији 21. века чак 19% држава у свету имало је 

искуства са војном владавином. Barbara Geddes, Erica Frantz, Joseph G. Wright, „Military 
Rule”, Annual Review of Political Science, Vol. 17, 2014, p. 147. Најпознатији случајеви пучева 
после тога десили су се у Египту (2013), Зимбабвеу (2017), Судану (2019), Алжиру (2019), 
Малију (2020), Мјанмару (2021) и Гвинеји (2021). 

19 Moris Diverže, Uvod u politiku, Savremena administracija, Beograd, 1966, стр. 104. 
20 Ibid. 
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што смо назвали унутрашњом равнотежом у Хантингтоновој теорији цивилно-
војних односа. Политичка воља потискује професионалну официрску компетен-
цију, слама њен евентуални отпор и обесхрабрује разлике у мишљењу и аргу-
ментоване критике постојећих или новодонетих решења. Крајња последица та-
квог стања је пораз у рату и губитак слободе. У другом правцу варира се Ди-
вержеова тема: „Онај који држи мач пада, природно, у искушење да га баци на 
теразије”.21 Ако се војска до те мере потчини да се инструментализује, није ли 
и то опасно за државу, њене законе и демократију? На пример, војска се може 
политизовати тзв. дневном политиком, користити у функционерским кампања-
ма или се политичка моћ над њом може злоупотребити у сврхе коруптивног де-
ловања.22 У крајњем случају, може ли и цивил који инструментализује војску да 
баци мач на теразије? Политичка историја то потврђује.23 Оно што је, у вредно-
сној равни, послужило као полуга злоупотребе јесте импостација послушности 
војске као јединог битног захтева према војсци у цивилно-војним односима. 
Једна узвишена и неопходна вредност, одвојена од других вредности које је 
употпуњују и коригују, често бива злоупотребљена. У савременом друштву овај 
проблем актуелизују криза демократије и успон популизма, феномени којима 
савремени аутори у друштвеним наукама посвећују дужну пажњу.24 У основи, 
то је стари проблем власти која се концентрише на врху и моћи која има тежњу 
да се бесконачно шири. Концентрација власти у рукама малог броја интереси-
ма повезаних људи и преливање њихове моћи ван граница надлежности и за-
кона доводи до деградирања институција. Резултат тога јесте да се појачава 
доминантна моћ, али слабе и друштво и државни механизми (институције). „Из 
свих тих институција испарила је свака независна моћ и контролна функција.”25 
                              

21 Ibid. 
22 Мада војска има сопствене механизме за сузбијање коруптивног деловања, као 

хијерархијска организација она има карактеристике које је чине рањивом у том смислу. 
Уздизање послушности као највише врлине војних лица, уз обеснаживање других врлина које 
је допуњују, олакшава корупцију. Ендемска корупција онемогућава војсци да ефикасно 
извршава своје мисије и задатке, као што на ширем друштвеном плану уништава универзалне 
вредности правде, општег добра и слободе. Enis Latić, „Rizici korupcije u sektoru odbrane”, Pravo 
i izazovi XXI vijeka, Кorupcija, tom II, Evropski univerzitet Brčko distrikt, Brčko, 2014, стр. 230–236. 
Čedomir Čupić, Politika i pohlepa, Ogledi o ljudskoj pohlepi, korupciji i borbi protiv korupcije, Fakultet 
političkih nauka Univerziteta u Beogradu, Čigoja štampa, Beograd, 2016, стр. 79. 

23 Markus J. Prutsch, Caesarism in the Post-Revolutionary Age, Crisis, Populace and Leadership, 
Bloomsbury Academic, London, 2020, pp. 82–84, 203–214. Abel Escriba-Floch, Tobias Böhmelt, Ulrich 
Pilster, Authoritarian regimes and civil-military relations: Explaining counterbalancing in autocracies, 
Conflict Management and Peace Science, vol. 37, 5/2020, pp. 559–579. 

24 На пример, Удружење за политичке науке Србије организовало je научне конференције 
са варијацијама ове теме. Ilija Vujačić, Bojan Vranić (ur.), Urušavanje ili slom demokratije?, 
Udruženje za političke nauke Srbije, Univerzitet u Beogradu – Fakultet političkih nauka, Beograd, 
2016. Biljana Đorđević (ur.), Konstitucionalizam i ustavni dizajn u demokratskoj recesiji, Udruženje za 
političke nauke Srbije, Univerzitet u Beogradu – Fakultet političkih nauka, Beograd, 2018.  

25 Dragoljub Mićunović, Demokratija, populizam, entropija, Arhipelag, Beograd, 2018, стр. 182. 
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Један оглед из савремених цивилно-војних односа 

Хантингтон је своје опсервације о цивилно-војним односима објављивао у 
другој половини 20. века, са свежим сећањем на Други светски рат и под прет-
њама хладног рата и изазовима постхладноратовског света. Међутим, и неки 
догађаји у 21. веку вехементно доказују важност теорије цивилно-војних односа 
и сложеност доброг функционисања цивилне демократске контроле војске. Је-
дан такав догађај одиграо се у Републици Аустрији, 2011. године. Реч је о суко-
бу између начелника Генералштаба оружаних снага Републике Аустрије гене-
рала Едмунда Ентахера (Edmund Entacher) и министра у аустријској влади над-
лежног за одбрану Норберта Дарабоша (Norbert Darabos) – двојице чланова 
Социјалдемократске парије Аустрије – у вези са реформом аустријске војске и 
преласком са регрутног система на професионалну војску. Овај пример веома 
добро илуструје могућности за појаву тензија између политичке моћи и офи-
цирске компетенције у савременим демократијама. Наиме, крајем 2010. године 
министар Дарабош је обзнанио свој план реформе аустријске војске, који је 
укључивао смањивање трошкова за одбрану путем обуставе служења војног 
рока и етапног преласка на професионалну војску. Међутим, генерал Ентахер 
се супротставио том покушају, јавно изражавајући своје професионално ми-
шљење о овом питању, у интервјуу магазину „Профил”, који је објављен 22. ја-
нуара 2011. године. Он је изјавио да су промене које ће наступити на основу те 
тешко исправљиве одлуке ризичне и без будућности.26 Касније је изражавао 
сумњу да је могуће смањити трошкове одбране преласком на професионалу 
војску, нарочито када се имају у виду функције које треба да обавља војска у 
једној неутралној држави каква је Аустрија. Два дана касније, министар је опо-
звао непослушног генерала са места начелника Генералштаба и поставио га 
на нижу дужност, изјавивши да је Ентахер изгубио његово поверење.27 Аустриј-
ска јавност је ову одлуку доживела као израз министрове самовоље, а Ентахер 
је писану одлуку о свом опозиву, на коју би се могао жалити, добио тек неколи-
ко месеци касније. Ангажовао је адвоката, наставио свој дијалог с јавношћу и 
бранио професионалне ставове, указујући, поред осталог, да је противправно 
смењен. Добио је подршку струковних официрских удружења, неких организа-
ција цивилног друштва, као и тадашњег председника Аустрије Хајнца Фишера 
(Heinz Fisher), такође члана Социјалдемократске партије Аустрије. Владина Ко-
мисија за жалбе прогласила је министрову одлуку о опозиву генерала Ентахера 
нелегалном, у новембру 2011, те је Ентахер враћен на место начелника Гене-
ралштаба, са којег је отишао у пензију 2013. године. Ипак, наставио је да јавно 
                              

26 Срђан Старчевић, Срђан Благојевић, „Улога служења војног рока у развоју српске 
стратешке културе”, Војно дело, 4/2020, стр. 98. 

27 Donald Abenheim, Carolyn Halladay, „Achieving neutrality and effectiveness: Austria”, 
Thomas C. Bruneau, Florina Cristiana Matei (eds), The Routledge Handbook of Civil-Military 
Relations, Routledge, London, 2013, pp. 296–303. 
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изражава неслагање са реформским курсом министра Дарабоша и таласом па-
цифизма на политичкој сцени Аустрије.28 Расправа о обустави служења војног 
рока добила је епилог на референдуму 2013. године, на којем су грађани 
Аустрије одлучили да се војни рок служи и даље.29 

Питања о проблемима цивилно-војних односа која се могу поставити у вези 
са описаним случајем су бројна. Хантингтон тврди да официри имају троструку 
одговорност према држави, због своје представничке, саветодавне и егзекутив-
не функције.30 По његовој теорији, официр је дужан да извршава прве две на-
ведене функције, увек имајући у виду да у томе постоје ограничења, док трећа 
функција стоји изнад ове две. Право питање је шта би официри требало да ра-
де када им се ускрати могућност да обављају прве две функције, у складу са 
теоријом демократског елитизма који побија могућности аутономије војне про-
фесије, посебно ако постоји реална опасност да извршавање некомпетентних 
одлука резултира субоптималном војском?31 Теорија демократског елитизма у 
овом случају показује два недостатка. Први је у домену компетенција и односи 
се на недостатак знања доносиоца одлука у погледу војних послова и одбране, 
што се у знатној мери може кориговати јавном расправом и постојањем биро-
кратских система, у Веберовом смислу те речи. Овај недостатак се, међутим, 
појачава ако се поступа самовољно, уз избегавање наведена два коректива. 
Други недостатак је у схватању функционисања „владавине народа”: теорија 
демократског елитизма почива на схватању да народ бира политичку елиту, а 
да она, пошто је изабрана, има легитимно право да доноси важне одлуке. За-
нимљиво је да се овај постулат демократског елитизма заснива на схватању да 
бирачи нису компетентни за све врсте одлука, док политичка елита јесте.32 У 
описаном случају видело се да је сукоб добио епилог на референдуму, па би се 
могло закључити да овај други недостатак може бити ублажен механизмима 
непосредне демократије, што би и морао бити случај када је реч о најважнијим 
питањима. Али, да се генерал Ентахер није супротставио министру, одлука би 
била донета и без ваљане јавне расправе и без провере воље народа. 
                              

28 Martin Fritzl, Thomas Prior, General Entacher, der Held der Beamten, Die Presse, 08. 11. 
2011, https://www.diepresse.com/706967/general-entacher-der-held-der-beamten, 10. септембар 
2021. Iris Bonavida, Edmund Entacher: „Reform lebensbedrohlich”, Die Presse, 19. 02. 2012, 
https://www.diepresse.com/733453/edmund-entacher-reform-lebensbedrohlich, 10. septembra 2021. 
Alexander Purger, Ex-Generalstabschef Entacher: „Die Bubis und Bobos wollen das Heer einfach 
nicht”, Tiroler Tageszeitung, 27.07.2020, https://www.tt.com/artikel/17176262/ex-generalstabschef-
entacher-die-bubis-und-bobos-wollen-das-heer-einfach-nicht, 10. септембар 2021. 

29 Милинко Врачар, Горан Станојевић, „Стратешка култура Србије и концепт тоталне одбране”, 
Војно дело 8/2019, стр. 311. Veljko Blagojević, „The Impact of Neutrality on National Doctrine 
Development”, Alliance Planning and Coalition Warfare: Historical and Contemporary Approaches, 
Heeresgeschichtliches Museum, Wien, Institut za strategijska istraživanja, Beograd, 2019, pp. 280–300. 

30 Semjuel P. Hantington, Vojnik i država, Teorija i politika civilno-vojnih odnosa, op. cit., str. 80. 
31 Драган Станар, „Политичка коректност у војничким чизмама – етички изазови имплементације 

принципа једнакости исхода у војсци”, Култура полиса, бр. 42, 2020, стр. 407–408. 
32 Đovani Sartori, Demokratija, šta je to?, CID, Podgorica, 2001, стр. 122–144. 
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Друго велико питање искрсава на месту сусрета политичке и војне моћи – у 
стратегији. Хантингтон је, такође, признавао стратегију као поље сусрета политике 
и војне компетенције, али је првенство давао политици.33 Међу југословенским 
ауторима, Петар Томац је сличним аргументима објашњавао да је вођење рата 
прерасло војну компетенцију и да је постало посао државника.34 Можемо се сагла-
сити са аргументима о сложености и политичкој висини савремене стратегије и ра-
та, али ништа не пружа гаранције за тврдњу да је политичар нужно компетентнији 
од официра у погледу анализе, разумевања и креирања нових стратегија или гене-
рисање различитих одлука и праваца деловања. У вери у компетентност политича-
ра има нечег од старих мистификација владарског познавања државног разлога 
који је његовим поданицима несхватљив.35 Ступање на власт и упражњавање вла-
сти на мистичан начин су повезани са познавањем државног разлога. У савременој 
држави нема мистике: професионални државни органи (треба да) представљају 
бирократски и технократски механизам помоћу којег се важне политичке одлуке, 
проистекле из исказане воље народа, операционализују и извршавају на одговара-
јући начин и у складу са важећим законима, али и базен људских потенцијала који 
је важан генератор компетентних идеја, анализа, предлога и решења. То се односи 
и на домен одбране и војне безбедности. Ипак, како је с правом приметио Стјепан 
Домјанчић, последњих деценија стратегија је изашла из подручја безбедности и 
одбране, а официри као да су се повукли из стратегије у подручја оператике и так-
тике у којима се осећају удобније.36 Ако суштину стратегије схватимо у пароли 
ends–ways–means, може се прихватити да политика дефинише циљеве, расподе-
љује и додељује средства и бира начине, али да би циљеви били реални, а сред-
ства и начини прексеолошки адекватни, ове одлуке, макар када је реч о питањима 
одбране, морају да садрже војну експертизу. Уосталом, да ли важна питања, као 
што је избор типа војске из поменутог примера, припада војној или политичкој сфе-
ри? Одговор је да припада и једној и другој. Ако би се желела поштовати експерти-
за, онда предлози потичу из војне сфере, а њихов одабир обавља се у политичкој 
сфери. Али, не може бити изабрано оно што није ни стављено на избор. 

Треће велико питање односи се на одговорност: ко сноси одговорност за ствара-
ње субоптималне војске (и будући ратни пораз)? Најједноставнији одговор јесте да 
држава ствара, опрема и обликује своју војску, па је на државнику претежан део те-
рета одговорности. Међутим, и официри као најкомпетентнија лица за војне послове 
сносе одговорност за субоптималност војске. Обавеза државе јесте да одржава оп-
тималну војску, али се она мора ослонити на официрску компетенцију.37 
                              

33 Semjuel P. Hantington, Vojnik i država, Teorija i politika civilno-vojnih odnosa, op. cit., стр. 81. 
34 Petar Tomac, „Ponovo dileme”, у: Mićo Radonić (ur.), Vojna nauka, Vojnoizdavački zavod, 

Beograd, 1971, стр. 49.  
35 Срђан Старчевић, Револуција и легитимност, Чигоја штампа, Београд, 2020, стр. 23. 
36 Stjepan Domjančić, „Why strategy has come out from security and defence area?” in: 

Dragana Marković (ed.), Asymmetry and Strategy, Strategic Research Institute, National Defence 
School, Media Center “Odbrana”, Belgrade, 2018, pp. 531–546. 

37 Драган Станар, „Политичка коректност у војничким чизмама – етички изазови импле-
ментације принципа једнакости исхода у војсци”, op. cit. 



ВОЈНО ДЕЛО, 3/2021 
 

 130  

 

Значај војске може се извести из улоге коју она има у задовољавању дру-
штвене потребе за заштитом и безбедношћу, као и из улоге државе у гаран-
товању поретка. Управо је зато неопходно да војска функционише као ефика-
сан државни орган. Оптимална војска одликује се ефикасношћу, а њена обе-
лежја као институције подлежу детерминацији какву немају други државни ор-
гани. Многа обележја војске одређена су природом оружане борбе, а њени 
припадници су заклетвом обавезани да извршавају задатке који подразумева-
ју ризик од смрти. Уједно, професионални припадници војске често су људи 
који се, бирајући војни позив, одричу одређених права и слобода. На пример, 
у Републици Србији професионална војна лица одричу се права на политичко 
организовање и припадност политичким странкама, као и пасивног бирачког 
права, што је велико одрицање од права за било ког грађанина.38 Ово одри-
цање има своје оправдање које прати логику цивилне демократске контроле 
војске, али и професионалну логику која од војске ствара ефикасни супер ор-
ганизам. Као професионални орган, војска има многе особине бирократске 
институције у веберовском смислу, а посебно су илустративни примери шко-
ловања, усавршавања и напредовања официра, стратегијског планирања, 
опремања и усмерености војних команданата на остваривање мисија и зада-
така војске. Као свака професија, и војна професија има своју примењену 
етику и своја мерила компетенција. Поштовање професионалне војне етике и 
достизање професионалних компетенција представљају услов за исправно 
обављање официрских дужности. Уједно, официрска професија је чврсто по-
везана са државном влашћу, и то у оба смера: она је командним односом по-
везана са врховним командним ауторитетом који је елемент (орган) политич-
ког система, али је и професија којој држава поверава власт над организациј-
ским целинама војске.39 Официри командују јединицама и управљају важним 
функцијама у систему одбране, за шта их квалификује професионална компе-
тенција и професионално искуство. 

Официрска компетенција, такође, представља базу из које је понекад једино 
могуће добити одлуке „кључањем”, као што каже Сартори (Giovanni Sartori). Као 
што се видело у Ентахеровом случају, понекад ће официри бити приморани да 
бране своје професионално мишљење како би била донета адекватна одлука 
и, уједно, избегнута она која војску доводи у ситуацију да не може да изврши 
своју друштвену улогу, а друштво у опасност да не може да задовољи дру-
штвену потребу за безбедношћу. 
                              

38 Оваква решења усвојена су у СР Југославији. Драган Гостовић, „Војска у политичком 
систему СР Југославије”, у: Срђан Благојевић, Срђан Старчевић (прир.), Војска и политички 
систем, МЦ „Одбрана”, Београд, 2021, стр. 25. Упореди: Драган Гостовић, „Војска у политич-
ком систему друге Југославије”, Национални интерес, вол. 17, 2/2021, стр. 41–62. 

39 „Официр је једини службеник коме је Држава... дала опште овлашћење своје суверене 
власти, јер је ставила у његове руке грађане, па их принудила да му се потпуно повинују...” 
Андре Гаве, Вештина командовања, ВИНЦ, Београд 1993, стр. 33. 



 Аутономија војне професије као услов цивилне демократске контроле војске и остваривања ...  
 

 131  

 

Закључак 

Kриза демократије на почетку овог века само је потврдила оно што се већ у Хан-
тингтоновим радовима могло пронаћи: да „пречврст стисак” цивилне демократске 
контроле војске може имати своје лоше последице. Као што војна моћ производи ре-
зултате неповољне по демократију када интервенише у сфери политике, тако и ви-
шак цивилне моћи може да води у различите злоупотребе које доводе, с једне стра-
не, до опадања ефикасности војске у погледу њених способности да одговори својој 
друштвеној улози, а, са друге, у инструментализацију војске опасну по демократију. 

Цивилна демократска контрола војске подразумева усклађивање војних актив-
ности са доминантним друштвеним вредностима, али њена поента је у стварању 
амбијента и механизама захваљујући којима војска поштује демократију и остаје 
неутрална у политичкој утакмици за власт, не губећи ништа од својих особина које 
је чине ефикасном у оружаној борби. Како то у једну реченицу сажима Илија Кај-
тез: „Друштво мора и треба да поштује посебност и тежину војног позива у истој 
мери у којој и професионални војници поштују изборну вољу грађана.”40 
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Р е з и м е 

ешање војске у политику у једној држави неспорно је погубно за њену де-
мократију. Међутим, и „пречврст стисак” цивилне контроле војске може 

да буде опасан за једно друштво, уколико је његов резултат субоптимална или 
злоупотребљена војна моћ. Смисао цивилне демократске контроле војске јесте 
стварање друштвеног амбијента у којем војска прихвата демократске вредности 
и сама не представља опасност за функционисање демократије, задржавајући 
висок ниво професионалне ефикасности и интегритета. Дакле, неопходно је 
истовремено пронаћи решење за цивилно-војни парадокс и сачувати професио-
налну аутономију официра од изазова који долазе из сфере политике. 

Полазећи од Хантингтонове теорије цивилно-војних односа, користећи студију 
случаја и хипотетичко-дедуктивну методу, у овом раду се показује да је аутономија 
војне професије један од услова доброг функционисања цивилне демократске кон-
троле војске, као и да је поштовање и јачање професионалности официра неопхо-
дан услов за очување и развој способности војске да успешно изврши своје мисије 
и задатке. Пропагира се и схватање цивилне демократске контроле војске као про-
цеса којим се постиже динамичка равнотежа између његових учесника. 

Кључне речи: цивилна демократска контрола војске, друштвена улога вој-
ске, војна ефикасност, официрска професија, послушност  
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 THE MILITARY AND POLITICAL SYSTEM 
– THE WORD OF THE EDITOR – 

hat is the relation between the military and politics and what is the role of the 
military in the political system are the important and complex issues that should 

be considered from different perspectives: political, philosophical, sociological, historical, 
economic, legal, etc. The objective of a multifaceted, multidisciplinary scientific approach 
to the same problem is always the same – to find out the truth about the subject of study. 
In order to find out the truth about the mentioned problem, the Department of Social 
Sciences of the Dean’s Office of the Military Academy has launched the scientific-
research project "The military in the political system of Serbia". This is the first significant 
attempt, made in the military environment, to scientifically consider the political, 
sociological, psychological and ethical aspects of various and complex relations between 
the military and political entities in the political arrangements of the modern Serbian state, 
in their historical depth and wider socio-political context. 

This issue of „Vojno delo” contains the most valuable results of the work on the 
mentioned scientific-research project, previously orally presented, including a debate 
and criticism, at the scientific conference "The military and political system", held on 
September 23, 2021, at the Military Academy in Belgrade. At the conference the 
thematic sub-units, in which papers and different perspectives are more closely con-
nected and mutually correspond, were defined. These are: 

– The military and foreign policy; 
– The military and internal policy; and 
– Civil-military relations and civilian democratic control of the military.  
Although these scientific papers do not exhaust the research of all directions 

connecting the military and politics, they represent an important contribution to better 
understanding of the position and role of the military in the political system in general, and 
particularly in different periods of the development of the modern Serbian state. Many 
important questions were asked and the answers were provided about the relations 
between the political power and the military organization, as well as the relations between 
the military and other institutions and political entities in various institutional arrangements. 
The socio-historical conditions of the military organization in Serbia, the influence of 
modern political processes and changes in dominant social values on the development of 
the military and the way in which it fulfills its social role, as well as institutional solutions of 
civilian democratic control of the military, have also been presented. 

 
Lieutenant Colonel 
Srđan Starčević, Docent, PhD 
Colonel 
Srđan Blagojević, Associate Professor, PhD 
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EDITORIAL 
 

 THE MILITARY, LAW AND SOVEREIGNTY 
Several Remarks about the Military and its Function  

in Preserving the Law and State 
Jovan Babić 

he role of the Serbian Armed Forces was clearly seen last year, when, faced 
with the Covid pandemic, they raised the hospital capacities of Serbia to a 

much higher and more demanding level in a few days. This could not have been 
done by any other institution at that moment and in such short time. It could be no-
ticed that everything was done without much pomp, simply according to the task 
assigned to the military – and that is to effectively defend the institutions of collective 
life from a great and threatening attack. What was attacked? The answer to this qu-
estion also contains the answer to the question of what the role of the military is in 
the overall life, both collective and individual one – which fits into collective life and 
there finds the possibility to achieve what life makes life: the ability to set some goals 
and then, to properly and neatly find the means to successfully achieve these goals. 

It is a basic scheme of how values in the world are fulfilled – as a manifestation of 
freedom – and how then the values get their deeper and lasting meaning in the ac-
cumulation of achievements that make up the overall well-being of a society and give 
final justification to everything we do. We do not have that, for example, in the values 
that give us current pleasures, for which it is not important that they are based on 
something more lasting and stable and be something we will be proud of at the end 
of life. What is the role of the military in all of this and why does it exist? 

At first glance, it may seem that the values that give meaning to life are implied 
and in a way inviolable. But are they? In fact, this question is directly related to the 
question that is essentially metaphysical, and which is easy to answer, but difficult to 
explain: is freedom possible without uncertainty? No, it is not. Freedom, as the po-
wer to set some, any, goals and then try to achieve them - and we have defined life 
as the activity of setting goals and their achievement - is the power to make it diffe-
rent than it would be without it, as the decision-making power comprising it. How-
ever, that power does not produce its effect automatically, but enters the dialectic of 
working on the achievement of those set goals, and it is quite possible that the effect 
will not be achieved, that it will not succeed. Freedom functions in the medium of 
uncertainty. 
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Life in freedom is not mechanical (unlike biological life, which is mechanical, and 
where everything goes according to causal necessity). However, and that is also the 
essence, as the power freedom is not the lottery of wishes and imagination, left at the 
mercy of mere coincidence. The essence is that coincidence, which looms there as 
danger, is overcome in freedom by the control of the future that freedom as the power 
represents. This power of the control of the future is the basis for predictability, and then 
for planning and decision-making, and finally for the fulfillment of all goals that are set 
and whose achievement represents success and value. In order for that to be possible, 
it is necessary to arrange life so that it is correct and predictable, and the law serves this 
purpose, what the state is in charge of, which has to be able to provide that. 

It is not the function of the military to regulate the ongoing processes of goal set-
ting – this will be done by people and their collectives to the best of their ability and 
ambition, nor to control their orderliness – it will be done by various administrative 
services and, ultimately, if necessary, the police, but to be a guarantor of the state's 
ability to enforce the law, and if necessary, to defend such a guarantee from the 
uncertainty which may endanger it. This is what we saw when the Serbian military 
built hospitals in a few days last year. This is what we did not see when the other 
army, the Yugoslav People’s Army, allowed the subject of its defence, the state that 
we all remember, although we cannot say exactly what it was, to simply collapse – 
and its enormous „firepower” remains only an idea, even though it really existed. 
This is what makes the role of the military specific in the dialectic of goals and me-
ans: it should stand and wait, like a bill of exchange and title deed to property, and 
also to „wake up” when needed. As it was in the spring last year. However, when we 
look more closely, we can see that this is how the law works: as a warning not to do 
what should not be done. The law stands passively and waits to be implemented, 
with the hope that it will not be necessary, but with willingness to become precisely 
active if needed. And there lies the metaphysical essence of the military: it is the 
location where collective freedom is concentrated, the freedom that the state emer-
ges from as a permanent and orderly expression of collective life. 

Predictability is a condition of permanence and stability, it implies objectivity and 
principle – where the military draws its political neutrality from. In that sense, it can 
be said that it has a pre-political and supra-political status. Its function is not to en-
sure law enforcement, but to defend the assumptions necessary for law enforce-
ment. Its position is directly defined by the function of defending these assumptions - 
the defence of the state as the system that regulates the life of people together, in 
case of an attack or a threat of an attack. 

This difference between an immediate attack and a potential attack seems sim-
ple, but actually it is not: where does a threat of an attack belong to, an actual or just 
a potential attack? This is precisely the dialectic of the defence: the defence beco-
mes effective when it turns into a counter-attack, and each action that can be 
plausibly defined as a counter-attack is a legitimate function of the military. A latent 
attack is responded to by the latent defence: by discouraging the attack. The de-
fence will be effective, both at war and in peacetime, to the extent to which 
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predictability is possible. This means that the military is most effective if an attack 
does not occur, if it is prevented by its presence. Here we can see a connection bet-
ween the notions of predictability and stability: stability is a condition of solidity, both 
the solidity of the political system and the solidity of life itself, collective and indivi-
dual one. Peace can be defined as the state of stability. What kind? The one that 
enables the control of the future time, i.e. the actual functioning of the law in force. 
All this requires solidity, as a condition of trust in the validity of the law, which is the 
essence of peace. Nowadays it is popular to talk about just peace. 

However, we should not forget that peace is the cause of war. How? By waging 
war over what the definition of peace will be, some new one or a new definition of 
that old peace. An ultra-minimal definition of peace is that it is the articulation of va-
lid, i.e. normatively and factually accepted distribution of power in a society. In pea-
cetime, it is clearly and precisely defined what are legitimate and illegitimate actions, 
and then, presumably, what legitimate and illegitimate wishes are (illegitimate 
wishes, if fulfilled, are those causing the existing peace to be endangered or 
destroyed). In order to preserve the stability of this predictability (predictability of 
what the law will be tomorrow, and not only what the law is today, or what it was this 
morning), a convincing force that can effectively defend the current system of esta-
blished expectations is needed, and also to show in advance the readiness to do 
what is necessary to make it happen. That is why a definition is important for the 
military - it is actually the key factor of its potential success.  

The military should be strong, of course. But, although the quality of weapons 
(which is also the symptom of the seriousness of the state and its self-esteem) and 
competence (which is the symptom of the seriousness and self-esteem of the mili-
tary) are very important parameters of its quality and condition for its success, still 
the main factor is actually the determination to defend the state. The example of 
Finland, which managed in 1940 to defend its freedom from the army of the Soviet 
Union, that only three years later, defending its country, defeated the German We-
hrmacht, until then the greatest military force in human history, can convincingly 
serve as an illustration. This example clearly shows how coincidence and necessity, 
two forces that play a huge role in everything that happens, can be overcome if there 
are those resources that can make the defence really the most successful, primarily 
those resources that are noticed in the precision of concepts, determination of inten-
tion and perseverance in acting. This example shows how freedom, when it really 
exists, i.e. when those who fight for it really care about it, can overcome both coinci-
dence and necessity. Without these resources, weapons and competence are just 
mere inertia without freedom and, as we saw in 1991 and 1992, lead to confusion, 
indecision, incompetence and, ultimately failure. Definitions are the most important, 
they precede everything else. However, they are valuable only if they provide know-
ledge of the essences, and that will be the case if those who use them care about 
knowing their content: to know who and what they are and what they defend.  

Of course, we can ask ourselves why the military is needed at all, and could it be, 
like many other „services”, replaced by some service that would do it professionally 
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and expertly, on request? We live in an age of comprehensive expertise, don't we? 
The answer to this question is actually much more complex than it seems at first 
glance. It depends on the nature of human life together, and that again depends on 
whether we care more about pleasure and happiness in the present, or the continuity 
of life, like ours, in the future. Whether, for example, we think that it does not matter 
what will happen „after us”. This problem has occurred before, each time the 
processes of globalization have managed to suppress autonomy and heterogeneity, 
contained in both individual and collective freedom and brought the world to the brink 
of simplification, where it is really possible to abolish the distinction between the 
military and the police - because there is no state anymore, no people, no future that is 
different and depends on what we want, and in which the difference between the future 
and the present will be „overcome” because all differences will be „abolished”. In such 
a world, there are only individuals, who formally freely enter into mutual arrangements 
that can be defined in the form of a contract, and in which the essential life forms will 
be drowned in the ecstasy of narcotic happiness at the present moment. 

This image corresponds to one of the two ways in which states can be articulated - 
empires. They differ from nation states precisely in the fact that they have transferred 
all sovereignty (the power to make their legitimate decisions independently, without the 
obligation to legitimize them with someone else's consent) exclusively to individuals, 
and their relation to a guiding idea, or God. In such a situation, the function of the 
military can really, like everything else, become an expert matter, a matter of 
evaluation and free contracting – because freedom itself is a matter of „free” 
contracting, and then in the definition of what is defended there is no collective identity, 
but it becomes all the same whether we rule over ourselves or someone who knows 
better what is in our interest rules over us. It is possible that the economic productivity 
of such a system of life, due to the intensity of competition that exists in it, is higher and 
that it, like empires throughout history, will be richer and give more chances for various 
forms of satisfaction and enjoyment. It should not be said that in such a system there is 
no freedom - it is more correct to say that there is no need for freedom, then not for 
dignity, self-esteem and respect of others, for distinguishing one's own and other's, for 
one's homeland, etc. because it all sinks into the intensity of happiness in a permanent 
sense of continuous satisfaction in the present. In such a world, the difference 
between the military and the police is really lost, in such a way that the military 
becomes the police, so the military in our abovementioned definition of defence does 
not exist anymore: there is no need to defend anything, what is needed is to make 
everyone happy, and what a war once was becomes „a struggle for (their) hearts and 
(their) souls” (while those who selfishly defend their freedom depend only on the 
sincerity of their will to resist this seductive process).  

Today, the popular thesis about the „obsolescence” of the term „sovereignty” 
(because all sovereignty is monopolized in the description of a valid ideal that does 
not depend on what someone, or some, specifically and freely wants, because it is 
only important that the world „becomes better”), there is no need anymore for such 
expensive, cumbersome and complicated schemes like, for example, compulsory 
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military service. Military service is a characteristic of nation states, and not empires, 
those states in which one can speak of a people's army, and in which the notion of 
sovereignty is not considered to have lost its meaning. In empires, the very notion of 
people has a completely different meaning, the meaning according to which 
nationality and citizenship are completely equalized and reduced to some imperso-
nal amalgam, as in corporations - empires are corporations, they do not have ho-
meland, true national identity (when they fail they are not renewed), extend in the 
space as far as they can control it, etc. Therefore, in empires the armed forces can 
only be professional because people are not necessary for its essentially semi-police 
purpose: the result is the belief in the possibility of the police control of the world 
(that is why we had the US military patrolling in Iraqi cities, and such equalization of 
the military and the police, as we have seen, has collided with the elementary logic 
of life and produced only violence, unnecessarily and unsuccessfully – but this police 
use of the armed forces, even foreign ones, has destroyed the state that has barely 
and, as it seems, only partially recovered). 

However, when there is an external or catastrophic attack, then empires have also 
to resort to mobilization. That is why the military is so important, especially in nation 
states, those ones that respect themselves and do not have imperial and globalist 
pretensions of controlling foreign territories, but are ready to defend themselves. 

If, like in nation states, the role of the military is to ensure that the legislative will 
can be constituted and function (to ensure the ongoing stability of peace and security 
of decision-making), then it is a matter for everyone. The law is everyone's business, 
but its defence (not its implementation) is precisely the task of the military. Therefore 
the military is general, and not expert, it belongs to everyone who is interested in 
continuing life defined by the valid law. Although this cardinally limits the scope of 
the military tasks, especially in peacetime, it is still not possible to predict in advance 
what exactly will be the source of a cardinal threat to the society and its state. 
Therefore, the military has to be constantly vigilant, and consider accurately what is 
happening (and not like the Yugoslav People’s Army, which defined itself the task of 
„the defence against an external enemy”, and then calmly watch how the reason for 
its existence disappears in the destruction that, accidentally, did not fit into such a 
truncated definition that prevented it from even trying to defend what it was suppo-
sed to defend). For example, the Article of the 1974 SFRY Constitution that, under 
the threat of death penalty, forbade the „capitulation of Yugoslavia” destroyed the 
command capability of the Yugoslav People’s Army (a commander is not the one 
who has to enter a total war and sacrifice his entire army even when the goal of the 
fight is precisely defined - and this is how we assumed that the absence of one sig-
nature would make something to exist that does not exist otherwise). Thus, the mili-
tary is actually the location where collective freedom is concentrated, the one that 
the state emerges from as a permanent and orderly expression of collective life. 

This means that the state cannot be defended only by professionals, just as it 
cannot be defended (only) by volunteers. In the event of an attack, mobilization will 
involve literally everyone (everyone is the subject of defence, one way or the other), 
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and therefore it is better for at least some of them to be really ready. It is a moral 
duty of the state to reintroduce compulsory military service, and the only thing to 
consider in this context is whether in the new division of labour in which those differ-
ences that were characteristic of the traditional division of labour into „male” and 
„female” jobs are lost, this obligation should literally include everyone, i.e. women, as 
well, not just men. For men, there is still (?) the other, independent and strong rea-
son for compulsory military service, but that reason has no direct connection with the 
military part of this phenomenon as such. It has a deep connection with the need for 
men to be more or less saved from the disability that their current predominant up-
bringing, under the strong influence of something we can call „maternal (or parental) 
possessiveness” imposes (girls are in a much better position because they are not to 
that extent exposed to the pampering that our civilization persistently cultivates, and 
which makes it difficult for people to grow up). 

It can be said that compulsory military service is justified in nation states, while 
the concept of professional armed forces and their quality in empires depends on a 
factor that is partially independent from the fact of the establishment of sovereignty 
as an expression of collective life: from wealth. Namely, the quality of professional 
armed forces directly depends on material investment: if you are rich enough, you 
will be able to buy better professionals, which means that the defence power will 
directly (and not only indirectly) depend on wealth and that only the rich can („have 
the right”) defend themselves. 

So, unlike nation states, professional armed forces are quite appropriate for em-
pires. There are three reasons for this. Firstly, they are presumably rich, secondly, 
they do not have a nation, but an unarticulated set of individuals (so that the term 
„self-defence” gets a slightly different meaning) and thirdly, in connection with the 
second reason, self-defence and the defence of the value system (i.e. valid ideology) 
overlap in such a way that the difference between the military and the police is 
significantly lost (the difference between the defence of the state and order, on the 
one hand, and the enforcement of order and political correctness on the other, inside 
and outside the state), so the military can be sent to punitive action, and the police to 
arm with heavy weapons. The military becomes the police force, and the police an 
internal army (producing its „enemy” in society itself). The conceptual difference is 
obvious (and the result may be unexpected: the reduction of the concept of the mili-
tary to the concept of the police, and validation for the ideological and political use of 
the military). For a nation state, the military is an instrument of the state self-defence, 
independent of the political articulation of the state itself, while for empires, political 
articulation is modus vivendi. These are, of course, ideal type concepts that in reality 
often overlap significantly. 

The military is the pillar and support of the state, the guarantor of its stability and 
the expression of its readiness to defend, first of all, its constitutional order 
(sovereignty), and then territorial integrity. It has a constitutive role in the society as 
an expression of readiness to have its own law that will be an expression of collec-
tive freedom behind which there is a serious intention to implement it. The basis of 
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this intention is the condition of authorization for the effective implementation of the 
law. A state that is not ready to defend itself and its laws does not actually have the 
right to implement and enforce those laws; it then exists only as a mere illusion, fic-
tion. The seriousness of the intention to defend oneself from the outside and inside 
attacks is an indicator of the true existence of the state. Such seriousness is manife-
sted in the existence and quality of the military. Normatively, the military is a pre-po-
litical (or supra-political) institution and is exempt, both as an actor and a subject, 
from everyday political life. In that sense, there is an important difference between 
the military and the police. The military must not be used as the police force. Its op-
ponents („enemies”) are not criminals and it does not participate in the current regu-
lation of life. The reason for its engagement has to be some cardinal danger that 
threatens the very foundations of the established order of life – an outside attack, the 
inside rebellion or something that is not just a crisis, but has the characteristics of a 
potential catastrophe (natural disasters, epidemics, earthquakes, etc.). Its main en-
gagement is preventive: discouraging and preventing attacks (and catastrophes, if it 
is predictable and possible), and only when it is necessary, direct engagement. The 
military has a general social character and cannot be the subject of partial („party”) 
political structuring. This character is articulated directly and precisely if the main 
corps of the military is the entire nation, which is ready to defend itself from danger, 
and that the paid professional part of the military (officers and professional soldiers) 
is essentially an organizational superstructure that should ensure expert efficiency of 
the engagement of the military in the defence from the danger of the state destruc-
tion, anomy and a potential or actual catastrophe. This means, among other things, 
that the military should not be based on voluntariness (just as law enforcement is not 
based on voluntariness), but on the universal obligation to serve its purpose, to en-
sure a normal and lawful life. 
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n the paper the author would like to explain why the concept of the 
social power is relevant for the state power, and why it is more 

appropriate for the military to talk about the armed force. Although he is 
acutely aware of the intertwining, reciprocity and closeness of the state 
power and the organization of the military, as well as the concepts of 
power and force, the author would like to emphasize their differences. 

It is not possible to talk about the power without the help and reliance 
on the armed force, and there is no armed force that does not view its 
meaning, task and goal in the state power. The military power can be 
independent only in short periods, but it immediately returns to the state 
power or the very military establishes the state power because it needs a 
source of legitimacy. What is the first and main rule is that we cannot talk 
anywhere about true power unless the one in power controls the armed 
force in his community, tribe, family, class, politics, state and society. It is 
simply impossible to imagine, let alone really happen, that the one who 
rules a community or society is not the supreme commander of the 
armed forces, as well. The main idea is to consider what are the 
inviolable spheres of the society in which politics should dominate, and 
where the best field of action of the armed forces is and how and in what 
way their relations, which are close, but often tense, are regulated.  

Key words: power, state power, military, armed force, loyalty, civil-
military relations 

The conceptual definition of the social power and armed force 
efining the concepts of force and power is not at all easy and simple, after all, 
as when it comes to all social concepts. An important problem in defining the 

concepts of force (the armed force) and power (the social power) is that these 
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concepts are intertwined, have almost the same meaning and are closely related to 
each other, and some authors often use them as synonyms.1 However, for the sake 
of precision, scientificity and objectivity, their differences and specifics should be de-
scribed and emphasized. One of the most important social phenomena studied by 
the sociology of politics (and other social sciences) is power. Power2 is a magic word 
that fascinates and amazes the political world today. This is the most important para-
digm of the postmodern, neoliberal, spiritless and consumerist world. Being (su-
per)powerful over enemies is the dream of all rulers, tyrants, military leaders and 
military-political alliances. Power becomes authority when it is well organized and 
institutionalized (strengthened, accepted and prolonged). The most important or-
ganization of the public authority in the modern age (society) is the state.  

What is force? It seems we all know what it is about, but is it true? First of all, in 
social textbooks, dictionaries and chrestomathies, there are not many definitions of 
the concept of force. The philosophical concept of force says: „Force (Greek dyna-
mis; Latin vis), in the broadest sense, the ability to act. Since it is hidden behind 
every action, it often means the cause of an action. The genesis of the concept of 
force is interpreted by some... that the direct experience... of the action of one's own 
body... as well as the experience of voluntary effort... have led to the creation of the 
concept of force projected in events in... areas: material, life and spiritual. By sup-
pressing personified concepts of force in... the mythologies of philosophical-scientific 
research on the essence of force in Greece, he first defined the principle that every 
movement and change has a cause and confirmed that 'force is the cause of move-
ment and change' (Aristotle)... modern natural science views force as a quantitative 
relation... And... many philosophers of the modern age, trying... to determine the 
essence of force vary the Aristotelian idea... or resort to a more anthropomorphic 
interpretation of force (visactivа Leibniz, willing and active MainedeBiran 'will and 
performance' Schoppenhauer, 'life zeal' Bergson).”3 Force has several meanings, 
and it mainly refers to natural phenomena, which for us in social sciences is not 
something that is relevant because we are interested in force as a social phenome-
non. Force indicates some energy released by physical or social movements, as well 
as the ability to act actively in space or social relations. In social sciences, force is 
the ability to act and coerce. We associate the concept of force with the armed force. 

A close concept to force is violence,4 which means: „the acting by force to create a 
certain situation or relationship in the society, which leads to the achievement of goals and 
interests of the perpetrator, and contrary to the will and interests of those participants in 
the interaction against whom violence is committed.”5 The following relationship between 
                              

1 Dragan Simeunović, Teorija politike, I deo, Nauka i društvo, Beograd, 2002, p. 145. 
2 More in: Ilija Kajtez, Sociologija, MC „Odbrana”, Beograd, 2019, pp. 573-580. 
3 Filozofski riječnik, edited by Vladimir Filipović, Nakladni zavod Matice hrvatske, Zagreb, 

1984, p. 299.  
4 D. Simeunović, Teorija politike, gen. quote, pp. 148-149. 
5 Enciklopedija političke kulture, Savremena administracija, Beograd, 1993, p. 732. 



VOJNO DELO, 3/2021 
 

 144  

 

force and violence is also interesting.6 The characteristic of force is: „... in essence, 
although... necessary, at the same time, always an extreme and unpopular means of ex-
ercising power due to the brutality of the apparent effects of its concrete, i.e. direct, 
implementation as obviously inhumane activity. Brute force should be the last means of 
exercising power... In case of the need of its use, it is necessary to use it as little as 
possible and rationally... because ...any irrational, excessive, ...and insufficient, use of 
force...intensifies resistance and revolt more than it secures obedience or builds authority. 
The degree...of the ability to use force can be defined as the degree of possibility of its 
rapid, timely and by actors...means, scope and intensity-goal and conditions, appropriate 
use.”7 If force is related to the concept of the armed force (the military), the previous 
explanation well and faithfully describes the situation when and in which socially justified 
way the military can be used and the best military (the armed force) is the one that is the 
factor of peace and deterrence of the enemy, and also the most effective power (the 
social power) is the one that is not actively (violently) demonstrated in the street (squares), 
but is accepted almost without discussion and great resistance from its residents. The 
Chinese military leader Sun Tzu wrote in his book The Art of War: „The greatest skill of a 
warrior is to win and conquer the enemy without fight, which is possible only by 
conquering the enemy spirit.”8 Thus, the use of the armed force is by its very act an initial 
defeat. However, if it is necessary to use it then the demonstration of the armed force has 
to be rational, short-lived and with as few casualties as possible because each blood shed 
increases resistance to the (military) force and armed violence and makes the armed 
force and every force less likely for clean and quick victory.9 The main goal of the use of 
each armed force is to turn the military victory into the legitimate power – the authority. 
The use of the armed force is not an end in itself, but its main goal is to end the 
demonstration of force as soon as possible with peace that becomes power. Of course, in 
favour of the military winner. Niccolo Machiavelli thinks that there are two ways to fight in 
the country: by law and by force, whereby he connects authority (power) and force. 

What are the other relations of the social power and force (the armed force)? „If 
force as an instrument of coercion is a means of establishing and expressing power, 
then...power means the authority expressed through the requirement for obligatory as 
legitimate expression.”10 Force is a means of exercising and maintaining power, and 
violence is a way of expressing and exercising power. Still, power is not fulfilled only by 
force, and violence is not an obligatory way of fulfilling power. However, it is wrong to 
interpret that „force does not have to be in correlation with power”11 because where 
there is force there is also power, and every act of social (political) violence is 
                              

6 D. Simeunović, Teorija politike, gen. quote, pp.149-151. 
7 Dragan Simeunović, Teorija politike, I, p. 148. 
8 Amnezija javnosti – od propagande do terorizma, Grafo komerc, Beograd, 2004, p. 11. 
9 Ilija Kajtez, Srđan Starčević, Bojana Ružičić, “The Essence of Phenomenon of Peace and the 

Notion of Peace Building”, Vojno delo, 8/2018, pp. 5–23. 
10 Dragan Simeunović, Teorija politike, gen. quote, p. 146. 
11 Stojanović, R., Sila i moć u međunarodnim odnosima, Radnička štampa, Beograd, 1982, p. 81. 
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connected with the expression of political power. Force is not the only basis of power, 
but power always means the possibility of controlling the means and ways of using 
force. It was noticed in the ancient Greece that power and force are closely connected, 
but not the same. „In Aeschylus tragedy 'Prometheus Bound', the Power and Force 
appear as Zeus' servants who lead Prometheus in chains, and then supervise 
Hephaestus, whose task is to bind Prometheus forever with his divine blacksmith's 
tools and unbreakable shackles. The Power ...commands, warns and threatens. 
Hephaestus, reluctantly executing his task, shouts to it: 'You, always cruel and full of 
insolence!' And when he tells it that he knows what he has to do and that it does not 
command him more, the Power answers: 'I will command and shout louder' and 'You 
can be soft, but do not use my inflexibility/and fierceness of my heart.'12 All the time, 
the Force is present on the stage without words, but the fact that it does not say the 
verses does not mean that its appearance is not necessary. Without the Force, the 
Power would also be silent.”13 By the way, only Apollo, the God of Arts, and Athena, 
the Goddess of Wisdom, dared to contradict Zeus, the ruler among the Gods.14 

We will mention only the main characteristics of power (the social power). Power is an 
(ancient) old social phenomenon, and one of the basic constants in interpersonal and 
social relations.15 Barle claims that power and love are the two oldest phenomena of 
human emotion.16 Man has a twofold relationship to power: power is embedded in the 
highest reach of civilization, but it is thought to be responsible for human suffering and 
great injustice. Power can be personal, group, state and social. Machiavelli, who was the 
first theorist of power in modern times, points to two important features of power. Thomas 
Hobbes was the first modern philosopher of power. Max Weber defines power as the use 
of: „every chance to carry out one's own will within a social relationship, even against 
resistance and regardless of what that chance is based on.”17 Mishael Foucault views 
power as ubiquitous and dispersed.18 He believes that there is no institution that expands 
its power. Power does not belong to a social group; it is everywhere, in everyone.19 In the 
society it represents the relation between human subjects. Power can be viewed as the 
ability to regulate and predict the behaviour of others, while being unpredictable 
ourselves.20 Bertrand Russell believes that power in social sciences has the same status 
                              

12 Eshil, Okovani Prometej, Rad, Beograd, 1960, pp. 61-65. 
13 Srđan Starčević, Revolucija i legitimnost, Čigoja štampa, Beograd, 2020, p. 33.  
14 Vukašin Pavlović, Politička moć, Zavod za udžbenike, Beograd, 2012, pp. 11-12. 
15 Ibid, p. 15  
16 Adolf Barle, Power, New York, Harcourt, Brace &World, Inc, 1969, p. 17. 
17 Weber M.,Wirtschaft und Gesellschaft, Tubingen, 1956, p. 28.  
18 More in: Fransoa Dos, Istorija strukturalizma II, Karpos, Loznica, 2019, pp. 333-339. 
19 The most significant theoretical contribution to recent political sociology is Foucault's 

definition of power. His book can be used in the analysis of the impact of power in unexpected 
places and in an unexpected way. On this basis, it is possible to redefine politics as an opportunity 
to resist power and transform social practice outside the state. 

20 Zygmunt Bauman, Inequality in liquid modern times, https://www.youtube.com/watch. March 4, 2021. 
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as energy in physics. According to Russell, there are two main desires among people: the 
desire for power and the desire for fame. Although not identical, they are closely related. 
Oppenheimer defines power as the ability to influence, limit or punish.21 Gajo Petrović 
claims that „power as supremacy in the germ contains violence”22 because the 
perpetration of violence is a manifestation of power. There are authors who believe that 
violence can be a manifestation of powerlessness, as well, after all, as it can be a sign of 
decline or disappearance of authority, and in other cases power can act openly and 
brutally, and its influence be small.23 „Force acts even when it is not used directly, which 
can be seen from a number of historical examples in which force has influenced the 
fulfillment of certain interests of the one who possesses it by its very existence. Such 
action of force can grow to the limits of violence, but only as indirect violence by which the 
opposite sex is direct violence...”24 Power is a very complex concept and hides many 
secrets, so it is necessary to speak carefully and categorically claim power. „We need a 
broader concept than the concept of violence and broader than the concept of peace. 
Such a concept is power. Cultural power moves actors, imposing on them the attitudes 
about what is good, and what is bad; economic power drives them by the carrot method... 
the military power (or ‘force’ in general) by the stick method, meaning by the ‘opposite’ 
method; political power drives them by the decision-making. Thus, we distinguish four 
kinds of power, or four discourses: cultural, economic, military and political.”25 

It is necessary to look for differences and specifics of the concepts of force and 
power, although it is not at all simple and can lead to simplification, artificial and con-
structed and imposed distinctions, which should certainly be avoided at all costs. 
Dragan Simeunović points out: „understood simply as strength, energy, and even as 
'energy of power',26 social power is always insufficiently distinguished from power, 
i.e. energy as a physical phenomenon if its productive and teleological social dimen-
sion in terms of human and society self-realization is not emphasized.” Based on the 
mentioned facts and claims, we can conclude that the concept of the social power is 
broader, more complex and more comprehensive than the concept of force (the 
armed force), which is a derived category compared to the social power, that the 
social power is connected to economic basis (production) that force (the armed 
force) is not in the most direct connection, but it is indirect.27 It is particularly impor-
tant that power contains the teleological dimension of the society, which belongs to 
the domain, above all, political action, and in the execution of teleological action of 
                              

21 Oppenheim, F.E: Dimensions of Freedoms, An Analysis, New York, 1961, p. 7. 
22 Petrović G, Filozofija i revolucija, Naprijed, Zagreb, 1970, p. 103. 
23 Rudi Supek, Zanat sociologa, Školska knjiga, Zagreb, 1983, p. 169. 
24 Dragan Simeunović, Teorija politike, gen.quote, p. 149. 
25 Johan Galtung, Mirnim sredstvima do mira, Službeni glasnik, Jugoistok XXI, Beograd, 2009, p.15. 
26 Jovan Đorđević, Politički sistem, Savez udruženja pravnika Jugoslavije, Beograd, 1967, p. 82. 
27„Economic power is the basis of political power and... closely related to it... and vice versa, 

political power serves to increase economic power. Together, they represent the social power with 
others.” D. Simeunović, Teorija politike, gen.quote, p. 145. 
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the political community of forces (the armed force) is only an (important) instrument 
for carrying out political goals.28 The foundations of the social power are not only 
material, but also social and psychological in nature, while the military power does 
not have that breadth and comprehensiveness. 

The military and politics  
Rarely has some profession like the military one, except perhaps the political 

profession, been so firmly, permanently and multiple connected with the state apparatus 
and state policy.29 The military factor has had a great influence on all events in history 
over the centuries.30 The specifics of the military profession, in addition to its influence 
in history, is the relative separation of the military from other parts of the society.31 In 
modern society, the military is connected to the whole of the society, especially through 
the state power.32 And it will always be like that. The ruler or the person who is the 
supreme authority in the state is also the supreme commander of the Armed Forces. In 
his book The Prince Machiavelli writes: „The main foundations of all governments, both 
new and old or mixed, are good laws and the military.” When it comes to the military, as 
a pillar of the state power, its warning that all armed prophets have won, and unarmed 
ones have failed, is important. In the ancient times and the modern world, there are 
different practices of the relation between the state and the military, which depends on 
the tradition of people, its political culture and political system, but one thing is common 
to all states and their political systems, and that is lasting, interest-based connection 
and mutuality of the military and politics (power) of a country. That connection is close 
and unbreakable. It is therefore necessary for each officer to know the phenomenon of 
politics, the political system of their country and the functioning of the state (public) and 
local government. It is important to know the place, role, importance of the military, as 
the rights and duties of the military in the state system and the attitude of its members 
towards the public policy. Due to the importance of the military and the possession of 
the monopoly of physical force, the power has to precisely define the place and role of 
the armed forces in the political system of the state. 
                              

28 Political power can be defined as: „the ability of the social power holders to achieve their 
interests and goals through political activity-action independently of the will, interests and goals of 
other social and political entities.” Slavoljub Milosavljević, Politička akcija, Institut za političke 
studije FPN, Beograd, 1977, p. 87. 

29 See more about the relation between the military and politics in: Ilija Kajtez, Sociologija, 
MC„Odbrana”, Beograd, 2019, pp. 599-607. 

30 „He is inseparable from all great historical events of the society and in them he often played 
a significant, and sometimes crucial role...” Slobodan Todorić, Civilno-vojni odnosi, Vojnoizdavački 
zavod, Beograd, 2004, p. 7.  

31 „The officer is the only official to who the State...gave the general authority of its sovereign 
power, because it placed the citizens in its hands, and forced them to completely obey it...”Andre 
Gave, Veština komandovanja, VINC, Beograd, 1993, p. 33.  

32 S. Todorić, Civilno-vojni odnosi, gen.quote, p. 9.  
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When it comes to the relation between politics and the military, we encounter a 
paradox in politics that was discussed in the ancient Greece, and that is: „... usually 
unarmed civilians are those who receive and seek obedience from those who ma-
nage weapons and who are therefore physically capable of imposing their will on 
civilians.”33 As it seems, these are some of the important issues of political theory 
and political science. The main cause of the (dis)obedience of the military is not 
physical, but psychological. „In terms of the physical balance of power... the military 
can easily defeat unarmed civilians... However, the military usually has the power to 
rule, but does not always have the will. It also does not always operate in conditions 
conducive to the takeover of political power... The political culture of a nation deter-
mines both the attitudes of the military and the attitudes of people towards the 
military. It... explains why some... political systems are strong and effective, while 
others are weak, unsuccessful or prone to revolt.”34 According to some authors35 
civil-military relations are carried out in the relations between the military, political 
elites and civil society.36 High-ranking officers actively participate in the development 
of the military policy, political elites have the greatest influence on the size, composi-
tion and missions of the military, and the civilian sector indirectly influences politics 
and the military through elections, public opinion and mass media. The purpose of 
these relations is to better integrate the military into economic, cultural and political 
life of the society. It is important that it is professional and competent, equipped with 
modern weapons and equipment, but it is crucial that it is loyal to its people, state 
and democratically elected government. It is also important that the soldier uses 
weapons well, but the most important thing is who these weapons-equipment is 
aimed at. That is the greatest concern and task of the state powert. 

At the end of the 18th century, during the Bourgeois revolutions, the political issues of 
the role, place and control of the military in the democratic society came to light because 
the occurrence of the people's armies (general recruitment) significantly changed the 
relation between the military and power.37 Some philosophers believe that the military is 
a danger to the freedom of the community,38 such as Edmund Burke: „The army is a 
disciplined body, and as such... is dangerous to freedom; if it is undisciplined then it is a 
                              

33 Enciklopedija političke kulture, Savremena administracija, Beograd, 1993, p. 60. 
34 Enciklopedija političke kulture, p. 60.  
35 A. J. Goodpaster, S. P. Huntington, Civil-Military Relations, American Enterprise Institute, 

Eashington, 1977, p. 31. 
36 „Effective civilian control of the military is the exception rather than the rule in the 20th 

century. Only a limited number...of democracies in the economically strongest countries in Europe 
and North America has never experienced greater temptations of democratic control over the 
military...”Enciklopedija političke kulture, p. 60. 

37 In the theories of the Western scientists, the relation between the military and the state can 
be divided into three concepts: liberal (civilian control over the military), conservative 
(independence and the influence of the military on the state policy), militaristic (the rule of the 
military groups in the state)...” JežiVjatr, Sociologija vojske, VINC, Beograd, 1987, pp. 102-104. 

38 S. Todorić, Civilno-vojni odnosi, gen.quote, p. 107.  
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disaster for the society.”39 This issue was addressed by statesmen and thinkers in the 
United States after the victorious revolution for independence (1775-1883). The opinions 
on whether the United States need a standing army were divided.40 

Every state power needs to concentrate all powers in its hands, and one of the 
strongest levers of government is the monopoly of physical force at the disposal of 
the military, and that is why every power wants to control the military first.41 Power 
determines the rules of the social game. The very complex relation between politics, 
power and the military has changed throughout history, which is not surprising, ha-
ving in mind various interests, political culture and the organization of power. 

In the world today, the military is mainly subordinated to democratically elected 
political power. However, it happens that the military imposes itself on the entire so-
ciety and then it manages and commands the society that it should serve, above all. 
Such a model, according to which the military imposes its will on the society, is im-
plemented by the military regimes in less developed countries.42 In Latin America, 
after gaining independence (19th century), the military regimes emerged, and this 
                              

39 E. Burke, Speech on the Army Estimates (1790), Collected Works, 1883, Vol. V, p. 16, 
quoted according to: M. Howard (ed.) Soldiers and Governments, Nine Studies in Civil-Military 
Relations, London, 1975, pp. 11-12. 

40 There were two concepts of the role of the military: the idea of a smaller standing army 
(Washington and Hamilton) and the doctrine of unarmedness and isolation in relation to the world 
political conflicts (Jefferson and Madison), which were the enemies of the military because they 
saw it as a restorer of tyranny.  

41 „The principle of the military subordination to official civilian authorities derives from: a) the 
democratic doctrine of the rule of law and b) the theory of war developed by Karl von Clausewitz, 
according to which war is only an instrument of politics (...the military power should be subordinated to 
civilian political decision-makers). The democratic aspects of civil-military relations have two main 
versions: a) parliamentary and b) presidential... the parliament, through the government composed of the 
parliamentary majority, controls the military and makes the political decisions regarding the military 
organization, promotion of personnel, and according to the other one, the president performs the function 
of Commander-in-Chief of the Armed Forces or... the Supreme Commander, the legislature controls 
budget. In both... types of democratic civilian control, there is the strict separation of competencies 
between political (civilian) and professional (military) hierarchies...” Enciklopedija političke kulture, p. 60. 

42 „The feature of coups d’état is that they take place in the countries that have mostly not built 
their political system, which are unstable and hierarchically organized because the armed forces 
generally cannot solve any problem in the country in the long run...The logic of the military is the 
logic of hierarchy, the main two principles are subordination and single seniority, and that cannot 
function in a community where social relations are much more complex, finer and more elastic. It 
happens that some of the soldiers think that they can solve things with a firm hand, quickly and 
efficiently according to the model of the barracks, but later it quickly turns out that what should be a 
solution is becoming an increasing problem. Power very easily becomes greedy, then everything is 
done to prolong it and that is why the putschists introduce soldiers into the civilian sectors, which is 
not good, because a soldier does not know how to face the community problems...Latin America 
and Africa have been synonymous with coups and showed it is possible that there may be some 
stabilization immediately and in the short run, but that in the long run these regimes end in 
dictatorship, tyranny and lead to the new decline of those countries.” Ilija Kajtez, interview on 
Sputnjik: „Šta se desi kad se zapadni predatori ustreme na neku državu” April 14, 2019 (the 
interview was led by Nataša Milosavljević). Cited in the book Vladimir Vauhnik, Nevidljivi front, 
preface Ilija Kajtez, Miloš Azdejković, Dobrotoljublje, Beograd, 2019, p. LXIV. 
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model appeared in the postcolonial African countries, and, to a lesser extent, Asia. 
The main reason for taking over the military power is the inefficiency of politics and 
the lack of legitimacy of civilian regimes. In the 20th century, the military regimes 
were oriented towards the poor. They were,43 in some cases, able to produce eco-
nomic development and modernization, but they mainly suffered complete failure. 

It is important to understand the need for cooperation between politics and civilians 
with the military and command staff because this is imposed by important contemporary 
tendencies in the development of the military and the understanding of politics. It mainly 
means the rapid technical and technological development of the military, which a 
politician cannot easily master and which (the military) plays a very important role in 
defining the foreign policy of each country. The army has a significant in its hands. A 
significant part of the national income is directed to the military, and it influences the 
decisions of the government. The military is competent to perform numerous security 
and political tasks in the world, especially when it comes to peacekeeping and 
humanitarian missions. The civil and democratic control over the military is important 
because: „The military is... a hierarchically organized social organization in which an 
individual who commands in the war has great... absolute powers because... he decides 
on the lives... of subordinates. That fact alone is enough to impose the need for a 
broader social insight and influence on the operation and use of such an organization”.44 

Proposal for the improvement of the civil and democratic 
control over the Serbian Armed Forces  

The relation between the military and politics will always be of special interest to 
every state power. It is important, but also changeable, although the civil control over 
the military has reached a high level, especially in democratic countries, and confir-
mation that the military will not take over those competencies that do not belong to it in 
the political field. However, social phenomena are very dynamic and the entire society 
has to watch over the values of democracy. In modern and developed democracies, 
no one has absolute power, and power is not concentrated in a person or organization, 
but is scattered in many different institutions, some of them are state ones, others 
belong to the civil society, so the political decision-making process is complex. The 
democratic state is a polyarchy, the rule of many.45 If they act in agreement and unity, 
the military power significantly increases the political (social) power and contributes to 
its reputation. The loyalty of the Serbian Armed Forces personnel to the democratically 
                              

43 „One of the main problems that the military regimes face is the attitude towards the non-
military process of conducting politics...The following problem that the military regimes face is the 
problem of separating political from purely military functions. After some time, the officers in 
political positions begin to perform the function of politicians, which again causes tensions between 
the military and political part of the government.” Enciklopedija političke kulture, p. 60. 

44 Slobodan Todorić, Civilno-vojni odnosi, gen.quote, p. 108. 
45 See more in: Robert Dal, Poliarhija, Filip Višnjić, Beograd, 1997. 
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elected civil authorities of the Republic of Serbia has never been and should never be 
questioned. The Serbian soldiers belong to their state and their people. They know 
well that the people are the only sovereign, and that the state power is formed on the 
basis of the majority will. Respecting their people, the Serbian Armed Forces 
members, who are superior in the military sense, are loyal to the state authorities.  

The attitude of soldiers towards power is very simple. 
According to positive laws, they welcome in their environment, with all the pre-

scribed honours, the one who has won power, but they also treat the opposition with 
due respect and attention because it is also a part of the political system of our 
country. However, neither the government nor the opposition can propagate party 
views in the premises of the Serbian Armed Forces. The professional soldiers of the 
Serbian Armed Forces cannot be party organized, they cannot represent and spread 
party ideologies and values at work or in public, they cannot be members of parties, 
nor in their lists. According to the law, the Serbian Armed Forces members have the 
active voting right - to vote for the person who, in their opinion, will best represent 
the state. On the contrary, it is very easy for the state power to relate to the Serbian 
Armed Forces and it should replace (if it would like) a few leading people at the most 
when it comes to power, and professional soldiers should continue with their regular 
work. If a member of the Serbian Armed Forces is not satisfied with the government 
or the policy that the state pursues towards the Armed Forces, there are only two 
alternatives: to agree with such a policy or to terminate his professional service. 

However, the loyalty of the Armed Forces does not mean that their voice is not heard 
and respected in the professional, personnel, technical and technological sense. Still, 
there are some important internal issues, where the model of the relation between the 
civil and military power should have a semi-directed relationship. Namely, some 
authorities in Serbia have behaved in a voluntaristic manner and have not consulted with 
the military profession, contributing in such a way, to the weakness, inefficiency, demoti-
vation and weakening of the Serbian Armed Forces. Namely, if the civil power, without 
any consultations with the military top brass, puts in a leading position in the Armed 
Forces an officer without sufficient military knowledge and who has commanded only a 
platoon in his professional career and comes from the logistic basis of the Armed Forces, 
and not from the „firing pin” (pilots, air defence officers, infantry, artillery, armoured 
vehicles, paratroopers) then great problems arise in chain of command, which causes 
justified revolt of all officers who aspire to the leading position with their knowledge, 
career and capabilities. The voluntarism of the civil authorities, unjustified in any way, 
and at least for professional, patriotic and state reasons, is fatal and unacceptable. 

I propose a model that would solve many problems in the communication 
between the civil and democratic authorities and the Serbian Armed Forces mem-
bers, not questioning the loyalty of soldiers to their democratic government, whose 
essence lies in the career development of officers. Namely, after completing studies, 
the top ten are singled out, and their characteristics are recorded in a special file. 
After four or five years, out of those ten officers, 2-3 lowest ranked are eliminated in 
order to be replaced by those who have proved to be the best in the meantime. In 
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five years the procedure is repeated. Thus, according to the same model, officers 
would advance throughout their careers. So, the government could then send to 
school or appoint to the most responsible positions only the best ones. This is a pos-
sible model of a semi-directed relation between the state power and the military. In 
that way, the situation that those who do not deserve it and do not meet the condi-
tions are promoted or sent to a career school would be avoided. The voluntaristic 
approach of the civil authorities destroys the order and capability of the Serbian 
Armed Forces, in which the officers know each other best and know very well who 
and how much is worth. The civil power must not be the weakest link in the Armed 
Forces. The same principle of semi-direction has to be respected when it comes to 
weapons, equipping, logistics, exercises and everything that makes the Armed For-
ces capable, elite and ready to meet its main task in all turbulent historical circum-
stances – to preserve the sovereignty of its state and the freedom of the people. 
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S u m m a r y 

n the paper the author would like to explain why the concept of the social power is 
relevant for the state power, and why it is more appropriate for the military to talk 

about the armed force. Although he is acutely aware of the intertwining, reciprocity and 
closeness of the state power and the organization of the military, as well as the 
concepts of power and force, the author would like to emphasize their differences. 

It is not possible to talk about the power without the help and reliance on the armed 
force, and there is no armed force that does not view its meaning, task and goal in the 
state power. The military power can be independent only in short periods, but it 
immediately returns to the state power or the very military establishes the state power 
because it needs a source of legitimacy. What is the first and main rule is that we 
cannot talk anywhere about true power unless the one in power controls the armed 
force in his community, tribe, family, class, politics, state and society. It is simply 
impossible to imagine, let alone really happen, that the one who rules a community or 
society is not the supreme commander of the armed forces, as well. The main idea is 
to consider what are the inviolable spheres of the society in which politics should domi-
nate, and where the best field of action of the armed forces is and how and in what 
way their relations, which are close, but often tense, are regulated. 

Key words: power, state power, military, armed force, loyalty, civil-military relations 
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he problem of the interrelationship between the political and military 
elite is very complex, multidimensional, multi-hierarchical and 

relatively protected from the scientific and professional public and, as such, 
more difficult to understand. It is particularly relevant in war, where ties are 
looser and where the self-initiative of individuals and social groups comes to 
full expression, which is precisely the subject of this analysis. However, the 
subject is not considered in its totality, but is limited only to the territory of the 
former Socialist Federal Republic of Yugoslavia (SFRY) in the period from 
the 1980s onwards. The events out of that time were used as an empirical 
basis for illustrating and arguing one's own views. 

The subject of this paper is structured in five separate parts. In the first 
part, the epistemological and logic bases of the relationship between 
politics and the military in war are presented, with the focus on the noticed 
weaknesses in the theoretical and normative sphere and their 
consequences for real practice. In the second part, a comparative analysis 
of the goals of politics and the military has been done, with an emphasis 
on the necessary need for them to coincide at the state level and be 
conducted by joint efforts. The third part explains the relationship between 
the military and politics at the most general level. It has been proven that 
politics is more general and that it directs the entire activities of the society 
including the deployment of the military in war. The fourth part presents the 
models of the relationship between the military and politics at strategic 
level. It has been unequivocally proven that politics is superior to the 
military, which does not exclude the possibility of intensive negotiations 
before making definite decisions on the deployment in combat operations. 
Finally, the fifth part explains the relationship between local government 
representatives and units at tactical level. The links between management 
and cooperation between these entities with the focus on communication 
difficulties and consequences are explained.  

Key words: the military, politics, interrelationship, war, goals, armed 
conflict 
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Introduction  
n the field of social activity, there are numerous problems and the general 
condition and prosperity of states and nations depend on their complex 

research and successful solution. Among them the problems of multidisciplinary 
nature, i.e. those problems that do not appear in a „pure” form, do not cover only one 
field and do not have clearly defined connections and relationships, are particularly 
relevant. This is, inter alia, the problem of the interrelationship between politics and 
the military in general and in war in particular. It is at the junction between these two 
important activities, and representatives of politics and the military, as well as 
numerous other entities of the society, participate in its solution.  

The problem of the interrelationship between the military and politics is much 
more topical in war than in peace.1 In peace, there is the established continuity of 
relations between the legislature, the executive and the judiciary and the constancy 
of these relations with the military as an institution. The interrelationships are more 
direct, the dynamics of the activity is less, the phenomena are more predictable, and 
the corrections are simpler. In war, it is much more complex and difficult to execute 
because many ties are broken and those relations that were established in peace 
are disturbed, and all weaknesses are paid with human lives. 

The problem has not been sufficiently researched. It is at the very top of the state 
policy and, as such, due to protection from the public, injury to the vanity of individu-
als and groups of people, and also due to the lack of courage and intellectual 
honesty, is not interesting for most theorists, who are inclined to impartial and objec-
tive research. This is also influenced by the occasional nature of armed conflicts, 
which indicate the fact that the mentioned problem is not interesting in peace for 
many scientists. It is not so relevant for research, even when it really happens in 
some other, distant country. It becomes relevant only when it occurs in its own state 
and happens to its own people, and then it is too late for complex research. 

The complexity of the problem is reflected in the fact that it covers a wide area of 
almost all sciences and scientific disciplines. Numerous entities that belong to diffe-
rent institutions, political orientations, with different economic and political interests 
and different political, military and other power at national and international level par-
ticipate in the process of its solution, but that is not the subject of this analysis. The 
subject of the research primarily refers to the interrelationship between political and 
military elites in power in wartime conditions and is mainly limited to the territories of 
ex-Yugoslavia since the 1990s. The events out of that time are mostly used as an 
empirical basis or argumentation of one's own views. 

The research of the mentioned subject started from the well-founded hypothesis that 
the main preconditions for the successful functioning of the interrelationship between 
politics and the military in war are good epistemological and logic foundations set in 
                              

1 On the phenomenon of peace more in: Ilija Kajtez, Srđan Starčević, Bojana Ružičić, „The 
Essence of Phenomenon of Peace and the Notion of Peace Building”, Vojno delo, 8/2018, pp. 5–23. 
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peace, proper definition of goals and competencies of entities at general and local level. 
Other elaborate hypotheses are defined symmetrically by subheadings in the text. 

The research has used almost all scientific methods with the focus on content 
analysis, comparative historical method, test method and logic methods that have 
been present in the entire process of analysis of the collected material and the de-
velopment of this document. 

Epistemological-logic and methodological bases  
of the relationship between politics and the military in war 

In our military science, as well as in other sciences in the society, for many years, 
general theoretical issues related to political and military activities in war have rarely 
been addressed. It is not just about the relations between the subjects of those two 
types of activity, but, above all, about a more extensive problem that covers the en-
tire area of activity of the state and its institutions in war – from philosophical and 
methodological approach to theoretical elaboration of specific activities.  

In the SFRY, there were attempts to research and theoretically shape this pro-
blem. The results, however, remained below expectations due to a unilateral 
approach and an attempt to reduce the problem to the field of military doctrine and 
to offer ready-made solutions for the country's defence. The consequences of such 
a methodological orientation were multiple. Firstly, the national defence doctrine 
did not cover the problems of war in totality, but only a dimension of it – the 
national defensive war. Secondly, ready-made solutions were offered, which is 
impossible. Thirdly, such an approach directly affected the unilateral education of 
officers. Instead of a consistent and well-argued theory of war, they studied 
doctrinal and normative documents without a complex approach and sufficient 
empirical and logic basis. Fourthly, the conditions under which the main premise of 
the doctrine of the national defensive war was derived, were not controlled. The 
premise that the whole country is in the form of „the hedgehog with twenty-two 
million spines” and that the entire nation will „stand up” in the defence of its 
integrity was appropriate for the 1970s, but in the 1980s it became unsustainable. 
Fifthly, the entire process of preparing and conducting actions in war is politicized. 
Political terms, complex syntagms and empty phrases such as working people and 
citizens, basic organizations of associated labour and the like have marked their 
entrance into military terminology. Sixthly, due to the bias and false patriotism of 
its authors, the opponent was neglected, that is, war was considered as a 
unilateral category. Seventhly, the creators of such a doctrine neglected the low-
ranking officers in the military. And eighthly, with the attitude that „the right and 
obligation of all working people and citizens is to defend their country”, the 
obligations and competencies of the subjects in war have been intertwined. This 
was clearly evident in the 1990s wars, when, instead of professional officers, the 
command of units was sometimes taken over by local politicians and party leaders. 
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Defining the general theoretical models of politics and the military in general and 
in war in particular is also a great difficulty. The general policy model implies the 
practical activity of the government that is directed towards the general interests of 
the state and people. However, other variants are possible, for example, that politics 
favours the class, party and other interests and subordinates all activities of the state 
institutions including the military ones to those interests.2  

The situation is similar to the state in the military. In a multi-party system, the 
military is expected to be highly professional and depoliticized, and also brave in the 
fight for general state interests. In reality, however, this is not always the case. The 
most common cases of deformation are when individuals in the top brass and a part 
of the staff in hierarchy, due to subservience, the lack of knowledge for the function 
they perform, the aspiration for faster advancement, the fear of responsibility and 
other motives, neglect general state interests and unreservedly put aside groups of 
people or deformed parties in power.3 As a rule, the more closed the society is, with 
less democracy, the greater the possibility of anomalies is. 

There are also difficulties of methodological, logic and semantic nature. This 
particularly relates to participants in relationships and the ways in which those relati-
onships can be viewed. In the epistemological sense, these are relations between 
sciences, specifically between political and military sciences. In the practical and logic 
sense, these relations can be viewed in general – between the subjects of politics and 
the military, then specifically – between the political elite in power and the General 
Staff and individually – between individual representatives of politics and the military. 

Semantic difficulties are particularly present when choosing the terms for the re-
presentatives of politics and the military. The political power holders in a society are 
known and defined by the constitution. In order to solve problems more efficiently, in a 
state of war, the parliament and the government, in most cases, transfer a part of their 
competencies to a person or a group of people. A person who has that political power 
in specific situations also has certain semantic meaning. The most common names 
are: king, emperor and president, for which the common term is most often used: ruler, 
statesman, head of state, representative of politics and the like. The situation is similar 
with military representative. Historically, he can be in the capacity of military leader, 
Commander-in-Chief, military commander, Chief of General Staff and the like. 

The problem of the relationship between the representatives of politics and the 
military is both normative and practical. It is best when there is no significant difference 
between these two categories. The greater the difference is, the more problematic state 
of those relations is, and the greater consequences. Anomalies are usually normative. 
                              

2 Noticing such a danger, E. R. Simpkin points out: „However, whatever the motives of their 
leaders were, the governments of the First and Second World in the nineteenth and twentieth 
century, in general, seemed to be ready to start war regardless of their capabilities and prospects 
and to continue it regardless of its outcome, apparently believing that the destruction of their 
country is more acceptable than their removal from power ”. (Ričard, E. Simpkin: Nadmetanje u 
brzini manevra, O ratu u XXI veku, VINC, Beograd, 1991. p. 254. 

3 „... perhaps we can penetrate the secret of the particular difficulty of electing the military leaders ... the 
methods of the military management are such that those who dare to think for themselves are usually 
eliminated.” Karl Poper: Otvoreno društvo i njegovi neprijatelji, 1. Čar Platona, Bigz, Beograd, 1993. p. 182. 
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Thus, for example, according to the constitutional solutions in the SFRY, there was the 
Presidency, as the collective Supreme Commander, and the General Staff of the 
Yugoslav People’s Army, in the role of the Headquarters of the Supreme Command. 
However, when the war started, it was not known, that is, the general public did not know 
who a statesman was, and who the Commander-in-Chief was. The procedures in critical 
situations when, for example, that collective Supreme Commander cannot agree and 
make any decision were not defined, either. There was practically no direct connection 
between that collective Supreme Commander and the commanders of the armies that 
were directly subordinated to them. Some attempts were made through the General 
Staff, but it was only in the function of the Headquarters of the Supreme Command. The 
direct consequences of such a situation are well known – from defining impossible goals 
and attempts to introduce the political party in the Yugoslav People’s Army to interfering 
in professional competencies. This can be seen in particular through the „go – stop” 
tactics and other military activities directed by politicians. Therefore, in the normative 
sense, it was not decided who represents the military, and who politics. 

The problem of decision-makers is also present, especially in situations when not 
all state authorities can function normally. Usually, in these conditions, competencies 
and authorities are transferred to individuals – decision-makers. They are most often 
called a ruler (statesman) in the country, but it is more precise to call them decision-
makers at national and international level. However, in wartime conditions, they sho-
uld have special powers, which need to be defined by the law and constitution. 

Decision-makers can be classified according to different criteria, and the main ones are 
the way of decision-making and the persons participating in the decision-making process. 
There are formal and actual decision-makers in relation to the way decisions are made. 
Formal decision-makers, in accordance with the constitution and laws, make appropriate 
decisions and formally and legally sign some acts and decisions. Actual decision-makers 
are those on whose will the existence and content of the decision depends, which is 
formally announced after their consent. They are usually not known to the general public, 
and may be in the country or abroad. They can sometimes work against the interests of the 
state, which is very dangerous for the engagement of the military. 

The other characteristic case is when a certain person (or institution) of a lower rank 
imposes himself with his charisma and takes on the role of a formal (and/or actual) 
decision-maker. Thus, for example, the role of formal decision-makers in the SFRY was 
taken over by the presidents of the Republics at that time, and the members of the 
Presidency of the SFRY took over the role of transmitters and, eventually, interpreters of 
the decisions which they were not allowed to vote against. Such cases were also present 
later. Thus, for example, the President of Serbia Slobodan Milošević had greater power 
and authority than the presidents of the FR Yugoslavia at that time – the Supreme 
Commander of the Armed Forces, which had very negative consequences for the military 
as a whole, from the choice of war goals to relations at state, regional and local level.4  
                              

4 It is very interesting that Presidents Slobodan Milošević and Franjo Tudjman, at the 
negotiations in Dayton, took over the role of negotiators instead of the representatives of the 
Serbian and Croatian people in Bosnia and Herzegovina. 
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The relationship between the goals  
of politics and the military in war 

In general, the goals of politics and the military in war are completely different. 
The goal of politics is peace. This does not mean any kind of peace, but better and 
more just for all parties to conflict. If unjust peace is concluded, new war is more 
likely to break out because the aggrieved party will always try to improve such a hu-
miliating relationship, in which it was brought by unjust peace. 

Politics fulfills this goal by coordinating the efforts of the entire potential of the society 
including the effects of military action in war. What it loses in military field, politics 
compensates by skillful diplomacy, and thus by continuously harmonizing the efforts of 
forces in military, diplomatic, economic, ethical and other spheres, it opposes and 
harmonizes its main positions with the enemy and concludes peace. At the same time, it 
is very important to avoid two unfavourable extremes in which politics can be brought. 
The first is not to exhaust your strength and potential in war to the point of complete 
exhaustion and, in that way, ruin the future of your people, and even your own. „Self-
exhaustion in war”, as Liddell Hart points out, „has destroyed more states than any 
external attacker”.5 The other extreme refers to blindly following the successful actions of 
the military on the battlefield – without thinking about the later effects. 

The goal of politics is, therefore, peace, not war. Therefore, in the theory of force, 
the rule is that the best policy is the one that does not introduce its country into war. 
Real politics will do everything to make war never happen. In war, human lives are lost, 
as the greatest value, and the achieved level of economic and other development of 
the society is destroyed. However, it would be very wrong to explicitly attribute the 
outbreak of war to the shortcomings of this or that government. Two or more opposing 
countries, political, national and other groups, take part in war, so the problem of 
peace or war is common. War is, thus, a consequence of the blockade of dialogue at 
negotiating table, but, regardless of that, it always ends at negotiating table. 

Unlike politics, the goal of the military is to defeat the opponents in war, primarily 
by the armed means – combat operations. It subordinates all activities to such a 
goal, from manning and training, through organizational and formation solutions to 
conducting combat operations and achieving the set goal. The military, therefore, 
recognizes only two sides in conflict – its own and the enemy.  

The goals of politics and the military also differ in terms of competence in defini-
tion. Politics defines a global goal in war, and also partial goals, for example, to the 
military, diplomacy, etc. The military, therefore, does not set goals for itself in war, 
but only sets goals in some combat actions – battles and operations. 

The mentioned generalization of goals refers to the so-called „pure” situations. 
Things, however, are not that simple. Each rule has its exceptions, and in practice a 
number of subvariants may appear. It is not uncommon for generals to turn into pea-
                              

5 Lidel Hart: Strategija posrednog prilaženja, Redakcija Vojnog dela, Beograd, 1952, p. 215. 
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cekeepers and try to restrain their belligerent politicians – especially in the phase of 
analyzing the possibility of engaging the military and achieving some goals. When 
the decision is made, if general does not resign, things are put into place again – 
generals try to defeat the opponent, and politicians talk about peace.6  

The experiences from our recent history, however, show that there are numerous 
examples when the goals of engaging the military have not been properly set. At the 
beginning of the civil war in the territory of the SFRY, for example, someone set an 
impossible goal for the Yugoslav People's Army. The military was ordered to go out 
in the field to separate the warring parties; namely, to go to war with full war equip-
ment, without defining who its enemy was. The practice has shown that this goal 
could not be achieved. The military was in the sandwich between two parties and, as 
such, did not suit either conflicting side. Some accused it of being inactive, while 
others accused it of being hostile and occupying. 

Unfortunately, it turned out that the Serbian political elite was very unprepared 
for the changes that affected Europe and the SFRY.7 For more than ten years of 
rule, the political elite, embodied in the regime of Slobodan Milošević, was very 
vague and confusing. It is certain that in the beginning it defended the 
multinational federation until its dissolution. There are opinions that the regime 
advocated for the Serbs to remain in a single state, but that was never made 
public. However, the fact is that the defence of the Serbs in Krajina was not the 
state project of Serbia at that time.8  

The political elite of Milošević then reduced the Serbian state territory to the bor-
ders of two federal units of the FRY (Serbia and Montenegro), which, at the very 
beginning, as a single national territory, was called into question. Such a policy had 
a very confusing and disorienting effect on officers, especially on those individuals 
who were born outside the borders of the Republic of Serbia. It became clear only at 
the time of the NATO aggression on the FR Yugoslavia, when the government dec-
lared a state of war and unreservedly decided to defend the country. The national 
unity was also achieved. Ordinary people literally defended the bridges on the Sava 
and Danube with their bodies, which lasted until different party flags and other 
symbols began to appear in the mass of those people. 

The new „democratic” government, from October 5, 2000, promised in its election 
campaign what proved to be impossible. When it won, it unreservedly directed the 
                              

6 Thus, for example, the NATO military commanders convinced their politicians of the futility 
and irrationality of carrying out the air strikes on the Serbs in Bosnia. When that failed, however, 
and when the decision was made, those peacekeeping commanders turned into energetic 
implementers in a very brutal way.  

7 „Serbs did not have a statesman with vision, politicians who understood the great changes 
that have taken place in the political being of the world and modern civilization.” (Dobrica Ćosić: 
Razgovor nedelje – rušiće nas vreme i potomci, Politika, Beograd, October 2, 2005)  

8 At first, it was lenient in supporting the maximalist policy of the Knin Serbs, and then it left them 
to the „homeland” crime of Tudjman's soldiers and expulsion from the centuries-old homes. (Dobrica 
Ćosić: Borimo se za preporod Srbije i sve radosti života, Interview in: Politika, May 31, 2011) 
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geopolitical code of Serbia towards Euro-Atlantic integration, expecting that the US, 
NATO and European Union would open their doors wide, that the EU funds would 
come to Serbia by themselves and that the standard of employees would grow by 
arithmetic progression. The result of all of this, with honourable exceptions, was the 
following: a subservient attitude towards the Western powers; withdrawal of the 
charge against the NATO countries that carried out the aggression against the FRY; 
self-blame and apology; further destruction of the economic system of Serbia; col-
lapse and wild privatization of profitable companies; disbanding the military; lack of 
care for fighters who defended their country; increase in the number of unemployed; 
increase in the number of unresolved court disputes; rising corruption and crime; 
favouring party over state interests; nepotism and employment of unprofessional 
party personnel; shameless enrichment of individuals and social groups; general 
disagreement and struggle over competencies and privileges; inter-party competition 
and accusations...9  

It is evident that in the last few years visible results have been achieved in all fi-
elds. Numerous highways and railways have been built. Visible results have also 
been achieved in terms of gasification, improvement of the quality of central heating 
in many cities, construction of hospitals, schools, kindergartens, parks, protection of 
pregnant women and babies. Huge efforts have been made to modernize and equip 
the Armed Forces and to improve the quality and quantity structure of its personnel. 
All this, in a way, points to the fact that better times are coming. 

Politics and the military as general and special 
Politics and the military, in the logic sense of the word, are treated as general and 

special. Politics is much more general than the military. It, together with other su-
bjects, defines the national interest and the geopolitical code of the state. It deals 
with many problems including the problems of war in totality with political, economic, 
military, diplomatic, religious and other dimensions. In contrast, the military deals 
with only one dimension of war - active participation in armed conflicts. Politics is, 
therefore, more general because it studies war in totality as a very complex pheno-
menon and deals with the problems of defence and prosperity of the people and the 
state in general. 

Politics significantly influences the military by creating favourable economic, di-
plomatic, moral and other conditions for conducting combat operations. It occurs as 
the main factor in determining the size and composition of the military, its place in 
the country and reputation by people, the quality of officers, the impact on life stan-
                              

9 „Political struggle cannot become a matter of life and death at the expense of your and my 
children, family and nation. ... Politics cannot be the basis for getting rich, for changing the social 
status. On the contrary, whoever deals with politics, ... acquires wealth, ... must go to prison. 
Because it makes Serbia corrupt ... ” (Tijanić o srpskim političarima, 
https://www.youtube.com/watch?v=6aiNOkrHsH8 (April 4, 2021) 
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dard and quality in general, the design and adoption of new weapons, data collection 
on a wider scale, the use of psychological and propaganda actions and other means 
that will enable faster and more efficient achievement of the set goal in war. At the 
same time, it bears the consequences of a possible defeat in war. Therefore, for a 
scientific explanation of each war, it is necessary to consider the policy that prece-
ded it, which was conducted in its course and which continues after it.  

The activities of politics and the military in war are also directly connected. At their 
highest point of view, especially in war, they are significantly closer. This does not mean 
that the work of waging war should be left to professional officers who would judge from 
a purely military point of view. On the contrary, the main lines of war are defined by 
political, not military power. It goes without saying that it does so with strict respect for 
military sciences and capabilities of the military. This, further, points to the conclusion 
that political representatives have to be well acquainted with armed conflicts, and not 
only from a purely military, but, above all, from a political point of view.10  

The relationship between politics  
and the military at strategic level 

The relationship between politics and the military at strategic level, historically, 
has been very different. There were periods when opinions prevailed that strategy 
was older than politics, that they were equal or that politics was above strategy. 

The opinion that the military is older than politics was more present in earlier ti-
mes, but it remained in some countries even later. There are numerous examples of 
Caesarism or Bonapartism, when strategy in the hands of skilled commanders 
emerges from its subordinate role and is imposed on the state policy. The examples 
of such theoretical understanding and practical action are related to many countries, 
but they are typical of the Prussian, and later the German Armed Forces and the 
state. Thus, for example, Moltke the Elder (Helmuth Karl Bernhard von Moltke), mi-
sinterpreting Clausewitz (Colmar von der Goltz), set the formula politics - war - poli-
tics. He believed that politics in war was indisputably within the competence of soldi-
ers, and that politics after war passes again into the competence of politicians. Such 
a view was advocated by von der Goltz, who simply ruled out wartime politics.11 He 
advocated the position that politics should be silent as soon as cannons thunder. 
Similar to him, Ludendorff (Erich Friedrich Wilhelm Ludendorff) in his book „Warfare 
and Politics” points out that war is foreign policy by other means and that all politics 
has to serve war.12 Such militaristic views came to the fore during World War II in the 
                              

10 „... without certain knowledge of the art of war, there should be no political leadership.” (Karl fon 
Klauzevic: O ratu, Grafičko preduzeće „Vuk Karadžić”, pogon združena štamparija, Beograd, 1951, p. 524) 

11 Colmar von der Goltz: Das Volk in Waffen, Berlin, 1890, pp. 123-128. 
12 Petar Tomac, P: Preface in: Karl fon Klauzevic: O ratu, Grafičko preduzeće „Vuk Karadžić”, 

pogon združena štamparija, Beograd, 1951, p. 19. 
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Third Reich, when Hitler (Adolf Hitler) proclaimed himself the commander of the 
army, who personally, but obviously unprofessionally, led the land operations. This 
was particularly evident when he took command of the army in front of Moscow and 
usurped control over the operations. Then his conflict with generals followed, and 
ultimately, his total defeat. 

The superiority of strategy to politics is still a common phenomenon today. It is 
most often the matter of the usurpation of power by the top brass, i.e. a junta. The 
rule of the armed force (militarism or military dictatorship) has never brought better 
future to a nation. It can be tolerated only as a temporary solution until the election of 
a new civilian government that will lead the entire politics of the country. 

Proponents of the opinion that strategy and policy should be equal believe that 
this is the simplest and fastest way to solve problems of economic and other nature 
because all functions (military, political, economic, etc.) are concentrated in one per-
son. Such an opinion is also irrelevant. The fact that both of these functions are inte-
grated in one person does not mean much because combat actions will be directly 
commanded by professional officers, and politics will be led by politicians. Other-
wise, it could happen that statesmen cross the boundaries of their competence and 
obstruct their military bodies, and military bodies „set the wrong requirements accor-
ding to which politics should be subordinated to their leadership”.13  

The opinion that politics is older than strategy was, and still is, advocated by the 
greatest number of military theorists,14 and it is dominant in almost all countries of 
the world. Politics is, therefore, the „reflector” that illuminates the way for the military 
(and people) and points in the directions that lead to faster and more efficient 
prosperity and progress of people and through which the society can move most 
successfully.15 A typical example of such a relationship is the Allies in World War II. 
In the West, for example, decisions from the great strategy, i.e. war policy, were 
made by statesmen. Generals led operations and were subordinate to the statesmen 
who appointed and replaced them.16  
                              

13 Lidel Hart: Strategija posrednog prilaženja, Redakcija Vojnog dela, Beograd, 1952, p. 197. 
14 „Politics is the mother of war; it is the intelligence, and war is only an instrument, and not the 

other way round ”... „From this point of view, perfect plans are created, comprehension and 
judgement become easier, more natural, conviction stronger, motives more satisfying, and history 
more understandable." (Karl fon Klauzevic: O ratu, Grafičko preduzeće „Vuk Karadžić”, pogon 
združena štamparija, Beograd, 1951, p. 523.)  

15 „The conditions that war should arise from are determined by politics; Politics, so to speak, 
emphasizes war on the stage (mise en scene); it determines the strength of parties and the 
borders of the battlefield.”... „State policy in general, which does not take into account these basic 
assumptions, prepares sad disappointments for itself, and at the same time can bring disaster to 
the state itself. ” (Živojin Mišić: Strategija, VINC, Beograd, 1993, p. 8 and 9).  

16 These relationships, most often, were not so uniform (stereotypes). Churchill, for example, 
sometimes considered complex problems in conducting operations, and even some tactical details. 
When it comes to practical execution, he leaves his general great freedom in preparing and 
conducting combat operations in the field. (Petar Tomac: Odnos politike i strategije, članak, Vojno 
delo br. 3/1953, Beograd, 1953, pp. 14-16) 
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These three typical examples are rare in practice. The combinations of relation-
ships are much more common – even during a war. There are frequent situations 
when politics is initially illegally interfered in the responsibilities of generals, and later 
things are put in their place, but reverse cases have also been recorded. 

A typical example of political interference in the jurisdiction of strategy refers to 
the initial phase of the American Civil War (1861-1865) when in the Nordic States 
the Congress, through its Military Committee, interfered excessively in the responsi-
bilities of generals and demanded that actions be taken on the battlefield without the 
commander's consent. The balance between strategy and politics was not achieved 
until the later phase of the war, when President Lincoln (Abraham Lincoln), after a lot 
of hesitation, took the war into his hands and left the conduct of operations to Gene-
ral Grant (Ulysses Simpson Grant).17 

The opposite example, when politics was subordinated to the military at the be-
ginning of the war, refers to France in World War I, when President Poyincaré 
(Raymond Poincare) gave his Commander-in-Chief, Joseph Jacques Cesaie Joffre, 
complete freedom of action. He wrote in his diary: „The army has the floor now. I am 
silent and I obey.” The direct consequence of such a situation is insufficient informa-
tion and numerous problems that only politics can solve. Joffre also hid his intentions 
and operations in preparation from the Government. Only later did he agree to attack 
the Dardanelles and support Serbia. In the second period of the war, President Cle-
menceau took over the war. He confirmed this with the famous saying: „War is too 
important thing to be left to generals.”18  

The superiority of politics in theoretical terms is directly reflected in the practical 
relations between the subjects. The commander is directly subordinate to the state-
sman and is loyal to him. He avoids conflicts with him because it has a negative ef-
fect on the state of the military and people. He wisely and rationally engages the 
forces assigned to him by politics to achieve some goal in combat operations. If he 
assesses that these forces are insufficient for him, that the set goal is unrealistic or 
that the demands of the statesmen are unattainable, he has the right to point that out 
and to demand appropriate corrections. If this is not accepted, he can refuse further 
command and resign.19 On the other hand, the statesman assigns goals to the 
military, which he defines on the basis of the knowledge of military sciences, adop-
ted doctrine and full respect for the state and capabilities of the military and people. 
He does not interfere in the competence and professional affairs of the commander 
regarding the direct deployment of forces to combat operations and does not inter-
fere with his command. However, he constantly adapts to conditions and has the 
                              

17 Petar Tomac: Ibid, p. 4. 
18 Petar Tomac: Preface in: Karl fon Klauzevic: O ratu, Grafičko preduzeće „Vuk Karadžić”, 

pogon združena štamparija, Beograd, 1951, pp. 17-18)  
19 „General must never allow himself to be forced into battle, and must never give this up 

without great trouble. If he decides on it, he must be careful to save more human blood than to 
shed it.” (Jovan Bl. Jovanović: Napoleon I, Beograd, 1925, p. 35)  
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right, in accordance with new situation, to change goals, and if necessary, to change 
the commander and other commanders who he has lost confidence in.  

In addition to the general theoretical model of the statesman-commander relati-
onship, numerous other extreme cases and conflicts have been recorded in practice 
– from the most ordinary intolerance, through mutual arbitrariness and disrespect 
and the creation of the so-called status quo, to riots and open armed actions. In 
these conflicts, the statesman usually seeks support from the government and the 
assembly, and the commander from subordinate generals and the army.  

Relations between local government  
representatives and units at tactical level 

The problem of the relationship between local government representatives and 
unit commanders at tactical (and operational) level, although very relevant, has not 
been sufficiently researched in the theory of the combat. 

By the nature of things, these relations should be stronger and more direct, not 
only because of a great number of tasks that have to be conducted, but also beca-
use of the reality of situation and direct possible danger to people and material reso-
urces. The tasks in question are numerous and complex – from mobilization and 
execution of military, work and material obligations of citizens, through the arrange-
ment of zone and conduct of a great number of tasks in the field of combat operati-
ons, to regulating the issue of population evacuation and potential evacuation of 
material goods. All this is solved practically in the field, most often in conditions of 
imminent danger to people and material goods. 

Many problems can arise at that level of command, and the main ones are: poor 
functioning or severance of ties at strategic level, then on the military subordination 
line, on the line of political subordination and mutually on the line of local govern-
ment – unit command. The disruption of good relations at local level can also be a 
consequence of arbitrariness and disrespect between representatives of local autho-
rities and military commands. Most often, local authorities, by inertia, starting from 
the views on the superiority of politics at the highest level, and often out of arbitrari-
ness, exceed their authority and try to subordinate military commands. In that sense, 
they take over a part of the competencies of military commands, and even more than 
that. In extreme situations, there have been cases of local authorities appointing, 
discharging and physically removing military commanders, then creating an army 
according to their (usually party) model and using it exclusively for their needs – wit-
hout respecting military subordination. On the other hand, the disturbance of relati-
ons at local level can also be a consequence of arbitrariness and exceeding the 
authority of representatives of local commands. Using the power of weapons and 
other „arguments”, and under the guise of the need for a unified action, they try to 
put all activities under their control. This unprofessional takeover can lead to relati-
onship breakdown, intolerance, collision and more serious conflicts.  



VOJNO DELO, 3/2021 
 

 166  

 

Overcoming the mentioned disorders implies the consistent implementation of 
the relationship of direct cooperation, respect, tolerance and non-interference in 
professional competencies. Local politics takes care of the functioning of all activities 
in its territory. Moreover, it also closely monitors and supports military activities and 
solves all related problems in direct cooperation with military commands. On the 
other hand, the commander adjusts his requests to unit needs, but in accordance 
with general situation in the territory and the capabilities of local government. The 
problems that the representatives of local government and the military cannot solve 
through direct cooperation are solved through higher institutions – by the subordina-
tion line.  

Conclusion  

It can be concluded that politics and the military in war are directly and closely 
connected by many ties of different directions, intensity and levels of generality. In 
addition to closeness, there are also differences that are clearly evident in goals, 
generality and subordination. The goal that is defined by the military is usually victory 
in combat, while the goal of politics is peace, and not just any kind, but just peace for 
all parties to conflict. Politics is more general than the military. It prepares and wages 
war, as a very complex and multidimensional phenomenon, and the military combat 
actions – battles and operations. War plan is not made by the military, but by politics. 
The military draws up a plan of offensive or defensive combat operations, depending 
on the requirements of politics. Hence, the military is not responsible for war, but for 
fighting, and in war it is subordinated to politics. 

In principle, politics avoids war as a very unfavourable means of solving pro-
blems. However, if it decides for such a war, it energetically engages all necessary 
forces – military, diplomatic, economic, cultural and other, trying to solve those 
problems for its benefit as soon as possible. The activities of these forces are 
energetically directed from one place and measures are taken to rationally and 
efficiently exploit successes and neutralize failures of some of them. Thus, for 
example, successful combat operations provide diplomacy with favourable conditi-
ons for peace negotiations, which it successfully uses. However, if there is 
hesitation in combat, the situation is saved by skilful diplomacy that creates 
unexpected dangers for the enemy – by engaging some of the allies, gaining 
public opinion and key people in international organizations and associations, or in 
some other way. Each of these activities is preceded by mature assessment of 
situation and prediction of future events in order to assess the moment and 
intensity of action in the coming period. Otherwise, unrealistic estimates based, for 
example, on great initial successes in military field may lead to inadequate 
engagement of other forces, and vice versa. 
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S u m m a r y 

he problem of the interrelationship between the political and military elite is 
very complex, multidimensional, multi-hierarchical and relatively protected 

from the scientific and professional public and, as such, more difficult to understand. 
It is particularly relevant in war, where ties are looser and where the self-initiative of 
individuals and social groups comes to full expression, which is precisely the subject 
of this analysis. However, the subject is not considered in its totality, but is limited 
only to the territory of the former Socialist Federal Republic of Yugoslavia (SFRY) in 
the period from the 1980s onwards. The events out of that time were used as an 
empirical basis for illustrating and arguing one's own views. 

The subject of this paper is structured in five separate parts. In the first part, the 
epistemological and logic bases of the relationship between politics and the military 
in war are presented, with the focus on the noticed weaknesses in the theoretical 
and normative sphere and their consequences for real practice. In the second part, a 
comparative analysis of the goals of politics and the military has been done, with an 
emphasis on the necessary need for them to coincide at the state level and be con-
ducted by joint efforts. The third part explains the relationship between the military 
and politics at the most general level. It has been proven that politics is more general 
and that it directs the entire activities of the society including the deployment of the 
military in war. The fourth part presents the models of the relationship between the 
military and politics at strategic level. It has been unequivocally proven that politics is 
superior to the military, which does not exclude the possibility of intensive negotiati-
ons before making definite decisions on the deployment in combat operations. 
Finally, the fifth part explains the relationship between local government representa-
tives and units at tactical level. The links between management and cooperation 
between these entities with the focus on communication difficulties and consequen-
ces are explained.  

Key words: the military, politics, interrelationship, war, goals, armed conflict 
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he attitude of political system, and in a broader sense of political 
community, towards the military is largely defined by the under-

standing of the role and purpose that the military has in a society. The 
lack of the understanding of the true purpose of the military often leads 
to inadequate evaluation of this institution, both in political system and 
by general public. The objective of this paper is to define peace as the 
purpose of the military, which will enable a proper understanding of its 
vital political role as a necessary framework and preconditions for the 
existence and functioning of all other institutions in the society. The 
paper analyzes the perception of the role of the military institution and 
its members and offers an alternative definition of its function and pur-
pose, which facilitates correct insight into the role of the military in the 
society and depicts its essential nature. An intuitive understanding of 
the role of the military, through misinterpretation of instrument (war) as 
the purpose itself, reduces its purpose to war, and thus determines the 
attitude of the lay political public towards this institution and its mem-
bers. Therefore, it is necessary to offer an adequate answer to the 
question: why the purpose of the military is actually peace and not war, 
what kind of peace it is, and by which functions this institution fulfills its 
role. It is concluded that the military exercises the defined purpose of 
„good” peace in two ways - in peace by preserving it through the func-
tion of deterrence, and in war by establishing it as quickly as possible 
through victory.  

Key words: the military, peace, war, purpose, means, laws 
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Introduction 
ne of the common denominators of the meaning of the attributes postmod-
ern, posthistoric, neoliberal, etc., which often describe and define the modern 

age, is certainly the revaluation and re-examination of the main values of human 
societies, which for centuries and perhaps millennia have been the spiritual founda-
tion of stability and the existence of every human community.1 However, the modern 
age and modern human societies bring not only re-examination of values, but also 
almost all other phenomena including vital social mechanisms, processes and insti-
tutions. Rethinking the meaning, function, role and general meaning of some institu-
tions in modern societies, even those of vital and essential importance, such as the 
armed forces, very often acquires the proportions of unlimited criticism and chal-
lenge, especially in view of the communication revolution of new media that enable 
strong social and political pressure.2 Such uncritical re-examination and revaluation 
of the significance and general existence of institutions such as the armed forces 
conditions their position in the society, i.e. the relationship of political system and the 
entire political community,3 and also the society towards them, the relationship that 
largely determines the status of these institutions within the society. 

If, for the purposes of this paper, we ignore the obvious and unequivocally clear 
forces4 that latently stand behind such processes of revaluation and re-examination 
of key social institutions, we will face the unpleasant fact that often the misunder-
standing of the meaning, function and purpose of a particular institution is at the root 
of its unfavourable status and position within the society and political system and the 
inadequate attitude of political elites that make key political decisions. The institution 
of the military, i.e the armed forces of a country, often takes a position in the society 
and within political system that inadequately reflects its essential significance and 
importance for the optimal functioning of not only all other elements and institutions 
of political system, but the society as a whole. One of the reasons for this phenome-
                              

1 More about the processes that imply postmodern understanding of the world in: Ilija Kajtez 
and Dragan Stanar, „Postmodern Thought and Modern World”, Creating Sustainable Community, 
Proceedings, Univerzitet Union Nikola Tesla, 2021, pp. 333-346. 

2 Such orchestrated pressure through new media is often deliberately constructed and 
represents a form of subversive action and an increasingly popular tool in the arsenal of the so-
called „hybrid” war. 

3 By political community we do not imply its primary meaning, but the entire „professional” 
political scene, i.e. a community of people engaged in political affairs and participating in the 
political decision-making process, at all levels within political system. 

4 It is impossible to ignore the influence of subversive activities of interested forces and the so-
called stakeholders in creating the status and perception of the main social values and institutions, 
whose weakening is in their direct interest. Moreover, deep ideological blindness can very often 
lead to such processes, in which „the restructuring” of the world is recognized according to an 
ideologically acceptable and desirable pattern, whose values such as cosmopolitanism, social 
atomism, extreme liberalism, etc., may be incompatible with the existence of any firm and 
traditional social institutions.  
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non is the mentioned misunderstanding of its purpose. Therefore, a correct and 
complete understanding of the role and purpose of the armed forces is a necessary 
precondition for objective and proper evaluation of this institution, an adequate atti-
tude of political system towards the military and the appropriate status and reputa-
tion of the armed forces members in the society. 

The military and war 
Although the concept of the military or armed forces is usually defined as „the 

subject of the defence of vital state and national values and interests”5 from threats 
that are mostly external, it is intuitively primarily understood as semantically insepa-
rable from the concept of war. The concepts of the military and war are certainly not 
identical or equivalent concepts,6 but the very phenomenon of war and its essential 
nature are inseparable from the understanding of the military and its role. Therefore, it 
is not surprising that these two concepts are often perceived as necessarily and 
inextricably linked, to the extent that the concept of the military is almost intuitively 
„reduced” to the concept of war, in terms of understanding the nature, purpose and 
function of the military. This, somewhat expected, frequent mistake in reducing the 
overall meaning and function of the military to war has very negative and profound 
implications for the status and position of the military and its members in the society, 
and for the relationship of the rest of political system with the military institution, i.e. the 
armed forces. One of the factors that contributes to such perception of the military is 
the use of the term „defence”, which is unavoidable in the context of the military.7 As it 
could be noticed in the very definition of the concept of the military, and also in the 
discourse of the military and in the concepts used in the context of the military,8 it is 
inevitable to perceive the military as an institution serving for the country's defence,9 
                              

5 Neđo Danilović, Miodrag Gordić i Srđan Blagojević, Savremeni sistemi bezbednosti, Zavod 
za udžbenike, Beograd, 2015, p. 309. 

6 In the broadest possible sense, it is perhaps only possible to view these concepts as two 
interfering concepts, although this is also questionable. More on the relations between the 
concepts in: Gajo Petrović, Logika, Zavod za udžbenike, Beograd, 2011, pp. 29-33.  

7 It is interesting that the Ministry of Defence of Great Britain today was originally called the 
„War Office”, until 1964. It is similar with the United States Department of Defense today, which 
was previously called the „Department of War” and the „War Cabinet”.  

8 The Serbian Armed Forces are defined as an institution that „defends the country from external 
armed threats”, state bodies „responsible” for the armed forces are called ministries or departments of 
defence, while in many countries (Finland, Australia, Israel, Ireland, etc.) instead of the syntagm 
„armed forces” the syntagm „defence forces” is used. Even in the entire security system of a country, 
according to some authors, the military is classified in a subsystem called the „national defence 
system”, which is different from the „national security” subsystem. More in: Zoran Dragišić, „Sistem 
nacionalne bezbednosti – pokušaji definisanja pojma”, Vojno delo, 3/2009, p. 165. 

9 In addition to defence, all modern armed forces have additional missions, such as support to 
civil institutions and participation in international peacekeeping missions. However, the primary and 
main function of every military is always to defend a country from an armed attack.  
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implicitly implying the use of the armed force as the defence means.10 However, one of 
the specifics of the defence concept is that „it necessarily presupposes the existence 
of an actual attack by its nature”11 which, thus, necessarily precedes it. The very word 
defence in the Serbian language primarily means „a measure of protection from an 
enemy attack”,12 i.e. a phenomenon that has to be preceded chronologically by an 
attack. In the context of the armed forces, the armed defence has to be preceded by 
an attack, while the category of pre-emptive13 strike means action that takes place 
before the enemy attacks - „against an aggressor who intends to attack and whose 
attack is certain, but has not begun yet”.14 Unfortunately, „the difference between 
prevention and pre-emption has become blurred”15 in the modern world, especially 
after the terrorist attacks on New York and Washington in 2001. 

So, when the military „defends a country from external armed threats”,16 that is, from 
an attack that necessarily precedes defence, we are talking about a form of political 
violence that we call war. Although the line between various forms of political violence 
has become very blurred in the modern world, war can be broadly defined as a complex 
form of political violence that implies „mass, relatively long-lasting, collective conflict of 
opposing political communities using primarily armed violence, which is carried out 
directly and indirectly, and its goal is to impose the will on the opponent, or his complete 
extermination”.17 Having that in mind, the common lay intuitive conclusion, which is 
ultimately incorrect, that the purpose of the military is war, that is, defence against an 
external armed attack, is not surprising. Such a conclusion, although the result of the 
shallow and superficial understanding of both the military and war, has interesting 
implications. If the armed forces are perceived as an institution whose purpose is war, 
their existence and functioning in time when there are no attacks or indications of 
                              

10 The interests and values of a state can be defended in other ways - through diplomacy, 
economy, culture, etc. - but none of that primarily falls within the scope of what the armed forces of 
a state are intended for. 

11 Dragan Stanar, Etika međunarodne politike, Dobrotoljublje, 2021, p. 309. 
12 Rečnik srpskog jezika, Miroslav Nikolić (ed.), Matica srpska, Novi Sad, 2011, p. 841. 
13 There is a significant difference between preventive and pre-emptive strike, especially 

considered from the perspective of moral and legal justification. The difference between the state 
of prevention and pre-emption, among other things, is constituted by factors such as the certainty 
of an attack, the proximity of a threat and the expected consequences of not taking strike action. 
When the „point of sufficient threat” is reached, i.e. when strike becomes reflexive, „like raising 
one's hands in defence at the last moment”, one can speak of pre-emptive strike. Majkl Volzer, 
Pravedni i nepravedni ratovi, Službeni glasnik, Beograd, 2010, pp. 113-114. 

14 David Rodin, War and Self-Defense, Clarendon Press, Oxford, 2004, p. 113. 
15 Hew Strachan, „Preemption and Prevention in Historical Perspective”, in Henry Shue and 

David Rodin (ed.) Preemption: Military Action and Moral Justification, Oxford University Press, 
Oxford, 2007, p. 36. 

16 Vojska Srbije, „O vojsci”, available at: http://www.vs.rs/sr_lat/jedinice/vojska-srbije (accessed 
on July 27, 2021) 

17 Dragan Stanar, Pravedan rat – između apologije i obuzdavanja rata, Dobrotoljublje, 
Beograd, 2019, p. 25. 
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attacks, i.e. in times of peace, cannot be properly understood. Unfortunately, this 
misunderstanding leads to inadequate evaluation of the position of this institution and an 
inadequate attitude towards it by the rest of political system and general public in the 
period of peace, because the understanding that the military serves for war, 
unfortunately, leads to the tendency to conclude that the military does not serve anything 
when there is no war, or when there is no indication that there will be war – defence is by 
definition impossible when there is no attack, and attack is something that may come 
sometimes, and may never come. The longer the period of peace is, the more the 
justification of the existence of an institution, whose purpose is something that is currently 
lacking, and perhaps is not even in sight, is being questioned. This conclusion is followed 
by the perception of the military by the public as a burden to the society, as too 
expensive, redundant, cumbersome and finally unnecessary18 institution for which funds 
are allocated each year, which can be „better” spent on things from which the society has 
a current benefit.19 It naturally follows that the status of the armed forces members in the 
society is, euphemistically speaking, inappropriate. Unfortunately, it is not rare for this 
misperception of the military to be shared by some parts of political community and 
political system together with the lay public, which makes the position of the institution of 
the armed forces and its members even more unfavourable. Therefore, it is necessary to 
offer theoretical clarification of the nature of the armed forces and to make a distinction 
between the purpose of the military and the instruments, i.e. the means by which that 
purpose is fulfilled in an effort to improve the position of the armed forces in the society 
and political system. 

The military and peace  
War and peace represent a kind of dialectical pair – not only are these two phenomena 

in a contrary relationship, but they are also in such a dialectical relationship in which one is 
necessarily defined by the non-existence of the other.20 The correct and complete definition 
of peace is therefore conditioned by the negation of war, that is, as Babić concludes, 
                              

18 This perception is (un)intentionally strengthened by neoliberal attitudes that the process of 
globalization guarantees peace, that democratic countries do not wage war against each other, 
that national armies should be replaced by a supranational global armed force, etc. 

19 The reactions of the lay public, and also some media and civil society organizations, to the purchase 
of new material and technical resources for the military, to the increase in the salaries of the armed forces 
members, to the construction of apartments for military personnel, etc., unequivocally point to this 
phenomenon, because, according to a rule, the public is served a calculation that a great number of 
hospitals, kindergartens, parks, etc. could have been built/renovated with these funds. The recent public 
discussion on the justification for the reintroduction of conscription has again provoked an avalanche of 
reactions that funds for this activity would be spent in vain and pointlessly, and that it would be politically 
responsible and morally correct to redirect those funds to something that is „useful” for the society. 

20 „The dialectic of war and peace requires that the main premise of any definition of peace is 
the absence of war, while war is logically defined as the state in which peace is interrupted, i.e. 
does not exist.” Dragan Stanar, „Teorija pravednog mira: implikacije i opasnosti normativne teorije 
pravednog mira”, Politička revija, Vol. 68, 2/2021, p. 89. 
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„’peace’ is a name for the state of affairs that gains its meaning only in relation to its oppo-
site, namely the state of the absence of peace”,21 i.e. the state of war. Everything that sub-
stantially makes peace – stability, predictability, (relative) control of the future and, of 
course, clearly defined and enforceable laws – is suspended in war in which „rules” and 
norms that are unthinkable in peace are implemented.22 Having in mind the essential oppo-
site of the very nature of the phenomenon of war and peace, the dangerous consequence 
of perceiving war as the purpose of the military would be its „purposelessness”, almost re-
dundancy in the state of peace which is, by definition, a state in which there is no war and 
which does not have points of contact with it. This, of course, does not mean that our as-
sertion is that the phenomenon of war has no place in the context of the military – on the 
contrary, it is definitely central and primary for the armed forces, but not as purpose, but as 
a means to an end. The very purpose of the military is peace. The perception of the means 
or instrument by which the armed forces are used as the very purpose of their existence is 
obviously grotesquely wrong in this case, since the correct purpose of peace is not re-
placed by some other (wrong, but similar, close and related purpose), but just the opposite 
one and incompatible with peace – war. Understanding war as the purpose of the military is 
as wrong as understanding arrest as the purpose of the police, dissecting a stomach as the 
purpose of a surgeon, or renunciation as the purpose of Christianity. The purpose, function 
and meaning of the armed forces is not, therefore, to wage war but to achieve, preserve 
and protect peace.23 The means or instrument by which this purpose is fulfilled, is war, 
among other things. 

War is not the only, but it is certainly the primary means of achieving the purpose of 
peace for the armed forces.24 The goal of the armed forces in war is to achieve peace 
through victory, both as quickly and efficiently as possible and with as few casualties 
as possible on both sides.25 This once again reflects the true purpose of the military – 
                              

21 Jovan Babić, „The Structure of Peace”, Filozofski godišnjak, 21/2008, p. 194. 
22 More on differences in the very nature of two phenomena in: Zoran Pavlović i Dragan Stanar, 

„Ubistvo u ratu: mržnja bez zločina i zločin bez mržnje”, Human Rights Protection, 1/2019, pp. 75-88. 
23 The authors even believe that the armed forces are directly responsible for peace building 

during war, since the possibility of peace largely depends on the manner of warfare. More in: 
Dragan Stanar, Pravedan rat - između apologije i obuzdavanja rata, Dobrotoljublje, Beograd, 2019, 
pp. 201-296. Ilija Kajtez, Srdjan Starčević, Bojana Ružičić, “The Essence of Phenomenon of Peace 
and the Notion of Peace Building”, Vojno delo, 8/2018, pp. 5–23. 

24 It should be noted that the armies take part in wars whose beginning they have not decided on, 
over whose duration they have no control and whose end they also do not decide on. The responsibility 
for war is in the sphere of politics, not in the sphere of the military. The very phenomenon of war is, in 
fact, completely meaningless if viewed outside the political context. As Starčević and Blagojević point 
out, „war has its own grammar, but it does not have its logic, because its logic is always in the sphere 
of the political”. Srđan Starčević i Srđan Blagojević, „Kreveldov spor sa Klauzevicem – Da li je smisao 
rata politički? “, Srpska politička misao, Vol. 56, 2/2017, pp. 119-120. 

25 This is one of the things that distinguishes the armed forces from other actors in war, such 
as paramilitary formations and private military companies, which cannot always be claimed to have 
the end of war as soon as possible as its goal, nor the least possible casualties. More in: Dragan 
Stanar, “Paramilitary Organizations and Private Military Companies in War: How to Restrain What 
You Do Not Control?”, In Patrick Mileham (ed.), Jus Post Bellum - Restraint, Stabilisation and 
Peace, Brill Nijhoff, Leiden/Boston, 2020, pp. 362-387.  
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if war were the purpose of the military, it would certainly be meaningless to strive for its 
completion as quickly and efficiently as possible, that is, achieving peace. Moreover, 
as Huntington says in his famous book The Soldier and the State in which he 
discusses the position of the military in the society, the loudest opposition to war often 
comes from the military when this option is „on the table”, because „ a soldier has a 
tendency to see himself as an eternal victim of civil warmongering”.26 It really seems 
that peace sometimes has no greater advocates than those who are part of the armed 
forces. The peace that is sought and achieved by war, however, is not any kind of 
peace. From Aristotle and Aurelius Augustine through Kant to the present day, there 
has been a constant thread of the idea of lasting and sustainable peace as the goal of 
war. Certainly the peace that seeks to be achieved by war has to be better than the 
one that existed, because it is obvious that the state of ante bellum was unsustainable 
and that it generated casus belli. Thus, it is often necessary to emphasize that peace 
has to always contain the option and possibility of war, because without that option 
there is no key value of freedom in peace.27 Although the phenomenon of peace really 
has „a prima facie positive, and war a negative value”,28 it is absolutely possible, and 
unfortunately often happens, that peace becomes an unbearable and highly 
undesirable state that needs to be changed. This change is sometimes necessarily 
achieved by war, for which, of course, the military is used, and which should bring 
acceptable and sustainable peace.29 A broader definition of the purpose of the armed 
forces could certainly include the attributes: lasting, sustainable, favourable, good or at 
least acceptable peace, using the means of war to gain benefit. 

Although war, as explained, is the primary means of achieving the purpose and 
function of the military, it is certainly not its only instrument. In addition to achieving better 
and more stable peace through war, the function of the armed forces is also to preserve 
and protect the existing peace, if such a state enables acceptable life for the society. 
Unlike war, which is by its nature a temporary state that is conceived as a period that 
needs to pass, peace is „normatively conceived as a permanent state of affairs”,30 a 
state that is „normal” and that should last. However, it should not be forgotten that the 
conception of peace as a permanent state entails the processes of production, 
                              

26 Semjuel Hantington, Vojnik i država, Centar za studije Jugoistočne Evrope, Fakultet 
političkih nauka, Diplomatska akademija, Beograd, 2004, p. 77. 

27 In recent decades, there has been a clear tendency to try to transform conflict into 
something that is very dangerous for freedom at global level by eliminating the possibility of war 
and its a priori criminalization. More on the implications of revisionism in the theory of just war in: 
Dragan Stanar, “Revisionism and New Conflicts: Negation of the Possibility of War”, Srpska 
politička misao, Vol. 63, 1/2019, pp. 227-239.  

28 Jovan Babić, „The Structure of Peace”, Filozofski godišnjak, 21/2008, pp. 194. 
29 Peace can mean a state in which drastic discrimination, exploitation, deprivation of dignity of 

a greater number of people are normalized, in which terror of institutions, slavery, violence, etc. are 
legalized. Therefore, the initial premise of pacifist reasoning, that every peace is better than any 
war, is obviously unfounded, as shown by the millennia of human history in which war was chosen 
as a more favourable solution than the existing conditions of peace. 

30 Jovan Babić, „The Structure of Peace”, Filozofski godišnjak, 21/2008, pp. 195.  
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maintenance and protection of such a state, in which, in essence, war is successfully 
avoided. The military institution has a vital role in maintaining and protecting peace. That 
is, with its existence and efficiency, it directly enables the avoidance of war, fulfilling the 
function of deterring potential attacks. Since war was a necessary means of creating 
acceptable peace, deterrence is a necessary means of its protection and preservation. is 
There is no peace that is not protected or guaranteed by an armed force anywhere on 
the planet, just as there is no piece of inhabited territory that is not under the protection of 
some military.31 In both cases, the armed forces fulfill their purpose – to create and 
maintain acceptable peace, relying on two different means – war and deterrence. The 
difference is that in the period of creating acceptable peace, i.e. in war (in transition from 
unacceptable to acceptable peace), the function of the military is seen unequivocally and 
evidently, while in the period of protection and preservation of acceptable peace, i.e. 
when there is no war, it is somehow neglected, underestimated and (un)intentionally 
„forgotten”. Such „forgetting” and underestimation of the essential function and role of the 
armed forces in peace is particularly dangerous when it „spills over” from the wider lay 
public to the political system institutions, i.e. political decision-makers who create 
relations between political system and the military and influence the status of the 
institution and its members in the society.  

Peace without the military?  
By its nature, war is obviously impossible in the modern world without the armed 

forces, although the military is not the only entity that takes part in it. However, an 
even more important and interesting question is whether good and acceptable peace 
is possible for a state without the military. The relevance of this issue is specially 
strengthened by the aforementioned relativization of the importance of the military in 
the society and political system and the (un)intentional encouragement of the per-
ception of the armed forces as a kind of burden to the rest of the society. From the 
previous discussion on the differentiation between the purpose and means of the 
armed forces, it can be clearly concluded that the achievement and preservation of 
acceptable peace is impossible today without (some) military.32 The position and 
status of the military and its members in the society and the relations of political 
system towards the institution of the armed forces have to be built on the basis of 
                              

31 Rare states that do not have their own armed forces rely on the armed forces of other states 
or military alliances that guarantee them the preservation of peace. There is no „spontaneous” 
peace anywhere on the planet, created ex nihilo, not established and protected by someone. More 
about understanding the role of the armed forces in the society through history: Ilija Kajtez, 
Mudrost i mač, Medija centar „Odbrana”, Beograd, 2012. 

32 As the popular saying goes, „Those who are reluctant to feed their own army shall feed a 
foreign army”. Some, or rather, someone's army always protects peace, even when the society 
decides that it will not be its military. In such situations, the question arises: is such peace 
desirable and good for those who live in it? 
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this truism. All other social institutions, especially the political system institutions, 
demand the existence of peace in order to be able to really exist and act, and ac-
cordingly, the existence of the military is actually a necessary precondition for any, 
not only optimal political functioning.  

Without the military, therefore, there is no acceptable peace, and without such 
peace there is no predictability, control, normality and all that is provided by norms 
and law enforcement - „the existence of law…is a precondition for normal social 
life”33. Laws that regulate the society, and which are not the result of free decision of 
people and which people do not agree to, are imposed occupation laws that can ex-
ist only in unacceptable and slavish peace, and „do not have the same degree of 
obligation”.34 Some authors even believe that peace is worthless if it is regulated by 
imposed laws - „laws, which are an essential component of peace, have to be ac-
cepted and enforced (both!), otherwise peace has no value”.35 Therefore, although 
some other institutions are in charge of drafting and enforcing laws, which enable 
normal life in the society, the armed forces give meaning and enable the implemen-
tation of our laws, and therefore normal life. In the narrative about the redundancy of 
the military, there is a frequent argument that war is unlikely and that it can no longer 
happen. Even if we accept this claim extremely naively, it is not really an argument 
against the existence of the military, but the strongest confirmation of its value and 
fulfillment of its purpose (peace), and not through a means of war but through a 
means of deterrence. It is guarantor of peace, that is, absence of war; the military 
capable of eternally preserving peace is the best possible military. 

Conclusion 

The importance of concepts and the precise analysis of their meaning and cor-
relations may not seem so great and essential out of philosophical discourse, but it 
definitely is. The lack of understanding the meaning of concepts and the implications of 
their use can often have serious consequences for individuals and the society as a 
whole. In the case of the armed forces, the lack of understanding the difference between 
the concepts of purpose and means is one of the factors influencing the perception of the 
significance and importance of the military in peace. The inadequate perception of the 
importance of the military has an impact on the attitude of the rest of political system 
towards the military institution, and also on the status and reputation of its members in 
the society. The clarification of this conceptual confusion is an important step towards 
achieving the optimal position of the armed forces in political system, which guarantees 
adequate evaluation of its members by the rest of the society in peacetime. 
                              

33 Jovan Babić, Moral i naše vreme, Službeni glasnik, Beograd, 2005, p. 143. 
34 More about the validity and legitimacy of law as an expression of free will of political 

collectivity in: Dragan Stanar, Etika međunarodne politike, Dobrotoljublje, 2021, pp. 170-179. 
35 Jovan Babić, „Ispravno i nužno: Ogled o odbrani”, Filozofski godišnjak, Vol. 24, 2011, p. 136. 
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The state rests on enforcing law and ensuring normal and acceptable functioning for 
its citizens, which is the function of all institutions in political system. The precondition of 
each „normality” and legality is a state of peace, which is the purpose of the existence of 
the armed forces. Without peace that the armed forces provide to the society by means 
of war and deterrence, all other institutions of political system, as well as the state itself, 
would not be able to function sustainably, at least not for a longer period. Therefore, the 
state has the primary duty to maintain the optimal military in a state of peace,36 because 
giving up such an aspiration would mean giving up maintaining and defending peace, i.e. 
„giving up the right to authorize law enforcement”.37 This state duty has to be articulated 
in an adequate relation of political system to the armed forces. General public, on the 
other hand, has to be educated about the essential importance of the military as the 
foundation for the functioning of all other institutions of political system in peace that it 
enables. Finally, educating general public about the purpose of the military and the 
means it uses to fulfill this purpose in the future contributes to the adequate evaluation of 
members of the armed forces and their social status, as they enable „normality” of life 
and functioning of all other important social institutions. 
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S u m m a r y 

he attitude of political system, and in a broader sense of political community, 
towards the military is largely defined by the understanding of the role and 

purpose that the military has in a society. The lack of the understanding of the true 
purpose of the military often leads to inadequate evaluation of this institution, both in 
political system and by general public. The objective of this paper is to define peace 
as the purpose of the military, which will enable a proper understanding of its vital 
political role as a necessary framework and preconditions for the existence and 
functioning of all other institutions in the society. The paper analyzes the perception 
of the role of the military institution and its members and offers an alternative 
definition of its function and purpose, which facilitates correct insight into the role of 
the military in the society and depicts its essential nature. An intuitive understanding 
of the role of the military, through misinterpretation of instrument (war) as the 
purpose itself, reduces its purpose to war, and thus determines the attitude of the lay 
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political public towards this institution and its members. Therefore, it is necessary to 
offer an adequate answer to the question: why the purpose of the military is actually 
peace and not war, what kind of peace it is, and by which functions this institution 
fulfills its role. It is concluded that the military exercises the defined purpose of 
„good” peace in two ways – in peace by preserving it through the function of 
deterrence, and in war by establishing it as quickly as possible through victory.  

Key words: the military, peace, war, purpose, means, laws 
 
 

© 2021 The Authors. Published by Vojno delo (http://www.vojnodelo.mod.gov.rs). 
This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the 

Creative Commons Attribution license (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/rs/). 

 
 



 181  

 

THE SERBIAN ARMED FORCES AS A FACTOR  
OF INTERNATIONAL COOPERATION  

AND EUROINTEGRATION 

Iris Bjelica Vlajić 
 
 

Достављен: 21. 09. 2021.                               Језик рада: Енглески 
Кориговано: 30. 09. 2021.                               Тип рада: Оригинални научни рад 
Прихваћен: 03. 10. 2021.                                 DOI број: 10.5937/vojdelo2103181V 

 
 

y concluding international agreements in the field of security and 
defence, the Serbian Armed Forces become a factor of international 

cooperation, which imposes certain responsibilities on the state and, in a 
special way, regulates the international legal position of their members. The 
paper presents the origin and development of the idea of the Common 
European Security and Defence, the obligations of the Republic of Serbia 
and the national legal framework that regulates this field.  

The goal of the EU Common Foreign and Security Policy, establis-
hed by the Maastricht Treaty, is to preserve peace and strengthen in-
ternational security in accordance with the principles of the United Na-
tions Charter. To achieve this goal, the Common Security and Defence 
Policy has been developed, with the Union taking the leading role in 
peacekeeping operations and conflict prevention. 

The analysis of the content of national and international acts shows 
the evolutionary development of the idea on the existence of collective 
security, the acts for its implementation and the conditions necessary 
for the successful execution of the set tasks have been developed. 
Furthermore, comparative and historical methods have been used, as 
well as the method of deduction. 

It can be concluded that the new field of integration in Europe requires 
that the armed forces of the member states gain a role in international 
relations by initiating a series of institutional reforms and a change in the 
understanding of the social role of the military. International military 
engagement at regional and global level, along with bilateral cooperation, 
is a means of eliminating threats to national security while strengthening 
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the capabilities of the national defence system. It is necessary to meet 
strict conditions for such engagement to be legitimate. 

Key words: Common Security and Defence Policy, European Union, 
Serbian Armed Forces 

Introduction 
he European Union (EU) was created on the idea of the economic development 
of the member states, which makes it difficult for those states to decide on 

integration in the fields that are traditionally related to sovereignty, so the Common 
Security and Defence Policy (CSDP) is the youngest in relation to other policies. 

The idea of the collective security is not new, but it gained its momentum after the 
Second World War and the adoption of the United Nations Charter. The first goal of the 
United Nations is to maintain international peace and security. For such purpose, it is 
allowed to take effective collective measures to prevent and eliminate threats to peace 
and to suppress acts of aggression or other violations of peace, when this cannot be 
achieved by peaceful means, and in accordance with the principles of justice and 
international law. At the invitation of the Security Council, all members of the United 
Nations undertake the obligation to put their armed forces, assistance and benefits 
including the right of passage, necessary for the maintenance of international peace and 
security, at their disposal. When the Security Council decides on the use of force, it shall 
invite the member state not represented in the Council to participate in making the 
decisions related to the use of that member's contingent of the armed forces. The 
Charter provides for the establishment of the Military Staff Committee to give advice and 
assistance to the Security Council on all issues related to the military needs. The Military 
Staff Committee is composed of the Chiefs of Staff of the permanent members of the 
Security Council or their representatives. The membership in the United Nations does 
not forbid the regional association of its member states with regard to the common 
defence policy. Invoking this authority, after the end of the Second World War, on several 
occasions, attempts were made to organize European states in terms of the common 
defence policy, but they were not very successful.  

The end of the Cold War and the dissolution of the SFRY showed that Europe is 
unprepared to successfully resolve crisis situations and that it is necessary to create 
a framework within which European armed forces can be engaged at regional level. 

The Western European Union (WEU) has been a place of consultation on security and 
defence issues in Europe since its establishment. Within it, the European Security and 
Defence Identity (ESDI) began to develop, which, in 1999, was transformed into the 
European Security and Defence Policy (ESDP). The signing of the agreement known as 
the "Petersberg tasks" of the Western European Union Council in 1992 foresaw three 
situations in which the armed forces could be used: humanitarian and rescue missions, 
peacekeeping tasks and the use of force in the event of a crisis. 

T 
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The coming into force of the Amsterdam Treaty in 1999, among other things, led 
to the establishment of new structures and tasks for the EU – the Common Foreign 
and Security Policy. The military tasks that the EU can undertake have been defined 
and the possibility of developing its future defence policy has been indicated, leaving 
a possibility that the members take a common position regarding security challen-
ges. The most significant contribution of the Amsterdam Treaty to the Common Fo-
reign and Security Policy is the introduction of the institution of the EU High Repre-
sentative for Foreign Affairs and Security Policy. At the meeting of the European 
Council in Cologne, the members stated that the EU should have military capacities 
in order to respond to international crisis on its own. Institutional reforms have also 
been proposed.  

The Lisbon Treaty is an amendment to previous treaties. It is important because 
it contains provisions related to the Common Foreign and Security Policy. The High 
Representative has also been given the function of the Vice-President of the Euro-
pean Commission and the Chairman of the Foreign Affairs Council. These two diffe-
rent functions provide the possibility to use all the necessary EU funds in resolving a 
crisis. 

The EU Common Security Policy  
and the Republic of Serbia 

The process of accession of the Republic of Serbia to the European Union is ta-
king place gradually, with the opening of 35 chapters in which the progress that the 
candidate state has made in certain fields is evaluated. In Chapter 31, one of the 
aspects of harmonization is related to the participation of the candidate in the Com-
mon Defence Policy of the Union: harmonization of Serbian legislation with the EU 
law, active participation in the EU missions, as well as contribution to building com-
mon security capabilities and maintaining common security in Europe. 

The Common Security and Defence Policy is what emphasizes the supranational 
identity of the Union because it is not only a simple sum of its members, but also a 
special participant in international relations and a signatory of international agree-
ments. By starting independent military missions, the Union becomes a recognized 
participant at the international scene, but the emphasis shifts from defence to the 
field of international or regional security.  

The youngest common policy of the Union differs from other policies because for 
its implementation there are no directives that need to be incorporated into national 
legislation, but it approaches the previously adopted goals and contributes to their 
implementation. The participation of the Serbian Armed Forces members in the mis-
sions that the EU has in the world is an important element of statehood. The Armed 
Forces get a double role: the first is the justification of their engagement outside na-
tional borders, and the second is a means of foreign policy because it crosses the 
path from defence tasks to a means of preventing conflict and resolving a crisis. 
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International legal framework  

The European Union Treaty, in the section on the Common Security and Defence 
Policy, defines crisis management operations as civilian and/or military operations 
taking place outside the Union borders in order to maintain peace, prevent conflict 
and strengthen international security in accordance with the principles of the United 
Nations Charter. The tasks covered by these operations are classified: joint disar-
mament operations, humanitarian and rescue tasks, military counseling and assis-
tance, conflict prevention and peacekeeping, forces tasks in crisis management in-
cluding peacemaking and post-conflict stabilization.  

In 2013, the European Defence Agency (EDA) signed the Administrative Cooperation 
Agreement with Serbia, which enables the participation of the Republic of Serbia in the 
EDA projects and programmes. The same agreements have been signed with Norway, 
Switzerland and Ukraine. The participation in these operations of the Union imposes on 
the Serbian Armed Forces members the obligation to respect the principles of 
international law, and also the agreed scope of authority under the treaty. None of these 
treaties can affect the rights and obligations of the contracting parties under other 
international treaties and instruments establishing international courts and tribunals. The 
Republic of Serbia has regulated the participation of the armed and other defence forces 
in the EU missions by accepting the model of the provisional agreement, which regulates 
this matter in a general way.1 In addition to this international agreement, for the status and 
position of the Serbian Armed Forces members who participate in crisis management 
operations of the European Union, the agreements that the Union concludes with the host 
country are also important. The states whose members participate in an operation reserve 
the right to exercise criminal and disciplinary jurisdiction over their members in the territory 
of the host country in accordance with national law. 

The participation of the Serbian Armed Forces members in the EU military crisis 
management operation is carried out on the basis of the decision of the Council and 
subsequent amendments. Serbia has the same rights and obligations regarding the 
everyday management of that operation as the member states of the European 
Union that participate in it. The senior military representative represents the Serbian 
contingent in the EU military crisis management operation. He will consult with the 
EU Force Commander on all issues affecting the operation and will be responsible 
for everyday discipline of the Serbian contingent. Through him, the Republic of Ser-
bia will timely inform the Commander-in-Chief of the EU Operation about any change 
in its participation, and the Commander-in-Chief of the EU Operation can, after con-
sultation with the Republic of Serbia, request the withdrawal of its contingent at any 
time. Although the personnel deployed by the Republic of Serbia performs its duties 
and acts solely in the interest of the particular EU military crisis management opera-
                              

1 The agreement between the European Union and the Republic of Serbia, which establishes 
the framework for Serbia's participation in the European Union crisis management operations, was 
signed on June 8, 2011, and came into force on August 1, 2012. 
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tion, during the mission, all forces and personnel participating in that EU operation 
will remain under the full control of their national authorities, and they will transfer 
operational and tactical command and/or control of their forces and personnel to the 
Commander-in-Chief of the EU Operation, who has the right to delegate his powers.  

The participation in the EU operations implies costs that are distributed by the 
participating countries including the Republic of Serbia. The exception are the costs 
of the EU operations, which have the military or defence implications. 

National legal framework  

The National Security Strategy of the Republic of Serbia emphasizes that, while 
respecting the interests of preserving its own territorial integrity and sovereignty, the 
Republic of Serbia, to the greatest extent, harmonizes its foreign and security policy 
with the EU positions and actions in all major global, European and regional issues. 
Through the European integration process, Serbia expresses its readiness to build 
the capacities and capabilities of the national security system, in accordance with the 
standards and obligations arising from the European Security and Defence Policy. 
Therefore, the National Security Strategy of the Republic of Serbia is harmonized 
with the EU Security Strategy and it identifies challenges, risks and threats to the 
security of Serbia, especially in the regional and national context.  

The Constitution, as the highest legal act, contains the provisions related to the 
Armed Forces. It provides for civil and democratic control of the Armed Forces, and 
also their use outside the country's borders. Such a decision is made by the National 
Assembly at the proposal of the Government. The decision of the National Assembly 
on the deployment of the Armed Forces and other defence forces states the name of 
the multinational operation, the mandate and the total number of the Serbian Armed 
Forces members who can be deployed in those operations. This body, at the propo-
sal of the Government, decides on the continuation of deployment, i.e. withdrawal of 
the Serbian Armed Forces members from the multinational operation before the ex-
piration of the mandate in case of its change. On the basis of the decision of the Na-
tional Assembly, the Government adopts the Annual Plan for the implementation of 
the deployment of the Serbian Armed Forces and other defence forces in multinatio-
nal operations, and the President of the Republic makes a decision to deploy the 
Armed Forces members in accordance with the Assembly decision. 

The Law on Defence stipulates that the defence of the Republic of Serbia is con-
ducted, among other things, through the participation of the defence forces in multi-
national operations and through cooperation with international organizations and 
institutions, and establishes the obligation of the Serbian Armed Forces members 
and other defence forces to comply with the rules of international humanitarian law 
and international standards on the use of force. The character of the obligation is 
absolute, and the obligation is always valid and in all circumstances, regardless of 
whether it is a combat or non-combat operation. 
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The Law on the Serbian Armed Forces, defining the term armed forces, defines 
in Article 2 that they perform their tasks in accordance with the principles of interna-
tional law that regulate the use of force.  

The Law on engagement of the Serbian Armed Forces and other defence forces in 
multinational operations outside the Republic of Serbia borders regulates the en-
gagement and preparation of the Serbian Armed Forces for performing missions and 
tasks in maintaining security and peace in the world and providing humanitarian as-
sistance to other countries in crisis situations, as well as all issues related to that. Apart 
from it, the issue of the engagement of the Serbian Armed Forces outside the country's 
borders is regulated by concluded international agreements in the field of security, 
defence and military cooperation, as well as regulations governing the competences 
and work of other defence forces. Exceptionally, the Government can approve the 
participation of other defence forces in humanitarian operations not defined in the 
Annual Plan, such as in the case of immediate alleviation of the consequences of 
large-scale natural, technical and technological and environmental disasters, as well 
as providing assistance to civilian authorities in crisis situations. In order to more 
efficiently plan, prepare, engage, regularly rotate, withdraw and other activities of the 
Serbian Armed Forces members, in accordance with the national, security and 
defence interests of the Republic of Serbia, the Government establishes the Body for 
the Coordination of Affairs and the Direction of Activities in relation to the participation 
of the Serbian Armed Forces and other defence forces in multinational operations.2  

Responsibility during multinational operation 
The Serbian Armed Forces and other defence forces’ personnel only, having 

completed training in the country or abroad, in possession of relevant training certifi-
cate for participation in multinational operations, may be deployed in multinational 
operations because participation in such operations is specific and requires a particular 
specialty. For every participation of the Serbian Armed Forces members and other 
defence forces in multinational operations, the rules of engagement prescribed by the 
United Nations, the European Union or other collective security systems for a specific 
multinational operation shall be used, provided they do not contradict the principles 
defined in Article 3 of the Law on engagement of the Serbian Armed Forces in 
multinational operations. In case of declaration of war or the state of emergency, the 
Serbian Armed Forces personnel shall not be deployed in multinational operations until 
the state of war or the state of emergency has ceased to be in force. The exception 
are operations to alleviate and mitigate the consequences of natural disasters, 
technical and technological accidents and other accidents that endanger the health 
and lives of people, material goods and the environment by their scope and intensity, 
                              

2 The Body for the coordination of affairs consists of representatives of the Ministry of Foreign 
Affairs, the Ministry of Defence, the Ministry of Interior, the Ministry of Finance and the Ministry of 
Health, and, if necessary, other competent bodies. 
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and which cannot be eliminated by engaging the authorities of the state on whose 
territory the event occurred. The consent of the host country would be conditio sine 
qua non for the participation of the Serbian Armed Forces members in a multilateral 
operation. In the case Nicaragua v. the United States, the International Tribunal gives 
priority to the sovereignty of the state and recognizes the principle of non-intervention 
as one of the principles of customary international law, stating that respect of 
international sovereignty is the basis of international relations. The principle of non-
intervention was further confirmed by the Declaration of Seven Principles adopted by 
the UN General Assembly in 1970. In that sense, the issue of initiating humanitarian 
actions without the consent of the state on whose territory they are carried out raises 
the question of respect of the principle of sovereignty, and thus the violation of 
international law. Although there are claims that the condition of obtaining the consent 
of the host country can be ignored during humanitarian operations because it is not a 
military but assistance rendering operation, the border has been clearly drawn.3 
Humanitarian military intervention is intervention based on various political, strategic or 
security motives of the intervening states, which aims to prevent or stop human rights 
violations or the suffering of civilian population at war or in peacetime.4 Therefore, 
unilateral humanitarian intervention of one or a group of states is not legal if there is no 
consent of the state on whose territory it is conducted and the Security Council, no 
matter how much the reason for intervention seems to be just. 

The Serbian Armed Forces members who are engaged in multinational operations and 
participate in activities are obliged to act in accordance with the Constitution of the Republic 
of Serbia, law, decisions of competent bodies, principles of international law on the use of 
force and rules of engagement adopted for a specific multinational operation. The 
Constitution of the Republic of Serbia emphasizes that generally accepted rules of 
international law and ratified international agreements are an integral part of the Serbian 
legal order and are directly implemented. The rules of international law governing the use 
of force in international relations are contained primarily in the United Nations Charter and 
customary international law. It should be noted that the Political and Security Committee, 
the body that conducts political control and strategic direction of crisis management 
operations, adopted in 2005 the code of conduct in the Common Security and Defence 
Policy operations, which are not legally binding acts in the EU legal system, but serve as 
guidelines for the implementation of the rules. The code states that the European Union 
personnel must implement the rules of international law, including, when applicable, 
international humanitarian law, i.e. the rules used during an armed conflict. 

The United Nations General Assembly also declared the responsibility of the 
state for internationally illegal acts by adopting the resolution stating that every act of 
                              

3 The 2005 UN General Assembly World Summit states that it is the duty of each state to 
protect its citizens from genocide, war crimes, ethnic cleansing and crimes against humanity and 
approves the intervention of the international community to provide such protection if the state 
itself cannot or does not want to do it. 

4 The definition of humanitarian intervention of the Institute for International Affairs of the 
Kingdom of Denmark has been used. 
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the state contrary to international law has the international responsibility of the state 
as the consequence. An illegal act of the state means an action, which consists of 
doing or not doing, that can be attributed to that state according to international law, 
and represents violation of its international obligations. The qualification of a certain 
act as contrary to international law is performed according to the rules of internatio-
nal law and that qualification is not affected by its legality according to the rules of 
national law. According to international law, an act of the state shall be: if a state 
body or other persons or bodies authorized to exercise elements of the state power 
act in their official capacity, even if they exceed their powers or act contrary to given 
instructions; if a person or a group of persons acts according to the instructions of 
the state, or is under its management or control; if persons or groups of persons 
actually exercise elements of the state power, in the absence or due to the omission 
of the official authorities, and under circumstances which require such exercise of 
authority. The circumstances that exclude illegality are valid consent of the state, 
self-defence and an act of countermeasure to the extent that it has been taken aga-
inst that state. The responsible state has the obligation to fully compensate all mate-
rial and non-material damage caused by an act contrary to international law. Full 
compensation for damage caused by such an act may be given in the form of resti-
tution, financial compensation or satisfaction, either individually or together. 

Among the rules of international law that have to be respected are the provisions 
of the European Convention on Fundamental Rights and Freedoms. Namely, the 
European Court of Human Rights, as the only authority competent to monitor com-
pliance with the Convention, has confirmed that the legal space of the Convention in 
certain cases may extend beyond the territory of the Council of Europe member 
states, i.e. when a member state, through its troops engaged in security operations, 
exercised such authority and control over individuals that a connection has been 
established between the competences of the member state and the controlled indivi-
duals. This position on the extraterritorial jurisdiction of the members of the Euro-
pean Court of Human Rights indicates that the obligation to respect and protect hu-
man rights is not excluded even when it comes to the activities of the state armed 
forces in multinational operations outside the European contingent, which sets an 
exception to the territorial validity of the Convention. During the mission outside the 
borders of the Republic of Serbia, there is the responsibility of the state for all acts 
performed in the territory of other state by its citizens, members of the mission. 

The Court has also dealt with the issue of extraterritorial jurisdiction, i.e. the 
responsibility of the state for the actions of its soldiers in the territory of other mem-
ber state, in the case of Pisari v. the Republic of Moldova and Russia, where it po-
inted out that when state troops are deployed in the territory of other state, the ex-
traterritorial force they use may be extended to the jurisdiction of the state in order to 
include those affected by the actions of its troops. 

In order to attribute the possible illegal behaviour of the soldiers participating in the 
peace operation to the Union, it would be necessary to determine whether the 
transferred degree of command and control is proportional to the degree of effective 



 The Serbian Armed Forces as a Factor of International Cooperation and Eurointegration 
 

 189  

 

control. Namely, the Serbian Armed Forces members who participate in international 
operations are still a body of the state of Serbia, while a certain degree of command 
and control of that body has been transferred to the Union. The members of the Armed 
Forces and other defence forces have to respect the rules of international law on the 
use of force and the rules of humanitarian law. They are granted immunity from 
criminal, civil and administrative jurisdiction of the host country, but are not exempt 
from the jurisdiction of their own state and are subject to disciplinary, misdemeanour 
and criminal liability for breaches of duty, in accordance with law and concluded 
international agreements. It has already been said that during participation in 
international operations, the Serbian Armed Forces members act as bodies of the 
state of Serbia and that, according to the agreement with the European Union, they 
remain under full command of national authorities even when the Union bodies have 
operational control over their tasks. Thus, it can be concluded that there are grounds 
for determining the responsibility of the state of Serbia for violations of international law 
committed by the Serbian Armed Forces members engaged in the Union operations. 

It should not be forgotten that international law recognizes the institute of individ-
ual criminal responsibility for acts classified as international crime that violate rules 
based on values of general importance. Therefore, every state is given the right to 
prosecute and punish the perpetrators of those illegal acts, regardless of whether 
there is a territorial connection or a connection based on citizenship. This power is 
extended to inspirers and ordering parties. It is unlikely that forces participating in 
peacekeeping or crisis management operations will be ordered to commit crimes of 
genocide or crimes against humanity. Individuals participating in those missions are 
more likely to violate international humanitarian law and, in compliance with interna-
tional law, bear personal responsibility for a particular war crime. 

While on a multinational mission, the members of the Serbian Armed Forces and other 
defence forces are entitled to diplomatic and legal assistance and protection. Diplomatic 
protection is a traditional institute of international law and means activities that the state 
uses in exercising diplomatic protection and includes legally permitted procedures by which 
the other state is informed of its views and requests. Over time, an individual has been 
given the possibility to file certain petitions or lawsuits demanding respect of their rights. 

During an operation, any interference in the internal affairs of the host country 
and all other activities out of the approved mandate of the mission are prohibited. 
The Republic of Serbia is obliged to respond to any lawsuits against a member of its 
staff participating in the EU crisis management operations, and when its respon-
sibility is determined, it pays compensation. 

Conclusion 

After the Second World War, the integration processes that led to the establish-
ment of the EU began in Europe. Although the non-existence of the EU military force 
has long been emphasized as evidence of its strength resulting from high-quality 
normative activity, there is no doubt that the military force behind diplomatic means 
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gives precedence in international relations. The military security and defence is de-
veloping in parallel with other integration in Europe. The coming into force of the 
Lisbon Treaty from 2009 shows that the establishment of other bodies and initiatives 
necessary for the further development of the EU has been provided.  

The development of the Common European Security and Defence Policy is still 
largely influenced by the NATO because 21 member states of the Union have the NATO 
membership. The standards implemented by the armed forces of the members are the 
NATO procedures and standards, which is what the EU members strive for. Setting 
these standards as a strategic goal of the state contributes to the development of 
operational capabilities of the Serbian Armed Forces as a whole, which guarantees the 
efficiency and availability of units for carrying out missions in the country and abroad. 

The European Union multinational operations may also include tasks involving 
the use of force. Such a modality of action is provided for by Article 53 of the United 
Nations Charter, which provides for the possibility for the Security Council to use 
regional agreements or agencies to enforce coercive measures. The decisions of the 
European Union Council that establish, initiate and regulate crisis management op-
erations always refer to the Security Council resolutions in the introductory part. 

The engagement of the Serbian Armed Forces and other defence forces in inter-
national military operations is possible only in accordance with the Constitution of the 
Republic of Serbia and international law. The decision is made for each operation with the 
assessment that the participation of the Armed Forces in that operation is in accordance 
with national, security, defence and foreign policy interests of the state, i.e. the country's 
interest to contribute to security at the world, European or regional level taking care about 
preserving international law and peace. In addition to these external elements important 
for the country's international reputation, participation in missions has another important 
aspect - personal experiences and knowledge that the Serbian Armed Forces members 
acquire during mission, in contact with representatives of other countries. 

During mission, adequate legal protection of participants in those operations and 
compliance with contractual obligations regarding security risk assessment have to 
be provided. If, within the time allotted for the conduct of an operation, the mandate 
of the mission is violated, the security and defence interests of the state of Serbia 
are seriously threatened, or the lives of the Serbian Armed Forces members are 
endangered, or unacceptable risks and danger to their security arise, a decision on 
their immediate withdrawal is made before the end of the activity to which they have 
been sent. The decision on that is made by the National Assembly or, if not possible, 
the President of the Republic on the basis of a proposal given by the Minister of De-
fence, after joint assessment with competent ministers. 

Taking part in an international military mission shows how development and change in 
modern political relations also affect the armed forces, whose traditional role as a country's 
defensive force is expanding to preservation of the collective security of the wider 
community. This requires adjustment to modern international and political relations, and 
also constant improvement of personnel and technology in order to respond to challenges 
while respecting all national and international rules governing this field. 
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S u m m a r y 

y concluding international agreements in the field of security and defence, the 
Serbian Armed Forces become a factor of international cooperation, which 

imposes certain responsibilities on the state and, in a special way, regulates the 
international legal position of their members. The aim of this paper is to present the 
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origin and development of the idea of the Common European Security and Defence 
Policy (CSDP), the obligations on behalf of the Republic of Serbia and the national 
legal framework that regulates this matter.  

The goal of the EU Common Foreign and Security Policy (CFSP), established by 
the Maastricht Treaty, is to preserve peace and strengthen international security in 
accordance with the principles listed in the United Nations Charter. To achieve this 
goal, the Common Security and Defence Policy has been developed, with the Union 
taking the leading role in peacekeeping operations and conflict prevention.  

The analysis of the content of national and international acts shows the evo-
lutionary development of the idea on the existence of collective security, the acts for 
its implementation and the conditions necessary for the successful execution of the 
set tasks have been developed. Also, comparative, historical and deduction methods 
have been used during the preparation of the paper.  

The conclusion is that the new area of integration in Europe requires that the 
armed forces of the member states gain a role in international relations, initiating at 
the same time a series of institutional reforms and a change in the understanding of 
the social role of the military. International military engagement at regional and glo-
bal level, along with bilateral cooperation, is a means of eliminating threats to natio-
nal security while strengthening the capabilities of the national defence system, as 
well. It is necessary to meet strict conditions for such engagement to be legitimate.  

Key words: Common Security and Defence Policy, European Union, Serbian 
Armed Forces 
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he paper elaborates the concept and significance of media policy 
and implements it to the Serbian Armed Forces. The importance of 

the media in the security sector at national and international level is 
analyzed and the need for good media representation of the Serbian 
Armed Forces is emphasized in order to support the public for important 
decisions concerning military and security issues. The concept of strategic 
communications and their relationship with the media policy that the 
Armed Forces should develop as one of the instruments of soft power, 
which is of interest not only to this system, but also to the state and 
society, has been presented. Moreover, the main elements are presented, 
whose fulfillment would create conditions for the establishment and 
conduct of an adequate media policy as an instrument of soft power. 

Key words: Serbian Armed Forces, media policy, media, strategic 
communications, public, public opinion 

Introduction  
he new age brings a new reality: „…the development of technology and infor-
mation revolution have established a completely new environment, both for 

political decision-makers on military actions and for the very Armed Forces”.1 It is 
                              

 The paper was written within the project „Projection of trends of importance for the security of 
the Republic of Serbia until 2030”, Strategic Research Institute, University of Defence in Belgrade 

 Faculty of Diplomacy and Security, Universitiy Union Nikola Tesla, Belgrade, Republic of Serbia, 
nesaperic@hotmail.com  

 Strategic Research Institute, University of Defence in Belgrade, Republic of Serbia 
1 Jasmina Glišić, Demokratska civilna kontrola oružanih snaga – savremene teorijske rasprave, 

BCBO, Beograd, 2005. 
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becoming increasingly clear that geostrategic goals (primarily of great powers) are 
achieved through the following line of pressure: political and diplomatic, economic, 
media and military. However, the military one is usually used in the end. Before that, 
the other mentioned pressures are combined, which may have pronounced 
intelligence-informative or media-communication elements/strategies.2 The latter aim 
to gain their own public, groups, informal and formal centres of power, as well as 
foreigners, who are relevant in a given situation.3 

The most well-known experts in the field of PR focused on military-political is-
sues4 agree that the influence of public opinion can be of great importance for ma-
king and implementing decisions related to military and security issues. This does 
not mean decisions on entering into acts of war, but the relationship and interdepen-
dence of the state (state leadership) and the military, the people and the military, 
redesigning the role of the military, its transformation, etc. „Important decisions in the 
field of politics, finance, security and other elites can be made without the public 
support, but the chances for their long-term and successful implementation are then 
significantly reduced”.5 

The security reform and defence policy-making has to take into account the fact 
that security and defence are increasingly becoming political issues, which would 
have to be understood to the general public in order to support them.6 One of the 
main problems in this process is the one that affects the entire public sector of Ser-
bia, including the military system. It is the problem of insufficiently developed com-
munication that has only recently been given more importance, which is largely cau-
sed by unorganized (or insufficiently implemented) legislation and insufficiently built 
awareness in the society and institutions about the importance of high-quality, timely 
and organized communication. 

                              
2 More in: Saša Barbulović, Zoran Jevtović, Radan Lakićević, Miodrag Popović, Amnezija 

javnosti, Grafo-Komerc, Beograd, 2004; i Radenko Šcekić, „The Media in the Service of 
Geopolitics”, Media dialogues/Medijski dijalozi, Vol. 8, No. 3, 2015, pp. 33-39.  

3 Nenad Perić, „Medijska politika, informisanje javnosti, masovno komuniciranje i propaganda 
kao sredstva međunarodne politike i ideologije”, Nacionalni interes, br. 3, 2008, pp. 169-182. 

4 More in papers: Ole R. Holsti, „Public Opinion and Foreign Policy: Challenges to the Almond-
Lippmann Consensus”, International Studies Quarterly, 36 (4), 1992, рр. 439-466; Piers Robinson 
„The CNN Effect: can the media drive foreign policy? ”, Review of International Studies, April 25 
(2), 1999, рр. 301-309; Philip Evert, Isernia Pierangelo, Public Opinion and the International Use of 
Force, Routledge, London, 2000; Piers Robinson, „The influence of media on world politics‟ 
European Journal of Communication, Vol. 16, No. 4, 2001, рр. 523-544. 

5 Nenad Perić, „Medijska politika, informisanje javnosti, masovno komuniciranje i propaganda 
kao sredstva međunarodne politike i ideologije”, Nacionalni interes, br. 3, 2008, pp. 169-182. 

6 Jan Hartl, „The Importance of Public Opinion in Security and Defence Policy‟, in Marie 
Vlachová (Ed.), Public Image of Security Defence and the Military in Europe, DCAF – Geneva 
Centre & Center for Civil-Military Relations, Belgrade, 2003, pp. 16-29. 
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Strategic communication, media and soft power –  
the need to develop the media strategy  

of the Serbian Armed Forces 
Strategic communication is a term used to denote the highest level of engagement of 

communication achievements of an organization in improving its mission.7 In the context 
of national defence and security, strategic communication can be identified with each 
activity, statement, message, description and action of the state armed forces that affects 
the perception and public opinion of the population that witnesses it.8 Strategic 
communications management implies the way in which an organization presents itself in 
the society as a social actor in creating public culture and considering issues of public 
importance. In this sense, strategic communication can be considered through: 

– national (state) institutional level, which includes: public diplomacy, psycho-
logical operations, social marketing, propaganda and interest communications 
(lobbying, advocacy, strategic negotiation); 

– corporate level, which includes: public relations, integrated marketing communi-
cations, socially responsible practice, corporate political activities.9 

Strategic security communication plays a significant role in national and internati-
onal relations, and should stem from strategic national interests. It can be viewed as 
a process, goal or means of achieving interest. 

In this sense, the main object of strategic communication is the public in all its 
segments, and the instruments and channels of action are the media - traditional 
(TV, radio, press) and modern (Internet and new media). 

The impact on public opinion is achieved through campaigns, which, in principle, 
contain three main phases:10  

– defining issues in the public through the use of activist groups and their actions, 
involving opinion leaders, who divert the public's focus on the desired topic. At this 
stage, the public, which is wider than driving group, becomes aware of a problem. 
With the increase of interest, the popularization of a problem grows with the constant 
presence of the media; 

– the involvement of the media, which, in order to more clearly convey a messa-
ge and encourage a wider audience, simplify the interpretation of a problem, thus 
making it easier for new, previously disinterested individuals to participate in dis-
cussing a problem and taking a stance; 
                              

7 Kjerstin Thorson, „Strategic Communication”, Oxford Bibliographies, 2013, DOI: 
10.1093/OBO/9780199756841-0007. 

8 Todd C. Helmus, Christopher Paul, Russell W. Glenn, Enlisting Madison Avenue: The 
Marketing Approach to Earning Popular Support in Theaters of Operation, RAND Corporation, 
Santa Monica, 2007, pр. 171. 

9 Miroslav Mitrović, „Strateška komunikacija u funkciji nacionalne bezbednosti”, Vojno delo, 
1/19, 2019, pp. 41-54, (p. 42). DOI: 10.5937/vojdelo1901041М. 

10 Denis Vilkoks, Glen Kameron, Filip Olt, Voren Ejdži, Odnosi sa javnošću: strategije i taktike, 
Ekonomski fakultet, 2006, Beograd, pp. 214-217. 
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– the involvement of the state institutions. The popularization of a problem leads 
to an increase in the motivation of stakeholders and the involvement of the instituti-
ons of the state, which is under pressure to take steps to resolve an issue. The pres-
sure is exerted from the public base („the public wants”) while at the same time using 
the really aroused interest („the public needs”). The whole process is completely 
covered with the assis-tance of the media, which practically maintain the required 
level of tension and the presence of a topic in the phased conquest of a wider circle 
of the public. 

From the point of view of correlations and conditioning of the public, media and 
politics in the context of the security sector, contemporary literature identifies the 
processes of influencing political decisions from influencing security and foreign 
policy. These influences are carried out in the cycle „politics – media – politics”, wit-
hin which the holders (communicators), processes (media reporting, political proces-
ses), ambience (topic coverage, political ambience) with the strong influence of in-
formation controllers (gatekeeping) are emphasized, all within the set paradigm of 
strategic communication goals.11 

 

 
 

Figure 1 – Model of cyclical influence of politics - media – public12 

                              
11 Marc Jungblut, Strategic Communication and its Role in Conflict News, Springer Fachmedien, 

Wiesbaden, 2019. 
12 Miroslav Mitrović, „Mediji kao instrument strateške komunikacije u oružanim sukobima – Si-En-En 

efekat”, Vojno delo, br. 3/20, 2020, pp. 34-52, DOI: 10.5937/vojdelo2003034M. 
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There is no doubt that the media have a strong stimulating effect on creating 
people's opinions, more precisely, on creating public opinion. Furthermore, the me-
dia are an instrument of strategic communication, which is one of the expressions of 
the state power and an instrument in political and security fulfillment of national inte-
rests. Strategic communication is an expression of the state soft power and its 
systems (the Armed Forces is one of the most important systems in the case of the 
Republic of Serbia) and can have an offensive and defensive character. The 
conditionality of strategic communication as the subject of preservation and protec-
tion of national values and interests, and thus elements of national security, establis-
hes the need for resilience and informative vitality of a nation. This further causes 
the need to develop an adequate media strategy at national level. The Serbian Ar-
med Forces are the main holder of the defence function, so it is natural and 
necessary for them in the conditions of the importance of strategic communication 
for the execution of their mission to begin the development of a current media 
strategy relevant for modern conditions.  

Media policy  
Media policy is a continuous media action on certain demographic groups. It 

consists of determining general and communication goals, their execution – through 
media campaigns and public relations, and through selected communication 
channels – the media.13 

Media policy is a means of addressing a wide audience, the society, at national 
and international level in continuity. The unification of communication instruments is 
necessary in order to derive a good rating from coordinated and harmonious action – 
a positive image and the better and longer-lasting relationship with different target 
groups. The establishment of media policy and public opinion is influenced by many 
elements which, depending on their strength and representation, influence the 
communication process. Among them are: a type of the society (various demo-
graphic, sociological, educational, cultural, religious and developmental factors), his-
torical circumstances and experiences, media development of the state, surroun-
dings, general circumstances, etc.14 

                              
13 Nenad Perić, „Medijska politika, informisanje javnosti, masovno komuniciranje i propaganda 

kao sredstva međunarodne politike i ideologije”, Nacionalni interes, br. 3, 2008, pp. 169-182. 
14 Ibid. 
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Figure 2 – „Wheel” of media policy 

 
However, media policy, in addition to its moment of mass address, has a ten-

dency of exceptional segmentation of the audience when the address/action condi-
tioned (or marked) by complex or socially rather important issues is „produced”. This 
is done for two main reasons. The first is based on easier selection of communi-
cation strategies, means and messages in relation to individual groups, in order to 
increase the efficiency of media activities. The focus is on the creator and recipient 
of a message with its anthropological (cultural, social and psychological) characte-
ristics, then communication strategy and argumentation contained in a message, 
and linguistic factors.15 

                              
15 Ibid. 
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The second reason lies in deeper social segmentation. There are two types of 
opinion leaders (public opinion) - formal and informal.16 The former have been given this 
name because they represent elected officials (institutional, political, non-governmental, 
high-ranking organizational or corporate and public persons). Journalists often ask them 
for statements, that is, opinion on a specific issue concerning their responsibilities or 
interests. These are „legitimate, formal leaders of power”.  

The second group consists of informal opinion leaders, those who have an impact on 
people, groups and their environment due to their personal characteristics, such as: 
information, knowledge - credibility, articulation, leadership and charisma, driving force. 
The deeper segmentation of media activities and media policy tries to identify this part of 
the society. According to many sociologists, and their research, the importance of these 
leaders is enormous, often crucial. The result of that research is the theory of two-phase 
communication, which later grew into the theory of multiphase flow, although it is 
basically the same idea: public opinion is formed by the opinions of people who have 
already refined information, evaluated them and formed an opinion that is transferred to 
others. This model is presented as a series of concentric circles, whose epicentre 
contains opinion makers. They receive great quantities of information through mass 
media and other sources, and forward some of that information to the next circle, whose 
members represent the interested public. By expanding the circles, we come to the 
disinterested public that remains out of the process of public opinion, although a part of 
the people from this circle will still get some information and show interest.17  

Media policy of the Serbian Armed Forces 
The majority of the most important practitioners and media theorists believe that wider 

masses (i.e. those who ultimately form the basis of public opinion) are usually neither 
sufficiently (well) informed, nor educationally and culturally mature to draw their own 
conclusions ... they do it with assistance.18 These relationships are shown in Figure 3. 
 

                              
16 Stanley J. Baran, Dennis K. Davis, Mass Communication Theory: Foundations, Oxford 

University Press, Oxford, 2019.  
17 Nenad Perić, „Medijska politika, informisanje javnosti, masovno komuniciranje i propaganda 

kao sredstva međunarodne politike i ideologije”, Nacionalni interes, br. 3, 2008, pp. 169-182. 
18 More in: Walter Lippman, Public Opinion, Harcourt, Brace and Co., New York, 1922; Edward 

Bernays, Propaganda, Horace Liveright, New York, 1928; William R. Caspary, „The Mood Theory: 
A Study of Public Opinion and Foreign Policy”, American Political Science Review, 1970, No. 64, 
pp. 536-547; Denis Mek Kvejl, Uvod u sociologiju masovnih komunikacija, Glas, Beograd, 1979; 
Fransis Bal, Moć medija: mandarin i trgovac, CLIO, Beograd, 1997; Edward Herman, The Myth of 
the Liberal Media, Peter Lang Publishing Inc., New York, 1999; Brigitte Nacos, Robert Shapiro, 
Pierangelo Isernia (Еds.), Decision-making in a Glass House: Mass Media, Public Opinion, and 
American Foreign Policy in the 21st Century, Rowman & Littlefield, Boulder, 2000; Richard 
Eichenberg, Victory has many friends: US public opinion and the use of military force, 1981–2005, 
International Security, 2005, Vol. 30, No. 1, pp. 140–177. 
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Figure 3 – Elements and process of political and security decision-making19 
 

In their assessments of security and defence, people usually depend on external 
information and interpretations: addresses and speeches of their political leaders, 
statements of their government and other institutions, information and comments on 
television, radio and in newspapers.20 „The fact is that the traditional media repre-
sent the main channel of communication, which directly influences the formation of 
opinions and attitudes of public opinion. However, rapid growth in the number of so-
cial network users, especially the younger population, has initiated the need to use 
communication potential of new media to communicate directly with selected target 
groups in order to inform them about the work, mission and tasks of an organiza-
tion”.21 

The media is one of the mechanisms that enables the society and individuals to 
view themselves, the environment and the world. „With a lot of information, the pu-
blic media paint our present on an invisible time screen every day. This media image 
of individual, but also wider, social reality is framed by the amount of information and 
the scope of our knowledge.”22 However, the image that the media create does not 
have to completely coincide with reality. Sometimes that deviation is huge, to such 
                              

19 Nenad Perić, „Medijska politika, informisanje javnosti, masovno komuniciranje i propaganda 
kao sredstva međunarodne politike i ideologije”, Nacionalni interes, br. 3, 2008, pp. 169-182.  

20 Jan Hartl, „The Importance of Public Opinion in Security and Defence Policy‟, in Marie 
Vlachová (Ed.), Public Image of Security Defence and the Military in Europe, DCAF – Geneva 
Centre & Center for Civil-Military Relations, Belgrade, 2003, pp. 16-29. 

21 Srđan Blagojević, Mihailo Zogović, Milivoje Pajović, „Politika odnosa sa javnošću u sistemu 
odbrane‟, Vojno delo, 5/2015, pp. 133-145. 

22 Adam Brigs, Pol Kolbi, Uvod u studije medija, CLIO, Beograd, 2005, p. 112. 
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an extent that the media image and reality differ in essence. „The staging of commu-
nication during the trans-mission of content is changing in the direction of a compre-
hensive picture of the society and consciousness. This builds social status, because 
the one who appears more often in the public represents relevance, competence, 
reliability and power”.23  

„The public trust in the Armed Forces, which in Serbia relies heavily on historical 
experience (the essential role of the military in establishing a sovereign state and 
maintaining national identity) and cultural traditions (high appreciation of struggle 
and war as a means of preserving freedom and independence) is subject to signifi-
cant fluctuations if not supported by public knowledge about the sources of security 
risks, insight into the goals of the use of military force, the professional readiness of 
the military to perform the tasks defined by law and the practical results of its acti-
ons. It is largely formed on the attitude of the society that the Armed Forces, despite 
material-technical and orga-nizational-transitional problems, can perform their fun-
ction of protection, especially in crisis or war situations. This is where, unfortunately, 
the knowledge (i.e. mental and preferential engagement) of the general public regar-
ding the Armed Forces ends”.24  

Critical reconsideration of the foundations on which public opinion on the Armed 
Forces relies is a constant task of civil society since their good credibility in the eyes 
of the public is in the interest of both the state and society. It is in the nature of the 
media to quickly turn their attention from an event and topic to other. However, ma-
intaining public attention to issues of public interest is a legitimate task of the media 
in the service of the public. It implies a professional decision to present a topic as a 
priority and to be constantly followed, as well as to develop public debate around it in 
order to find an optimal solution for the community. In a similar way – through plan-
ned professional engagement – the media should stimulate the interest of the civil 
sector in the optimal organization of the security and defence sector. 

At general level, the goals of the media policy of the Serbian Armed Forces 
should be:25  

– regular, timely and accurate informing of the public about all events and things 
that interest it; 

– creating and maintaining a good opinion of the Serbian Armed Forces among 
national and target foreign public and profiling their image; 

– use of all suitable ways of promotion and publicity for the purpose of constant 
communication with the society in order to provide stable social and state support; 

– performing the abovementioned in cooperation with other state systems and 
elements, especially in the field of security, internal and foreign policy, and 
                              

23 Zoran Jevtović, „Konferencija za štampu‟, CM Časopis za upravljanje komuniciranjem, br. 4, 
2007, pp.135-151, (136). 

24 Nenad Perić, Kreiranje i evaluacija medijske politike na primeru Vojske Srbije, (doktorska 
disertacija), Univerzitet Megatrend, Beograd, 2008, p. 49. 

25 Ibid. 
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– work of the competent services in the Serbian Armed Forces within the legally 
defined framework, with strict protection from daily political events and attempts at 
instrumentalization by any institution, party or individual. 

Fulfilling the mentioned goals to a sufficient extent, as well as gaining adequate 
and constant media attention that have a positive attitude towards the Armed 
Forces, its purpose and role in the state and society, the Serbian Armed Forces can 
gain leverage of soft power and enable easier and more efficient functioning of the 
system, both in peacetime and wartime conditions. 

Conclusion  

The fact that the media are ubiquitous and pervasive has given the public new 
roles in the security sector. They have become a key link between the public 
(society) and the military. The way in which they interpret and thematize security 
threats (and in the case of Serbia also the military system reform) becomes crucial 
for public support to the Armed Forces (i.e. their reform). 

Thus, the role of the media in redesigning a traditional dichotomy between the 
society and defence sector is one of the success factors in reforming the military-
security system. In that sense, maintaining a good image of the Serbian Armed For-
ces and their adequate media representation is not only in the interest of the security 
system, but also the Republic of Serbia. It is, therefore, an unavoidable function, but 
it has not been given adequate significance in the transformation of the military 
system (which is still ongoing). 

„The Armed Forces, regardless of the fact that they are indisputably one of the 
state pillars, in the media space such as ours today cannot count on the support of 
most public media in advance. They have to fight for the support of public opinion, 
primarily by affirming the true values of the military organization and its social 
significance. This can be done only by professionals, capable of achieving goals of 
addressing the public and positively influencing the formation of desirable public 
opinion by an effective address in the media that are not a priori benevolent 
towards the Armed Forces - from the point of view of our Armed Forces in the 
process of their transformation into the armed force ready to respond to modern 
challenges”.26 In addition to competent institutions and bodies, it is necessary to 
engage the professional public, especially the part that deals with research and 
analysis of the media and public opinion. When it comes to security factors, 
academics and mass media can play an important indirect role in defining and 
interpreting security issues.27 
                              

26 Slavoljub Ranđelović, „Uvod u informisanje“, NIC VOJSKA, Beograd, 2003, p. 6. 
27 Marie Vlachová, „The European Public Opinion On Security And Defence: A Good Message 

for Politicians and Soldiers‟, in Marie Vlachová (Ed.), Public Image of Security Defence and the 
Military in Europe, DCAF – Geneva Centre & Center for Civil-Military Relations, Belgrade, 2003, 
pp. 284-293. 
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In the absence of a clear media policy, the Serbian Armed Forces found them-
selves at a moment when the defence system is being reformed, as well. This ena-
bles the development of a strategy that can be coordinated with other elements of 
the defence and security system in the reform process. It can be concluded that it is 
necessary to establish a system of making and conducting media policy of the Ar-
med Forces with the adoption of the highest defence documents, which have to 
contain properly defined and clearly set security, communication and general social 
goals, strategies and elements that support such media policy, which becomes an 
instrument of soft power by its adequate implementation. 

In short, the Serbian Armed Forces must have a defined and adequate media 
policy that is continuously implemented in order to function better in peacetime, and 
to increase the chances of fulfilling defence and political goals in the event of crisis 
situations and war. 
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S u m m a r y 

he paper elaborates the concept and significance of media policy and imple-
ments it to the Serbian Armed Forces. The importance of the media in the 

security sector at national and international level is analyzed and the need for good 
media representation of the Serbian Armed Forces is emphasized in order to support 
the public for important decisions concerning military and security issues. The 
concept of strategic communications and their relationship with the media policy that 
the Armed Forces should develop as one of the instruments of soft power, which is 
of interest not only to this system, but also to the state and society, has been 
presented. Moreover, the main elements are presented, whose fulfillment would 
create conditions for the establishment and conduct of an adequate media policy as 
an instrument of soft power. 

Key words: Serbian Armed Forces, media policy, media, strategic communications, 
public, public opinion 
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he subject of the research in this paper are contemporary aspects 
of the relation between branches of the state power and the 

Armed Forces. The general starting hypothesis was: „If the state power 
holders do not have stable support in economic and political actors of the 
social structure and do not ensure their interaction with social, political, 
cultural, information and communications and security system, then the 
execution of the modern role of the Armed Forces in the political system is 
difficult.” Almost all main analytical and synthetic methods of knowledge 
have been used in the paper, and the comparative method when it comes 
to general scientific methods. From the data collection methods the opera-
tional method of document content analysis has been used. The paper 
emphasizes several main findings, first of all, that the Armed Forces and 
other elements of the defence system in the process of protection of vital 
social values should be under constant supervision and civilian control of 
the legitimately elected legislative power, and the executive power should 
provide conditions, budget and supreme command and through ministerial 
instructions give guidelines and priorities for the development of the Armed 
Forces and directly control them. The judicial power sanctions anti-consti-
tutional and illegal actions of the Armed Forces members, as well as other 
citizens of the society, but also protects the rights and freedoms of those 
who seek justice. 

Key words: the Armed Forces, political system, division of power, 
legislative power, executive power, judicial power 
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Introduction 
or modern understanding of the relation between the state power and the Armed 
Forces, it is necessary to start first from what is understood by the modern state in 

political and legal theory as the main categorical concept important for understanding the 
subject of this paper. From an epistemological point of view, the modern state can be 
defined as “a state with developed stable political, legal, economic, social, security and 
cultural systems that enable the sovereignty of the power in its territory and the rule of 
people by modern, democratic methods of governance, in which a citizen is not the su-
bject of the state authorities, but a full member of the social structure in power.”1  

Two assumptions have affected the establishment of the modern state. The first 
one is the existence of the state through time and the second one are the modern 
achievements that the states have done, above all, the level of the development of 
democracy, human freedoms and rights, „welfare society”, as well as the level of the 
development of science, culture and education.2  

At the current level of the development of human society, the concept of the modern 
state is slowly being implemented for numerous factors, first of all, the states are becoming 
less independent and sovereign, and more dependent on other states and international 
organizations. In addition, in modern international relations, there is an expansion of the 
regulatory competencies of the state and an increase in the control role of citizens in them. 

Under the influence of those tendencies, the security function of the state has 
been changed, in which the primary function of security has been transformed into 
collective security, and the function of defence, independence, sovereignty and ter-
ritorial integrity into joint defence, while the function of creating and maintaining in-
ternal legal order has been subordinated to the primacy of international law, and the 
traditional sovereignty of the state, due to strengthening of the role of international 
organizations, is increasingly taking on the role of „limited sovereignty”.3 

This is exactly the paradigmatic framework in which the contemporary relation 
between branches of the state power and the Armed Forces in Serbia is considered 
from the point of view of political science. 

The relation between the legislative power  
and the Serbian Armed Forces 

The legislative power – the National Assembly decides on war and peace and 
declares the state of war and emergency; exercises democratic and civilian control 
over the Serbian Armed Forces and other defence forces; provides financial, norma-
                              

1 Neđo Danilović, Aleksandra Danilović, „Pravo 2018”, in: Boris Krivokapić, Neđo Danilović, Dragan 
Čović (urs), Ostvarivanje koncepta pravne države i njenog višeg kvaliteta vladavine prava u savremenim 
državama, Univerzitet Union „Nikola Tesla”, Poslovni i pravni fakultet, Beograd, 2018, p. 5. 

2 Ibid, p. 4 and 5. 
3 Ibid, p. 6. 
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tive, legal and other preconditions for the functioning and development of the Armed 
Forces and the defence system, etc. 

The legal basis for the execution of the social role of the legislative power in the 
field of defence is provided by the Constitution of the Republic of Serbia. Namely, 
Article 141 stipulates that the Serbian Armed Forces are under democratic and civi-
lian control. Thus, the principle of democratic and civilian control of the Armed 
Forces has been raised to the level of the constitutional principle.  

The legislative power of the Republic of Serbia influences the execution of the 
social role of the Armed Forces through numerous instruments, the most important 
ones being the establishment of the defence policy and the legislative framework for 
the functioning of the Armed Forces and their harmonization with international 
agreements; distribution of legal powers; budget adoption and control; decision-
making on the deployment of troops to peacekeeping missions; gaining insight into 
planning and carrying out greater public procurement for the Armed Forces and the 
defence system as a whole. 

The role of the legislative power in establishing the defence 
policy and the legislative framework for the functioning  
of the Armed Forces 

The role of the legislative power in Serbia in establishing the defence policy and 
the legislative framework for the Armed Forces and defence is conducted in the pha-
ses of development, decision-making, implementation and subsequent evaluation of 
the implementation of the defence policy and law. 

In the phase of developing the defence policy and laws regulating the Armed 
Forces, the National Assembly of the Republic of Serbia has a limited role. The 
competent expert, legal and other services in the ministries of the Government have 
a greater role, primarily in the Ministry of Defence, the Ministry of Foreign Affairs and 
the Ministry of Finance. 

The National Assembly of the Republic of Serbia has a decisive role in the pro-
cess of determining whether the existing Government policy in the field of defence 
meets the needs of citizens, and it may require a revision of such policy, if 
necessary. In this phase of the legislative work, the most important thing is that the 
competent committees of the Serbian National Assembly are consulted in order to 
have a substantial influence on the content of political and legal documents, expres-
sing pluralism of political visions in the process of preparation of the defence policy 
and laws in the field of defence. This approach allows not only the National 
Assembly to transfer the interests of people at the beginning of the policy-making 
and law drafting process, but it provides a positive pluralistic debate and democratic 
atmosphere, when the documents such as the Defence Strategy and laws in the field 
of the Armed Forces and defence are submitted to the Assembly for adoption. 
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In the phase of adopting the Defence Strategy and laws related to the Armed Forces 
and defence, the National Assembly of the Republic of Serbia has a significant role. 
When the documents such as the Defence Strategy, the Strategic Defence Review and 
laws related to the Armed Forces and defence are submitted to the National Assembly, 
they become its „property”, and it assumes responsibility for their adoption. Therefore, it 
is necessary that the National Assembly and its working and expert bodies are provided 
with sufficient time to study thoroughly the Defence Strategy, the Strategic Defence 
Review and the submitted legal acts without any pressure. At this stage of the legislative 
work, it is very important that the working bodies of the Assembly do not rush into the 
procedure of adopting documents in the field of defence. 

After the democratic procedure in the working bodies of the Assembly, the Natio-
nal Assembly of the Republic of Serbia, at its plenary session, adopts the Defence 
Strategy, the Strategic Defence Review and laws in the field of the Armed Forces 
and defence or rejects them and proposes their amendment in accordance with the 
proposals of the parliamentary groups and the deputies themselves. 

The role of the legislative power in the field of harmonization 
of the defence policy and the law on the Armed Forces  

and defence with international treaties 
The definition of the defence policy of the Republic of Serbia and the adoption of 

laws in the field of the Armed Forces and defence are limited by numerous internati-
onal treaties, above all, the UN Charter and several international standards that 
serve as a recommended framework for harmonizing national defence policies of 
each country.4 One of them is 2625 Declaration of the UN General Assembly on the 
principles of international laws related to friendly relations and cooperation between 
the states (1970). It represents an authentic interpretation of the UN Charter and is 
therefore binding for all UN member states.5 

The harmonization of the defence policy and national laws in the field of defence 
with international treaties is carried out through multilateral and bilateral agreements 
related to some aspects of defence. In the field of defence, there is a wide range of 
multilateral agreements. The main categories of these agreements are the treaties 
that regulate the world security, above all: the United Nations Charter; international 
treaties on international humanitarian law, which regulate international and non-in-
ternational armed conflicts (four Geneva Conventions from 1949 including two addi-
tional protocols from 1977); international treaties related to different types of wea-
pons and their regimes (the Treaty on the Limitation of Anti-Ballistic Missile Systems, 
the Strategic Arms Reduction Treaty, the Landmines Convention, etc.); international 
                              

4 The United Nations Charter and Statute of the International Court of Justice, San Francisco, 1945. 
5 Deklaracija o načelima međunarodnog prava u pogledu prijateljskih odnosa i saradnje među 

državama, Rez. G. S. 2625 (XXV) (1970). 
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treaties established by regional organizations related in part to the defence issues 
(the Charter of the Organization of the American States, the Agreement on the 
European Community, the African Union Constitutive Act); regional agreements on 
military cooperation and mutual defence assistance (NATO, Partnership for Peace, 
the WEU Treaty, the Inter-American Convention on Mutual Assistance),6 etc.  

The National Assembly of the Republic of Serbia, as the highest institution of the 
legislative power, ratifies international treaties, and the negotiation process itself in 
the preparation for ratification of international treaties is conducted by the executive 
power, through the Minister of Foreign Affairs, who signs international treaties, and 
they come into force since the moment of their ratification in the Assembly. 

Bilateral treaties in the field of defence are considered as a means of expressing 
foreign defence policy, improving friendly relations with other countries and resolving 
specific problems between participating countries. When ratifying bilateral treaties, 
the National Assembly has the possibility to propose changes to the text of a treaty, 
which the executive power should later negotiate on. 

The experiences of three-decades-long parliamentary work in Serbia have con-
firmed that the participation of the public in the National Assembly in the process of 
ratification of international treaties is very important and desirable. The public is an 
obstacle to the executive power to conclude secret agreements or bilateral treaties 
without the knowledge and consent of the National Assembly, which represents an 
important mechanism for the balance of branches of power in the conduct of the 
principle of division of power. 

According to generally accepted standards in advanced democracies, internatio-
nal treaties related to the sovereignty, territory and international status of Serbia 
have to be the subject of debate and ratification in the National Assembly of the Re-
public of Serbia. 

The role of the legislative power in the field  
of political and legal powers 

In the domain of political powers, the National Assembly of the Republic of Serbia 
in the field of security and defence adopts: the National Security Strategy, the De-
fence Strategy and the Strategic Defence Review. In addition to these highest stra-
tegic documents, it also makes the decision on the declaration and abolition of the 
state of war; then the decision on the membership of the country in international or-
ganizations and the rights and obligations that derive from such membership; deci-
des on the change of borders according to the procedure envisaged for the adoption 
of the Constitution; calls on representatives of the executive power, military and civi-
lian personnel in the Armed Forces and the defence system, as well as civilian ex-
                              

6 Neđo Danilović, Miodrag Gordić, Srđan Blagojević, Savremeni sistemi bezbednosti, Zavod za 
udžbenike, Beograd, 2015, pp. 77-78. 
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perts, to witness at the sessions of the National Assembly; seeks information and 
other acts from representatives of the executive power that cause great public atten-
tion; questions representatives of the executive power on the military and defence 
issues and interrogates representatives of the executive power, the Armed Forces 
and other elements of the defence system and civilian personnel on some issues of 
special importance for the defence and security of the Republic of Serbia.7 

In the field of legal powers, the National Assembly of the Republic of Serbia 
adopts laws on: the defence, Armed Forces, police, control of intelligence and 
security services, protection and rescue, criminal proceedings, courts, prosecution, 
physical and technical protection of people, goods and business and a set of laws on 
civilian aspects of the protection and security of people and material goods. Within 
its legal powers, the National Assembly of the Republic of Serbia also adopts the 
Law on Determining Borders and laws and other acts on the implementation of inter-
national law, as well as resolutions and conventions that establish obligations on 
cooperation with international courts. 

The role of the legislative power in the adoption  
and control of budget 

In the field of budget adoption and control, the National Assembly of the Republic 
of Serbia has constitutional capacities to access all budgetary documents; review 
and influence budget allocations for the Armed Forces and the defence system; 
adopt the annual budget for the financing of the Armed Forces and other elements of 
the defence system; control the budget intended for the Armed Forces and defence 
at the level of programmes, projects and guidelines, and adopt/rejects all subsequ-
ent proposals of budgetary funds for the needs of the Armed Forces and other ele-
ments of the defence system. 

The parliamentary budget control, as a rule, takes place in stages. These are: the 
budget preparation, budget approval, budget spending and budget audit. 

In the budget preparation phase, the relevant Government bodies, in accordance 
with the Constitution and the Budget System Law, determine in the governmental 
budget the funds for the expenditures of the Armed Forces and some elements of 
the defence system. The National Assembly, through the Committee on Defence 
and Security and the Committee on Finance and Budget, may contribute to the allo-
cation of funds for various purposes through formal and informal mechanisms of 
communication with the bodies of the executive power, especially when it comes to 
previously assumed contractual obligations of the Republic of Serbia arising from 
international agreements and treaties, as well as bilateral and multilateral treaties 
with other countries. 
                              

7 Ibid, p. 79. 
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In the budget approval phase, the National Assembly studies and evaluates the 
public interest in the acceptability of the allocation of funds for certain purposes and 
manages the approval of funds for the Armed Forces and other elements of the de-
fence system. The act of the Assembly on annual revenues and expenditures 
necessary for the financing of its competences, the percentage of funds intended for 
the financing of the Armed Forces and other elements of the defence system and 
their precise distribution according to items is defined. This act is considered by the 
Committee on Defence and Security and the Committee on Finance, and it is 
adopted by the National Assembly, whereby it actively affects the amount of budget 
funds intended for the Armed Forces and their distribution according to items, most 
often at the level of programmes and projects for the modernization and equipping of 
the Armed Forces and their regular functioning. 

In the budget spending phase, the National Assembly has the constitutional and 
legal capacities to analyze and monitor the Government costs and can seek an in-
crease in transparency and accountability in the spending of funds intended for the 
Armed Forces and other elements of the defence system. In the case of extra-budg-
etary requests, the National Assembly has mechanisms to monitor and review these 
requests so as not to exceed costs, but it usually does not use them. The failure to 
perform adequate budget control is a serious problem, especially because, accord-
ing to Erich File, „budget control is a material legal guarantee that the Government 
will obey the laws”.8 

In the budget audit phase, the National Assembly has the legal capacities and 
mechanisms to consider whether there has been the abuse of funds allocated by the 
Government for specific purposes. Furthermore, it has the capacity to periodically 
evaluate the entire budget intended for the financing of the Armed Forces and the 
state competencies in the field of defence and conduct audit to provide liability insur-
ance, efficiency and precision in spending funds. In its two-decades-long work so far, 
the National Assembly of Serbia has not used this constitutional and legal capacity in 
an adequate way, except in one case, under strong pressure by the media, the civil 
society and the public. 

In addition to the National Assembly of the Republic of Serbia, the State Audit In-
stitution set up by the National Assembly also has significant responsibility for the 
budget expenditures intended for the Armed Forces and other elements of the de-
fence system. It has a triple function. It financially reviews the budget of the Armed 
Forces and other elements of the defence system, monitors the spending of funds 
from budget and ensures the proper use of funds from the budget intended for the 
Armed Forces and other elements of the defence system. 

                              
8 Slobodan Vukadinović, Analiza uticaja zakonodavnog postupka na predlog zakona, Pravni 

zapisi, br. 1/2010, pp. 97-118. 
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The role of the legislative power in deciding  
on the deployment of the Serbian Armed Forces  

personnel to peacekeeping missions 
According to the Defence Strategy of the Republic of Serbia, assistance and mediation 

in the peaceful resolution of international crises and conflicts is an integral part of an active 
and peaceful foreign policy that significantly contributes to the preservation of peace and 
security in the region and the world. The Republic of Serbia is committed to deploying the 
available capacities for the peaceful resolution of international crises and conflicts. The 
main principle of deploying members, teams and units of the Serbian Armed Forces to 
peacekeeping missions is the compliance with international law, improvement of mutual 
trust and transparency in the common interest of the conflicting parties. 

Since the deployment of members and units of the Serbian Armed Forces to pe-
acekeeping missions is one of the important international obligations of the Republic 
of Serbia, it is planned and executed in accordance with the requirements of the 
United Nations Security Council, the European Union and the OSCE, and according 
to the capacities of the Republic of Serbia. It is carried out by the participation of 
members and units of the Serbian Armed Forces in multinational operations and 
missions, which makes Serbia a significant contributor to the preservation of peace 
and security in the region and the world. 

In the decision-making process on deploying members and units of the Serbian 
Armed Forces to multinational operations and missions, the National Assembly of the 
Republic of Serbia: 1) makes the decision to deploy individuals and troops to multi-
national operations and missions; 2) defines the mandate of peacekeeping mission; 3) 
adopts the budget for peacekeeping mission and exercises its control; 4) evaluates the 
possible risks of the deployed military, police and civilian personnel in peacekeeping 
mission; 5) adopts the rules of engagement of members of the Armed Forces, police and 
civilian personnel in peacekeeping missions; 6) defines the chain of command in 
peacekeeping mission; 7) decides on the duration of peacekeeping mission, and 8) 
makes a decision on the tour of the troops participating in peacekeeping mission. 

The Inquiry Committees and Commissions  
of the National Assembly of Serbia 

The ad hoc established inquiry committees and commissions have a significant 
form of parliamentary control over the Armed Forces and other elements of the de-
fence system. The appointment of the inquiry committees and commissions is per-
ceived by the public as a positive political signal of the legislative power that it would 
like to investigate politically sensitive issues related to the Armed Forces and de-
fence. The inquiry committees and commissions can provide the evaluation of the 
Government's policy on specific issues related to the Armed Forces and defence 
and to suggest ways to address sensitive security issues.  
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The composition and number of oppositional deputies involved in the inquiry 
committees and commissions are of key importance for the outcome of the investi-
gation conducted by the inquiry committees. The investigative power of the inquiry 
committees and commissions depends on the powers and competencies assigned 
to them by the National Assembly. From the current parliamentary practice arises 
that the competencies of the ad hoc inquiry committees include:9 selection of files 
from the scope of the parliamentary investigation; tour of the military bases and faci-
lities; collection of relevant data including confidential and secret documents from the 
President of the state, the Government or the General Staff of the Serbian Armed 
Forces; taking, under oath, evidence from the President of the state, the Govern-
ment or the Armed Forces, as well as members of the civil society, and the organi-
zation of public or closed hearings on politically sensitive issues. 

The relation between the executive power  
and the Serbian Armed Forces 

The executive power is the function of the state performed by the Government 
and the President of the state. The Government defines and conducts the internal 
and foreign policy of the Republic of Serbia and represents the centre of political and 
social power.10 

From an epistemiological point of view, the engagement of the executive power 
in the conduct of internal policy in the field of defence includes: the active participa-
tion of the Government as a collective body of the executive power in the adoption of 
laws; the preparation and adoption of by-laws; the organization, direction and coor-
dination of the administration in the field of defence; the provision of preconditions 
for the stable functioning of the Serbian Armed Forces and other defence forces, and 
the command of the Armed Forces and other elements of the defence system in 
peace and war. 

The participation of the executive power in the adoption of laws implies: 1) pro-
posing the laws on defence, the Armed Forces, police, civilian and democratic con-
trol of the Armed Forces, civil protection, protection and rescue system, criminal pro-
cedure, etc.; 2) participation in the discussion during the adoption of these laws and 
3) promulgation of the adopted laws in the field of defence (law promulgation). 

The main proposer of the law in the field of defence is the Government of the 
Republic of Serbia with the state administrative bodies. The initiative of the Govern-
ment includes not only the choice of the matter that will be regulated by law, but also a 
formal proposal of law. By proposing law, the Government implements its programme, 
whose implementation it has been entrusted with by the National Assembly.11  
                              

9 Neđo Danilović, Miodrag Gordić, Srđan Blagojević, Gen. quote, p. 86. 
10 Ibid. 
11 Ratko Marković, Ustavno pravo i političke institucije, „Službeni glasnik”, Beograd, 1997, p. 338. 



 Contemporary Relations between the State Power and the Armed Forces from the Perspective ... 
 

 215  

 

The Government of the Republic of Serbia is responsible not only to propose 
laws in the field of defence, but also to consider proposals of laws of other authori-
zed proposers. The Government representatives may participate in the work of the 
working bodies of the National Assembly, which consider the legal texts.12 

The promulgation of the law is the final part of the lawmaking process, which is 
under the jurisdiction of the executive power. It is the legal act in which the President 
of the Republic of Serbia establishes the authenticity of the legal text and the 
regularity of its adoption. The President of the Republic of Serbia has the right of the 
legislative veto on the law passed in the parliament and submitted to him for promul-
gation. In such cases, the law is returned for reconsideration to the National 
Assembly. During the reconsideration of the law, the same or more difficult proce-
dure in the National Assembly may be requested. After the adoption, the law is pro-
mulgated in the official gazette and implemented in social practice.13 

In addition to proposing laws, the executive power has broader authorities for the 
adoption of by-laws, which in the field of defence includes: (1) the adoption of laws 
with legal force (the so-called autonomous regulations and delegated legislation); (2) 
the adoption of acts for the execution of laws (the so-called executive decrees); (3) 
the organization, direction and coordination of the administration; (4) the adoption of 
acts due to an exceptional situation (the so-called emergency regulations) and (5) 
the adoption of other acts.14 

The executive power is also responsible for the organization, direction and har-
monization of the administration in the field of defence. According to the content, the 
executive power in relation to the state administration has organizational, personal, 
directive, coordinating and supervisory (control) authorities.15 

The organizational authorities imply that the executive bodies (the President of 
the Republic of Serbia, the Government of Serbia and the Ministry of Defence) have 
a decisive influence on the organization of the administration in the Armed Forces 
and the defence system as a whole. 

The personal authorities imply the appointment and dismissal of the administra-
tive function holders in the Armed Forces and the defence system, in accordance 
with the law, by the President of the Republic, the Minister of Defence and the Chief 
of the Serbian Armed Forces General Staff. 

The executive power directs the work of the administrative bodies in the Armed 
Forces and the defence system through guidelines, directives, provisional attitudes 
and other acts whose main goal is the unique implementation of the policy of the 
executive power and regulations in this sensitive field of social life. The executive 
power harmonizes and coordinates the work of the administration in the Armed For-
ces and other elements of the defence system and resolves disputes that appear in 
the implementation of the defence policy, laws and regulations in this field. 
                              

12 Neđo Danilović, Miodrag Gordić, Srđan Blagojević, Gen. quote, p. 87. 
13 Ibid. 
14 Ibid. 
15 Ibid. 
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The supervision of the state administrative bodies by the executive power inclu-
des the control over the legality and integrity of the work of the administrative bodies 
in the Armed Forces and the defence system. While performing supervisory duties, 
the executive authorities may annul or revoke some acts, order a certain procedure 
and substitute the activities of the administrative bodies in the Armed Forces and the 
defence system.16 

In complex social and international circumstances, the functioning of the state 
power can be disrupted due to political conflicts, social riots, ethnic and religious 
conflicts, armed rebellions, terrorist activities, armed intervention, threats of war, war, 
economic sanctions, etc. In such circumstances, the balance of the state power is 
legally shifted in favour of the executive power and it necessarily gains broader aut-
horities in the decision-making in a state of emergency. The executive power has the 
original authority to the decision-making during a state of emergency while the deci-
sion-making during an imminent danger of war and in the state of war is in the juris-
diction of the legislative power. If the National Assembly is not in a position to hold a 
session, the executive power shall pass the acts of the utmost urgency with the obli-
gation to submit its decisions to the parliament for the approval as soon as it can 
hold a session.17  

The National Assembly of the Republic of Serbia, the President of the Republic, the 
Government and the Ministry of Defence are the highest managing bodies of the 
defence system of the Republic of Serbia. According to Art. 112 of the Constitution of 
the Republic of Serbia, the President of the Republic of Serbia, in accordance with the 
law, commands the Serbian Armed Forces.18 The Minister of Defence, on the basis of 
the Law on Defence and the authorities of the President of the Republic, manages 
affairs in the field of defence, defence preparation and provides conditions for the 
functioning of the defence system in peace and war19. The Chief of the General Staff 
and the officers of the Serbian Armed Forces command and manage the Armed 
Forces in accordance with the law and acts of commanding of the superiors.20 

Due to the necessity of uniting all activities related to the defence of the country, 
the institution of the Supreme Commander of the Armed Forces is established only 
at war and the period of an imminent danger of war. The General Staff of the Ser-
bian Armed Forces takes over the role of the Headquarters of the Supreme Com-
mand and represents the highest professional and staff body for the preparation and 
proposal of the use of the Armed Forces in war. The Armed Forces in war consist of 
the Serbian Armed Forces and some police units of the Ministry of Internal Affairs of 
the Republic of Serbia. In such social conditions, the Supreme Command is taken 
                              

16 Ibid. 
17 Ibid, p. 91. 
18 Ustav Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 98/2006). 
19 Zakon o odbrani ( „Sl. glasnik RS”, br. 116/2007, 88/2009, 88/2009 – dr. zakon, 104/2009 – 

dr. zakon, 10/2015 i 36/2018). 
20 Član 19. Zakona o Vojsci Srbije, („Sl. glasnik RS”, br. 116/2007, 88/2009, 101/2010 – dr. 

zakon, 10/2015, 88/2015 – odluka US, 36/2018, 94/2019 i 74/2021 – odluka US). 
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over by the President of the Republic of Serbia, and the supervision and control over 
the Armed Forces is exercised by the Supreme Command and the Headquarters of 
the Supreme Command with the engagement of all potential at the central, regional 
and local levels of the power. Even in such social circumstances, the executive po-
wer is obliged to submit its decisions to the National Assembly for the approval when 
it is in a position to hold a session, which establishes the disturbed balance of bran-
ches of the state power and the principle of division of power. 

Conducting foreign policy in the field of defence is a significant activity of the 
executive power, which includes: advocating for the military neutrality of the Republic 
of Serbia; strengthening regional cooperation in the field of security and defence; 
development of partnerships and cooperation with international organizations; de-
velopment of partnerships and cooperation with other countries; concluding interna-
tional security contracts and arrangements, and managing parts of the armed and 
police forces deployed to peacekeeping and humanitarian operations.21  

The relation between the judicial power  
and the Serbian Armed Forces 

The judicial power ensures that the executive power (the President of the Repu-
blic, the Government and the state administration in the field of defence) is accoun-
table for its activities, and that the legislative power ensures that the adopted laws in 
the field of the Armed Forces and defence are implemented and, to a greater or les-
ser extent, in accordance with the Constitution or higher legal acts. Moreover, the 
judicial power supervises the Armed Forces, other elements of the defence system 
and prosecutes the improper actions of the Armed Forces personnel through civilian, 
administrative, civil and criminal proceedings. In order to fulfill its social role, the judi-
cial power must be independent of the other two branches of power, which excludes 
any inappropriate connections with them or their influence on the judicial power.22 
The independence of the judicial power is achieved through the external control of 
the Armed Forces and other defence entities in three modalities. These are: the 
control of the regular judiciary (the so-called courts of general jurisdiction); the con-
trol of the special judiciary, the administrative judiciary and the control of the consti-
tutional judiciary, which makes decisions on the compliance of general legal acts of 
the Armed Forces and the subjects of the defence system with the Constitution. Ac-
cording to the type of litigation, which is the subject of proceedings before the courts, 
                              

21 Strategija odbrane Republike Srbije, „ Službeni glasnik RS”, broj 94 од 27. decembra 2019.  
22 Opinion no. 1 (2001) of the Consultative Council of European Judges (CCJE) to the 

Committee of Ministers of the Council of Europe on standards concerning the independence of the 
judiciary and the immutability of judges (Recommendation No. R (94) 12 on the independence, 
efficiency and role of judges and relevance of recommended standards and other international 
standards for current problems in these areas), Strasbourg, 2001. 
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three categories of lawsuits dominate – administrative, civil and criminal ones in 
connection with the illegal functioning of the Armed Forces and elements of the de-
fence system, and the illegal behaviour of the Armed Forces members.23 

„The judicial control is always preceded by an appropriate request for legal pro-
tection, with the claim of legal validity of an administrative act. It is further up to the 
court, in accordance with the law, to unequivocally and authoritatively define the fo-
undedness of this request, i.e. a claim. In the case of illegality, the court is obliged to 
intervene with the pronouncement of the defined legal sanction. These are sanctions 
of the following type: removal of legal effects of an administrative act, prohibition of 
further illegal administrative procedure, ordering the issuance of a relevant admi-
nistrative act, awarding damage compensation, etc. Carrying out the control of the 
administrative entities in the Armed Forces and the defence system, the court is pla-
ced outside and above the legal case, leading - in the role of the third person, arbi-
trator – a dispute over legality arising from administrative and legal relations”.24 

The goal of the independent and efficient judiciary in Serbia is to provide fair, im-
partial judgement in lawsuits, while protecting the rights and freedoms of the Armed 
Forces personnel and other elements of the defence system seeking justice. In order 
to achieve this goal, the court has to find relevant facts in a fair trial in each case, 
judge within a reasonable deadline and strictly implement the law and provide the 
Armed Forces personnel and other elements of the defence system, in this case, 
justice seekers, with effective legal remedies. 

Literature  
[1] Драган Батавељић, Дилеме поделе власти у СРЈ, Задужбина Андрејевић, 

Београд, 1996. 
[2] Драган Батавељић, Начечо поделе власти од античког полиса до модерних 

држава, Задужбина Андрејевић, Београд, 1999. 
[3] Слободан Вукадиновић, Анализа утицаја законодавног поступка на предлог 

закона, Правни записи, бр. 1/2010, стр. 97-118. 
[4] Scott Gordon, Controlling the State: Constitutionalism from Ancient Athens to 

Today, University Press, Harvard, 2002. 
[5] Неђо Даниловић, Миодраг Гордић, Срђан Благојевић, Савремени системи 

безбедности, Завод за уџбенике, Београд, 2015. 
[6] Неђо Даниловић, Александра Даниловић, „Право 2018”, у: Борис Кривокапић, 

Неђо Даниловић, Драган Човић (урс), Остваривање концепта правне државе и 
њеног вишег квалитета владавине права у савременим државама, Универзитет 
Унион „Никола Тесла“, Пословни и правни факултет, Београд, 2018. 

[7] Декларација о начелима међународног права у погледу пријатељских односа 
и сарадње међу државама, Рез. Г. С. 2625 (XXV) (1970). 
                              

23 Neđo Danilović, Miodrag Gordić, Srđan Blagojević, Gen. quote, p. 92. 
24 Ibid. 



 Contemporary Relations between the State Power and the Armed Forces from the Perspective ... 
 

 219  

 

[8] John C. Donovan, Richard E. Morgan,Christian P. Potholm,Narcia A. Weigle, People, 
power and politics: an introduction to political science, Rowman & Littlefield, 1993. 

[9] Benoit Dubreuil, Human Evolution and the Origins of Hierarchies: The State of 
Nature, Universite Quebec, a Montreal, 2010. 

[10] Закон о одбрани Републике Србије („Сл. гласник РС”, бр. 116/2007, 88/2009, 
88/2009 - др. закон, 104/2009 - др. закон, 10/2015 и 36/2018). 

[11] Закона о Војсци Србије, („Сл. гласник РС”, бр. 116/2007, 88/2009, 101/2010 –
др. закон, 10/2015, 88/2015 – одлука УС, 36/2018, 94/2019 и 74/2021 – одлука УС). 

[12] Ратко Марковић, Уставно право и политичке институције, „Службени гла-
сник”, Београд, 1997, стр. 338. 

[13] Мишљење бр. 1 (2001) Консултативног вијећа европских судија (CCJE) упу-
ћено Комитету министара Савјета Европе поводом стандарда који се тичу незави-
сности судства и несмјењивости судија (Препорука бр. Р (94) 12 о независности, 
ефикасности и улози судија и релевантности препоручених стандарда и других ме-
ђународних стандарда за тренутне проблеме у овим областима), Стразбур, 2001. 

[14] Trevor C. Salmon, Mark F. Imber, Issues in international relations, Taylor & Francis 
US, 2008, p. 54. 

[15] Martin Shaw, War and genocide: organized killing in modern society. Wiley-
Blackwell, 2003, p. 59. 

[16] Стратегија одбране Републике Србије, („Службени гласник РС”, број 94 од 
27. децембра 2019. 

[17] Устав Републике Србије („Службени гласник РС”, бр. 98/2006). 
[18] Charter of the United Nations and Statute of the International Court of Justice, 

San Francisco, 1945. 
[19] Colin Hay, „State theory”, in: Jones, R.J. Barry (ed), Routledge Encyclopedia of 

International Political Economy: Entries P-Z, Taylor & Francis, 2001.  
[20] Erika Cudworth, Timothy Hall, John McGovern, The Modern State: Theories and 

Ideologies, University Press, Edinburgh, 2007. 

S u m m ar y 

n the last few decades, there has been a change in the relation between 
branches of the state power in the modern states. Although the executive and 

legislativepower have become increasingly interdependent, the possibility of the 
legislative influence on the executive power in all areas of the society including the 
field of defense, has been reduced. At the same time, the role of the judiciary has 
become increasingly important, influenced by the increasing number of court cases 
and the number of the legislative acts that courtshave to implement, as well as the 
number of the hearings of the executive power activities before the military, 
administrative, criminal and civil courts. 
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Given the fact that the Serbian Armed Forces are one of the subsystems of the 
state security system and that it is an important institution of the state power, its re-
lation with the legislature is regulated by the Constitution, the National Security 
Strategy, the Defense Strategy, laws and other strategic documents. 

According to the Constitution and adopted strategic documents, the social role of 
the legislative power is to exercise control and parliamentary oversight of the Armed 
Forces, to adopt a stable legal framework for the functioning of the Armed Forces 
and other elements of the defense system, as well as to adopt the appropriate 
budget for the Armed Forces and take care of the respect of human rights in the 
Armed Forces. 

The executive power (the President of the Republic and the Government through 
the Ministry of Defense) directly controls the Armed Forces from the central level of 
government, proposes budget, manages and commands the Armed Forces and 
gives the main guidelines and priorities of its engagement in peace and war. 

The judiciary ensures that the executive power (the President of the Republic, the 
government and the state administration in the field of defense) is accountable for its 
activities before the courts, and that the legislature ensures that adopted laws in the 
field of the military and defense are implemented, and that they are, to a greater or 
lesser extent, in accordance with the Constitution or higher legal acts. Also, the judi-
cial power supervises the Armed Forces, other elements of the defense system and 
prosecutes the improper actions of members of the Armed Forces through civilian, 
administrative, civil and criminal proceedings. 

Starting from the results of the analysis of the modern relation between branches 
of the state power and theArmed Forces, in the conclusion of the paper we point out 
several important recommendations arising from the research. 

The first recommendation refers to the necessity of the legislative power to reach 
a consensus in a democratic dialogue of all political actors (position and opposition) 
on vital social values in the form of lasting general attitudes of high intensity that 
would serve as an orientation in the strategic and operational activities of the Armed 
Forces and other defense systems, and represent the basic criteria for evaluating 
their own behaviour and the behaviour of other social entities in their protection. 

The second recommendation refers to the need to respect the law in which the 
military activity and the activity of other elements of the defense system should be 
under the constant supervision and civilian control of the legitimately elected legisla-
tivepower. 

The third recommendation points to the need for the executive power to continu-
ously provide organizational, personnel and technological conditions for the efficient 
functioning of the Armed Forces and other elements of the defense system, ade-
quate budget, supreme command of the Armed Forces and to provide main guide-
lines through ministerial instructions and priorities for the long-term, medium-term 
and short-term development of the Armed Forces, and to directly control the Armed 
Forces and other elements of the defense system from the central level of govern-
ment. 
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The fourth recommendation refers to the judicialpower, which should sanction the 
actions of members of the military that are against the Constitution and laws, as well 
as other citizens of the society. At the same time, the goal of an independent and 
efficient judicial system is to ensure fair, impartial adjudication in legal disputes, 
while protecting the rights and freedoms of all members of the Armed Forces and 
other elements of the defense system seeking justice. 

Key words: the Armed Forces, political system, division of power, legislative po-
wer, executive power, judicial power 
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hroughout the entire 20th century, the Serbian strategic culture 
was „torn” by various discontinuities, from the state system, 

through foreign policy and ideological, to strategic and doctrinal orien-
tation, and it can be said that discontinuity is almost its only constant. 
Nevertheless, the existence of military cliques can be considered to be 
one of the constants of the Serbian strategic culture. They followed the 
Serbian Army and influenced the political life of the Kingdom of Serbia. 
The dynastic coup of May 1903 can be taken as an example of their 
actions. After that, younger conspirators established the so-called 
Black Hand, whose leader was Colonel Apis, who was shot after the 
Thessaloniki process in 1917. The interwar period was marked by the 
action of the so-called White Hand, under the leadership of General 
Petar Živković, which was active until the assassination of King Alex-
ander Karađorđević in Marseilles in 1934. The Second Yugoslavia 
even had a formalized „military clique” represented in the League of 
Communists, which was an integral part of the League of Communists 
of Yugoslavia at federal level, together with the republican leagues. 
Thus, the influence of the party on the military organization was se-
cured, and the influence of the army in the society was also „secured” 
by its representation in the party forum at federal level. Consequently, 
the Serbian political elite welcomed the dissolution of the SFRY with 
perhaps the only constant in its strategic culture, and that is the reli-
ance on the military in resolving political crises, which can be vividly 
presented by the statement of Slobodan Milosević: „We do not know 
how to work, but we know how to fight”. 

Key words: military cliques, military organization, political elite, stra-
tegic culture, professionalism 
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Instead of introduction: the beginning of the establishment 
of military cliques in Serbia 

he instability of the rule of King Alexander Obrenović, the marginalization of the 
Parliament, scandals in the Palace, the budget deficit and the increase in debts 

led to dissatisfaction in the Serbian society. This resulted in the establishment of a 
conspiracy group of politicians and ex-soldiers, who sought to secure the support of 
the Serbian Army for the execution of a military coup. Although there were hesitations 
in the last moments, the May Coup was conducted in 1903, when the King and Queen, 
the Prime Minister and the Minister of the Army were brutally killed.1 The coup was 
carried out by military conspirators, and the organizers were a part of the political elite 
and senior officers. Among the prominent perpetrators of the coup was Dragutin Dimi-
trijević Apis, who became better known to the general public only after the coup.2 He is 
an exceptional person who greatly influenced the events in Serbia at that turbulent 
time. The fact is that Apis was not the „spiritual leader” of the May Coup, but only one 
of the perpetrators, whose role was significant because in critical moments he encou-
raged and led the hesitant coup plotters to the Palace. Apis was introduced among the 
conspirators by Lieutenant Antonije Antić, son-in-law of Đorđe Genčić, PhD, one of the 
few civilians who supported the conspirators and a prominent leader of the Liberal 
Party. By hiring Apis, Antić counted on his determination, honesty and popularity 
among the younger members of the officer corps.3 During the entry of the plotters into 
the Palace, Apis was seriously wounded by a guardian and, according to eyewitnes-
ses, he did not want to receive help until the intention of the plotters was carried out. 
This behaviour further strengthened his influence not only among the officer corps, but 
also on the Serbian political scene. The violent change of power and particularly the 
cruelty shown by the conspirators was very negatively received in the European 
dynastic centres of power, so Serbia had many foreign policy problems.4 Even in mo-
                              

1 It is the dynastic coup which, at the dawn on May 29 according to the old calendar (June 11 
according to the new one) in 1903, was carried out by conspirators against King Alexandar Obre-
nović and Queen Draga. They killed them in an extremely cruel way and threw them from the 
balcony of the Palace. Quoted from: Vasa Kazimirović, Crna ruka – ličnosti i događaji u Srbiji od 
Majskog prevrata 1903. do Solunskog procesa 1917., Prometej, Novi Sad, 2016, pp. 67-156. 

2 The former president of the Serbian Academy of Sciences and Arts and the Government of 
the Kingdom of Yugoslavia in exile, our famous legal theorist Slobodan Jovanović also writes 
about this, Apis, „Moji savremenici”, Vindzor, Kanada, 1962. 

3 See: Mile Bjelajac, „Dragutin Dimitrijević Apis” in: Čedomir Popov (ed.), Srpski bibliografski rečnik, 3, 
D 3, Matica srpska, Novi Sad, 2007, p. 224; Strahinja Jeremić, “Dragutin Dimitrijević Apis i Karađor-
đevići (od Majskog prevrata 1903. do Solunskog procesa 1917.)”, Vojno delo 5/2017, pp. 450-451. 

4 See: Milorad Ekmečić, Istorija Srba u novom veku 1492-1992, Zavod za udžbenike, Beograd, 2008, 
pp. 326-327; Milorad Ekmečić, Stvaranje Jugoslavije 1790-1918, Vol. II, Prosveta, Beograd, 1989, pp. 
394-395; Vasilj Popović, Evropa i srpsko pitanje u periodu oslobođenja 1804-1918, Geca Kon, 
Beograd, 1940, pp. 142-146; Stevan K. Pavlović, Istorija Balkana 1804-1945, Klio, Beograd, 2004, 
pp. 255-257; David MacKenzie, Apis: Čovjek koji je izazvao Prvi svjetski rat – Život pukovnika 
Dragutina T. Dimitrijevića, Profil, Zagreb, 2014, p. 60. 
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dern times, the May Coup is cited among experts in the West as an example of „barba-
rism” and the essential nature of Serbs. After the change of senior conspirators, in 
1906, which followed as an inevitability due to the conditioning of the normalization of 
relations with the great European powers, Apis remained in the service, as one of the 
promising officers close to the Royal Family. His reputation in the military and society 
grew. This was made possible by his leadership capabilities, and since he was a Ge-
neral Staff officer, he was appointed to the position of Chief of the (Intelligence) Sec-
tion of the General Staff. The Coup introduced the term „conspirators” into the political 
life of the Serbian Kingdom, which was a political factor in internal politics, and later an 
increasingly important foreign policy factor. In the years after the Annexation Crisis, the 
secret organization „Unification or Death” was formed, popularly known as the Black 
Hand (1911). There are different opinions about the role of Apis in its establishment, 
and a key role is often attributed to him. Nevertheless, as he claimed, he was not 
among the founders, but was invited to join the organization that already had seven 
members, at the initiative of Bogdan Radenković and Velimir Vemić. However, over 
time, Apis becomes its undisputed leader. 

Crown Prince Alexander gradually took a differentiated attitude towards Colonel 
Apis, when officers from his surroundings such as Petar Živković and Josif Kostić, 
tried to present him as ill-intentioned towards the Karađorđević dynasty. Later, Petar 
Živković became the leader of the second group of conspirators, the so-called White 
Hand (1916).5 An attempt to reconcile two opposing factions in the Serbian officer 
corps failed in Corfu. The newly elected Minister of the Army, General Božidar Ter-
zić, persuaded Dimitrijević to give up all political activities because he will no longer 
tolerate any involvement in politics. Dimitrijević denied that he was involved in poli-
tics, but said that he would never stop being interested in the national issues of Ser-
bia. Dimitrijević and Terzić parted their ways, each still strongly defending his own 
position.6 After the collapse of Serbia, a new Supreme Command was formed in 
Shkodra because Field Marshal Putnik, who was seriously ill, was dismissed and 
sent for treatment. Thus, Colonel Apis was left without support. He was sent to the 
front and did not deal with politics, but politics dealt with him.7 The White Hand and 
Crown Prince Alexander were preparing for the final showdown. Apis was arrested 
                              

5 See: David MacKenzie, Apis: Čovjek koji je izazvao Prvi svjetski rat - Život pukovnika Dra-
gutina T. Dimitrijevića, Profil, Zagreb, 2014, pp. 94-107; Mile Bjelajac, “Dragutin Dimitrijević Apis” 
in: Čedomir Popov (ed.), Srpski bibliografski rečnik, 3, D 3, Matica srpska, Novi Sad, 2007, pp. 
223-225. 

6 Quoted from David MacKenzie, Apis: Čovjek koji je izazvao Prvi svjetski rat - Život pukovnika 
Dragutina T. Dimitrijevića, Profil, Zagreb, 2014, p. 261.  

7 Asked by a close associate about future plans, Apis replied: „We must tell our friends to dedi-
cate themselves to their military service because our main problem is to get out of this catastrophe 
and return to our homeland, and that moment will surely come. If we survive, we can meet then 
and talk.” It is clear from this statement that Apis had no plans for political engagement during the 
war. By the way, he and his associates participated in the conspiracy in 1903 and trusted them 
immensely. Quoted from: David MacKenzie, Apis: Čovjek koji je izazvao Prvi svjetski rat - Život 
pukovnika Dragutina T. Dimitrijevića, Profil, Zagreb, 2014, p. 262. 
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on charges that, along with a group of conspirators, he planned the assassination of 
Crown Prince Alexander. In the Thessaloniki process, which the historian Mile Bjela-
jac stated was „more about a political murder than a legal trial”,8 Apis, Vulović and 
Malobabić were sentenced to death by execution. Thus, the life and professional 
career of one of the most controversial officers in the Serbian history ended.9 

The Black Hand essentially ceased to exist with the disappearance of Colonel 
Apis from life scene. Its members were convicted, then pardoned, and most received 
a pension. The well-known Black Hand sympathizers were, as a rule, labelled, so 
they were systematically transferred to secondary duties in the army or retired. That 
is how the power treated the competent officer staff that Serbia desperately needed 
at that time. However, this did not eliminate the practice of the existence of military 
cliques because the White Hand remained active and represented a significant fac-
tor in the Army of the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes.10  

Military cliques from the Serbian Army to the Army of the 
Kingdom of SCS/Yugoslavia 

The Army of the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes was established in the 
period 1918–1921. The basis for its establishment was the Army of the Kingdom of 
Serbia (about 145,000 people) and the so-called troops of the National Council (of 
about 15,000 fighters). During 1919–1920 about 3,500 Serbian, 2,590 Austro-
Hungarian, 469 Montenegrin, 12 Russian and 3 Albanian officers were recruited into 
the Army, which was over 2,000 less people than the required number defined by 
the formation.11 The historian Mile Bjelajac rightly called the Army of the Kingdom of 
Serbs, Croats and Slovenes the army of reconciliation, which was not true only for 
the Serbian officers, members and sympathizers of the Black Hand, although the 
Serbian officer corps suffered heavy losses during the Balkan wars and the First 
World War. 

The newly established Army of the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes was 
more than three times more numerous than the pre-war Serbian Army. The increase 
in the required number of officers, in addition to the expansion of the state territory, 
was also influenced by technical innovation that was introduced into the Army during 
the Great War, including the separation of the Air Force as a special type of the Ar-
med Forces. Moreover, the Adriatic Sea with the coast became a part of the national 

                              
8 Ibid. 
9 Veljko Blagojević, „Dragutin Dimitrijević Apis kao simbol srpske strateške kulture”, Vojno delo, 

4/2020, Beograd, 2020, p. 74. 
10 Ibid, p. 75. 
11 Mile Bjelajac, Vojska Kraljevine SHS 1918-1921, Narodna knjiga, Beograd, 1988, 91-92; 

Mile Bjelajac, Vojska Kraljevine SHS/Jugoslavije 1922-1935, Institut za noviju istoriju Srbije, Beo-
grad, 1994, 13. 
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territory, so the imperative of the new state and military leadership was the establis-
hment and development of the Navy. Only former personnel of the Austro-Hungarian 
Navy and its insignificant war equipment were available. The establishment of the Air 
Force was also a very demanding and complicated job. All of this led to a significant 
increase in the number of the positions for officers12, and their education and career 
development became increasingly complicated. In the first post-war years, the per-
sonnel problem was still great, so until 1924, there were 2,886 less active officers in 
the Army than the prescribed number.13  

With the adoption of the amendment to the Decree on the General Staff and the 
General Staff Profession from 1927, which was passed in April 1932, graduating from 
the College of the Military Academy was no longer a condition for General Staff cour-
se, so another, albeit only partially, formal obstacle to protection was removed, while in 
theory a General staff officer could become one who skipped some necessary steps in 
career development. On the initiative of King Alexander, the competencies of the Chief 
of the General Staff were reduced at the expense of the Ministry of the Army, which 
was regulated by the new Law on the Army and Navy from 1923. 

During that time, there was a clique in the Army that used its position with King 
Alexander Karađorđević. Until 1926, almost all positions in the Ministry of the Army 
were occupied by members of the White Hand.14 The personal regime of King Ale-
xander, established in January 1929, whose main support of power was the Army, 
also contributed to the strengthening of protectionism. 

The officer clique called the White Hand unhinderedly spread its influence in the 
Army and had an impact on key processes, especially its personnel policy. Its undi-
sputed leader, Petar Živković, became a General and the closest associate of the 
King, and at the same time the Guard Commander15, and he submitted his reports 
only to King Alexander. The Guard was in many ways a specific unit. According to 
the 1923 Decree on the competencies of officers in the Army, it was directly subordi-
nated to the first King's Adjutant, and he directly to the King. The Guard formation 
grew continuously, from a small and protocol unit, to a serious and numerous forma-
tion that was engaged in peacetime by order of the Commander, without the usual 
procedure that included the chain of command - from the Minister of the Army, thro-
ugh the Government, to King Alexander. During the dictatorship of January 6, 1929, 
General Petar Živković was even appointed Prime Minister and Minister of Interior of 
the Kingdom of Yugoslavia. The White Hand and its leader were grey eminence of 
                              

12 The Army of the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes was more than three times more 
numerous than the pre-war Serbian one, with a total of 8,864 peacetime positions for officers. 

13 Mile Bjelajac, Vojska Kraljevine SHS/Jugoslavije 1918-1921, Narodna knjiga, Beograd, 
1988, pp. 47-108. 

14 Dalibor Denda, „War Veterans and Peace-time Military Service – Yugoslav Experience after 
WWI”, in Andrzej Krzak & Dariusz Gregorczyk (ed.) The Art of War in the Balkans from the Middle 
Ages to the 21st Century, Jan Dlugosz University in Czestoshowa, Poland, 2018.  

15 Quoted from: Mile Bjelajac, Vojska Kraljevine SHS/Jugoslavije 1922-1935, Institut za noviju 
istoriju Srbije, Beograd, 1994, p. 37. 
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the authorities in the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes/Yugoslavia during the 
life of King Alexander Karađorđević.16 

As a reaction to the situation in the Army, various initiatives for the rehabilitation 
of Colonel Apis were unsuccessfully launched, but this was not possible while King 
Alexander and the White Hand were in power. The sympathizers and admirers of 
Colonel Apis and the Black Hand were very dissatisfied and disappointed with the 
new state, its internal policy and the situation in the Army.17 Thus, dissatisfaction 
with cliques, which was less dealt with by the state institutions, whose competence it 
was, grew more and more in the Army and society. At the same time, the negative 
selection of officers led to decadence and disrespect for the established professional 
norms, whose criteria were lowered to an ever lower level18.  

During this period, there were changes in the Yugoslav military doctrine. The old 
Serbian pattern based on the Prussian principles of self-initiative and the idea of a 
manoeuvre war, which the Serbian Army inherited and improved for decades, was 
abandoned. Instead, „a rather modern” French approach based on centralized com-
mand was adopted. The reasons for this were mostly of political nature. Namely, as 
an Adriatic country, the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes/Yugoslavia coun-
terbalanced Italian aspirations. As the strongest continental military power, France 
took a main role in European interwar policy, fighting to preserve the Versailles order 
by preventing the Habsburg Restoration in the Danube region, another German in-
cursion into the East, and Soviet infiltration into the West. Therefore the Little Enten-
te was formed, a military alliance that, from 1920 to 1938, consisted of Czechoslova-
kia, Yugoslavia and Romania. The Kingdom of Yugoslavia was the mainstay of 
French foreign policy in the Balkans. This foreign policy orientation also had reper-
cussions on the military doctrine of the Kingdom of Yugoslavia. Gradually, German 
military thought and doctrine, influencing the Serbian Army, was replaced by French 
military doctrine. The change of doctrinal orientation of the officer corps was mainly 
imposed by King Alexander, who believed that he could interfere in professional is-
                              

16 Veljko Blagojević, „Dragutin Dimitrijević Apis kao simbol srpske strateške kulture”, Vojno 
delo, 4/2020, Beograd, 2020, pp. 75-76. 

17 Veljko Blagojević, „Dragutin Dimitrijević Apis kao simbol srpske strateške kulture”, Vojno 
delo, 4/2020, Beograd, 2020, p. 77. 

18 Such a situation is confirmed by foreign military representatives accredited in Yugoslavia, es-
pecially pointing to the activities of General Živković and his followers, who resorted to protection. The 
British military attaché pointed out that such a system of negative selection of officers could lead to 
great dissatisfaction. The reports of the French military attaché, General Lepetit, also testify of nega-
tive selection, which indicated the level of competencies of Yugoslav officers, who attended various 
military schools in France. As a rule, at the end of education, they were worse than other foreign stu-
dents, which was attributed to the fact that protectionism plays a significant role in the selection of 
students. The protection and circumvention of professional rules in the advancement of officers led to 
the fact that, according to contemporaries, „all those high moral qualities, which are implied for sur-
vival and progress in a civilized society” and which were „philosophically” exposed in the Yugoslav 
Rule of Service Part I, were only a subject of phrasing, „but of which in practical life of our officer 
corps there is not a shadow left”. Quoted from: Dalibor Denda, Šlem i šajkača: vojni faktor i jugoslov-
ensko-nemački odnosi (1918-1941), Matica srpska, Novi Sad, 2019, p. 102. 



ВОЈНО ДЕЛО, 3/2021 
 

 228  

 

sues, since he was on command duties in the Balkan wars and the First World War. 
Thus, the Army of the Kingdom of Yugoslavia took over the doctrinal orientation that 
proved to be insufficiently rational and efficient during the First World War. Since the 
level of professionalism of officers was low and they „deserved” their appointments 
by personal loyalty to King Alexander and the White Hand, there was no great resi-
stance to the introduction of new doctrine. Of course, there were honourable excep-
tions that were not enough to challenge the decision to change the doctrinal orienta-
tion of the Army of the Kingdom of Yugoslavia.19  

The assassination of King Alexander Karađorđević in Marseilles in 1934 marked the 
end of the significant influence of the White Hand on the command of the Army, and Ge-
neral Živković was removed. Nevertheless, members and sympathizers of the White 
Hand remained in high positions in the Army. Prince Regent Paul Karađorđević and the 
Yugoslav government, led by Cvetković and Maček, decided to sign the accession to the 
Tripartite Pact on behalf of Yugoslavia in Vienna on March 25, 1941, after many years of 
strengthening political relations between Belgrade and Berlin.20 The agreement was pre-
pared in such a way that it provided great benefits in relation to neighbouring countries, 
and it implied that German forces will not enter the territory of Yugoslavia and that it is 
not obliged to deploy its armed forces against a common enemy outside its territory.21  

A group of civil and military conspirators, led by the Air Force Generals Dušan Si-
mović and Borivoje Mirković, carried out a military coup on March 27, 1941. The orga-
nization of the coup was wholeheartedly assisted by the British intelligence service. 
After the coup, the British War Prime Minister Winston Churchill readily stated that the 
Yugoslav nation had found its soul, which was a great foreign policy success for the 
British in difficult times for this colonial power. The Regency and the Government led 
by Cvetković and Maček, were removed, and the minor King Peter II Karađorđević 
was declared an adult, and after that he came to the throne. It should be emphasized 
that Generals Simović and Mirković made their careers at a time when General Petar 
Živković and his White Hand had a key impact on personnel policy in the Army. It is a 
curiosity that one of the junior officers of the conspirators presented as a young king 
addressed the people on radio, which publicly announced a military coup in the 
country. The Government was formed, headed by the Army General Dušan Simović,22 
and academic Slobodan Jovanović was elected Deputy Prime Minister. 
                              

19 See: Dalibor Denda, Šlem i šajkača: vojni faktor i jugoslovensko-nemački odnosi (1918-
1941), Matica srpska, Novi Sad, 2019, pp. 115-116. 

20 At that time, the Yugoslav ambassador in Berlin was Ivo Andrić, who was excluded from the 
process of negotiations on joining the Tripartite Pact. The whole business was run by people trusted 
by the Prince Regent and the Government, which indicates the beginning of the trend of the Serbian 
strategic culture to avoid institutional action in foreign policy field. It can be said that the existence of 
cliques was immanent not only in the military profession, but also in diplomacy. Namely, the exclusion 
of Andrić, as a prominent diplomat of the Kingdom of Yugoslavia, from the negotiation process for 
Nazi leaders was certainly some indicator of the situation in Yugoslavia at that time. 

21 Prince Paul was pro-British oriented, but he continued the foreign policy of King Alexander, 
who began a political rapprochement with Nazi Germany.  

22 He was also the Chief of the General Staff of the Army of the Kingdom of Yugoslavia. 
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Analyzing the development of the Armed Forces of the Kingdom of Serbia and 
Serbs, Croats and Slovenes/Yugoslavia, it can be objectively concluded that from 
the beginning of the 20th century until the military collapse of the Kingdom of 
Yugoslavia in the April war in 1941, the Army was influenced by various military cli-
ques. For the period from the May Coup in 1903 until 1916, the Black Hand was the 
primary one. Its members, to tell the truth, were characterized by a high level of pro-
fessionalism, patriotism and sacrifice proven in the Balkan wars and the First World 
War. After the Thessaloniki process, the White Hand took over the primacy, which 
was much less devoted to the professional matters of the officer profession than the 
members of the Black Hand and used its position to ensure the advancement of its 
members and sympathizers. All of this clearly indicates the fact that in unprofessio-
nal relations between politics and the military, there is a high probability that this will 
result in the weakening of professional competencies of the officer corps and, 
ultimately, the efficiency of the military organization. Although there are many other 
reasons, which refer to unresolved political issues in Yugoslavia, one of the reasons 
for the military defeat is the great interference of King Alexander in the issues of the 
military profession, in which the White Hand undoubtedly played one of the key ro-
les. Its members systematically removed professional officers who criticized the 
adoption of the new military doctrine.23  

With the rapprochement of Yugoslavia to Germany and the Tripartite Pact, 
especially after the annexation of Austria, the Croatian personnel in the Army gained 
high command positions at operational level. This contributed to the strengthening of 
the Croatian separatism, which was present since the establishment of the common 
state, but now gained patronage in Nazi Germany.24  

The consequences of such a situation were visible in the April War, although de-
featism and betrayal of members of certain nations who lived in it should be added to 
that.25 After the military defeat and capitulation, the territory of the Kingdom of 
Yugoslavia was fragmented, and thus all the efforts of Serbian patriots to live in a 
common state were annulled. The Independent State of Croatia was created, and 
other territories were distributed to neighbouring states as a kind of booty. The Serbs 
were particularly exposed to persecution, conversion to Catholicism and faced 
physical extermination. The Chetnik and Partisan military formations were formed, in 
which the majority were oppressed Serbs, and their mutual conflicts were often fra-
tricidal. There is no doubt that the Serbs paid the highest price of the Second World 
War in Yugoslavia, and one of the causes should be sought in the traditional practice 
of military officers interfering in political processes, which, as a rule, led to great stra-
tegic consequences. The existence of military cliques, made up of professional offi-
                              

23 Veljko Blagojević, „Dragutin Dimitrijević Apis kao simbol srpske strateške kulture”, Vojno 
delo, 4/2020, Beograd, 2020, p. 75. 

24 Branko Petranović, Srbija u Drugom svetskom ratu 1939-1945, Vojnoizdavački i novinski 
centar, Beograd, 1992, pp. 38-63 

25 Veljko Blagojević, „Dragutin Dimitrijević Apis kao simbol srpske strateške kulture”, Vojno 
delo, 4/2020, Beograd, 2020, pp. 76-77. 
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cers, was an organizational precondition for interfering in political processes (in in-
ternal and foreign policy) that twice resulted in a military coup. At the same time, 
politics had a reciprocal impact on the professional development of the Armed For-
ces, mainly in a negative context.  

The role of the League of Communists of Yugoslavia  
in the Yugoslav People’s Army  

Crowned with the glory of the victor in the Second World War, like King Alexander 
Karađorđević before, Josip Broz Tito developed a specific political system. He ruled 
personally over significant processes in the country through the Marshal’s Office, which 
was not formally a part of the political system of the Second Yugoslavia.26 Although the 
comparisons of two orders never give completely reliable data, the similarity of the Mar-
shal’s Office in Communist Yugoslavia with the Guard in the First Yugoslavia, whose 
Commander was the leader of the White Hand, General Živković, for a long time, cannot 
be overlooked. Therefore, in both cases, these are key administrative bodies that were 
not under the control and/or influence of other state bodies, but only under the personal 
leadership of King Alexander Karađorđević, i.e. Marshal Josip Broz.  

The shortcomings of the society in the First Yugoslavia resulted not only in the 
occupation and fragmentation of the territory, but also the civil war, which hit the Se-
rbian national corps particularly hard. The National Liberation War divided the Ser-
bian national corps into the Partisans and Chetniks.27 That conflict marked the se-
cond half of the twentieth century, and in some segments it is still present today. The 
Yugoslav People's Army, like the army of the previous state, was a kind of hostage 
of political relations within the federal state structure. Thus, in terms of personnel, 
„the national key” for appointments to high positions in the defence system was re-
spected.28 This practice lasted as long as the Yugoslav People's Army itself, and it is 
certainly an example of political interference in the military profession and personnel 
policy as, perhaps, its key segment, having in mind the principle of single seniority in 
every military organization. In addition to commander, each unit had a commissar, 
who „took care” of the morale of its members, which had to be based on the princi-
ples of communism, Titoism, a one-party organization and the tradition of the Natio-
nal Liberation War. In the later stages of the development of the Yugoslav People's 
                              

26 See: Milan V. Terzić, Titova vještina vladanja: Maršal i Maršalat 1943–1953, Podgorica, 2005.  
27 See: Branko Petranović, Srbija u Drugom svetskom ratu 1939–1945, VIZ, Beograd, 1992; 

Velimir Terzić, Slom Kraljevine Jugoslavije, I-II, Narodna knjiga, Delo, Pobjeda, Beograd, Ljubl-
jana, Titograd, 1982; Mile Bjelajac, Vojska Kraljevine SHS 1918–1921, Narodna knjiga, Beograd, 
1988; Mile Bjelajac, Vojska Kraljevine SHS/Jugoslavije 1922–1935, Institut za noviju istoriju Srbije, 
Beograd, 1994; Mile Bjelajac, Jugoslovensko iskustvo sa multietničkom armijom, Udruženje za 
društvenu istoriju, Beograd, 1999; Mile Bjelajac, Generali i admirali Kraljevine Jugoslavije 1918–1941, 
Institut za noviju istoriju Srbije, Beograd, 2004. 

28 Drago Nikolić, Razvoj OS SFRJ 1945-1985, Kadrovi i kadrovska politika, VINC, Beograd, 1989. 
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Army, the model of dual seniority of commanders and commissars was abandoned 
because it proved to be problematic in the practice of peacetime development of the 
Armed Forces.  

There was the strong politicization of the military organization in the Yugoslav 
People's Army in accordance with the communist ideology, but „the rules of the ga-
me” were known and recognized for those who aspired to high positions in the de-
fence system and did not deviate from them. The absolute loyalty of the officers to 
Marshal Tito and the lifelong president of the SFRY and the Communist Party was 
not questioned. There were great challenges to that loyalty, but Josip Broz knew 
how to overcome them with a combination of Stalinist and dogmatic methods, which 
included Goli Otok, political schools and the systematic oppression of those who 
dared to think and act critically. The crisis with the communist camp in the period 
1948–1952 can be considered a turning point in the ideological sense because the 
SFRY and Tito from „the communist-Stalinist hawk” becomes more open to the West 
and through the Balkan Pact comes to the NATO „lobby”. Since one-party socialism 
did not fit into the NATO ideological matrix, Tito waited for the agreement on the 
Western military aid to come to an end and then turned to a foreign policy alternative 
- the establishment of the Non-Aligned Movement.  

In the Yugoslav People's Army, as well as in the former army of the Kingdom of 
Yugoslavia, the influence of politics on profession was significant, which, by the na-
ture of things, was reflected in the professional development of the officers. As a 
rule, war commanders from the Partisan units were not trained officers, so Broz kept 
some officers of the royal army in the military academies of the new state. They 
gradually trained war commanders for the military profession, and most of them, af-
ter the first decade of the SFRY, left active service, leaving the communist personnel 
to conduct professional training of personnel at the military academies of the 
Yugoslav People's Army. The High Political College for professional officers of the 
Yugoslav People's Army, who were supposed to take over the leadership of „the 
avant-garde” Communist Party in the Yugoslav People's Army, was gradually intro-
duced. At the same time, at the highest professional levels of the officer training, the 
courses dealing with strategy as a key and most complex segment necessary for 
senior military leaders were systematically reduced and even abolished. Quite 
simply, the mentioned field was too complex for war commanders and it was an ob-
stacle for their comrades to be appointed in key positions in the defence system.29 

The Yugoslav communist government criticized the actions of Alexander Kara-
đorđević towards the leaders of the Black Hand. In April 1953, at the suggestion of 
the Federal Secretary of Interior, Aleksandar Ranković, one of the most influential 
persons of the political elite at that time, an initiative to renew the Thessaloniki pro-
cess was launched. This was not accidental because the communist power imple-
mented the principle that personnel from ethnic corps „deals with counter-
revolutionary and retrograde personalities and ideas” from their organization. A pu-
                              

29 See: Đorđe Stanić, Razvoj OS SFRJ 1945-1985, Vojno školstvo, VINC, Beograd, 1986. 
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blic letter was sent to the Public Prosecutor of the People's Republic of Serbia, sta-
ting that new information had been obtained regarding the true nature of the Thessa-
loniki process. At his suggestion, the Supreme Court of the People's Republic of 
Serbia decided to renew the court procedure. In the same year, in the trial that lasted 
from June 2 to 13, the decisions of the Thessaloniki process were declared null and 
void, and the convicted persons were acquitted.30  

The fact is that the government did not have just and law-based motives for re-
suming the trial of Colonel Apis and his comrades. Namely, efforts were made to use 
the symbol of Colonel Apis on internal and foreign policy level by renewing the 
Thessaloniki process. The atmosphere created due to persecution and captivity on 
Goli Otok and other dungeons, as well as forcible confiscation of property, had to be 
relaxed.31 Furthermore, it was necessary to eliminate every possibility and idea of 
the Serbian national corps to return the Karađorđević dynasty, using the fate of Co-
lonel Apis and his comrades. Moreover, they tried to show that the former dynasty 
was unscrupulous towards those who brought it to power, unlike the socialist go-
vernment, which took care of its revolutionaries and comrades. There was clear and 
unequivocal evidence for this. Apis was known to wide masses and was placed in a 
mythical context during his lifetime, and his tragic end made him a symbol of an un-
compromising fighter for national liberation and a great informant. In the national 
press, he was presented as a revolutionary who, like communists, did not shy away 
from destroying traditions and rules of political behaviour and actions.32 Thus, the 
communist government tried to justify its actions and present it as legitimate, and the 
final result was that military cliques still exist and affect the entire society. The acti-
ons of military cliques continued with the legalization of the activities of the Commu-
nist Party of Yugoslavia in the Yugoslav People's Army, and also the collapse of the 
professional standards of the officers. 

After the death of Marshal Josip Broz, the institution of the Marshal’s Office was 
abolished, which essentially decapitated the unified management of key processes 
in the state and facilitated the path to secession. The beginning of the crisis of the 
Federal Yugoslavia, at the end of the 1980s, again actualizes the importance of the 
influence of military cliques in the political life of the people. In such context, Slobo-
dan Milošević can be considered a representative example of the Serbian strategic 
culture, which is perhaps most strikingly indicated by his famous statement during 
the negotiations on the future of the Yugoslav federation: „We (Serbs) do not know 
how to work, but we know how to fight”. The causal relationship with this attitude of 
the Serbian representatives at that time is also confirmation of the hypothesis that 
military cliques are immanent to the Serbian strategic culture. 
                              

30 Milan Ž. Živanović, Pukovnik Apis, Solunski proces, hiljadu devetsto sedamnaeste, Beograd, 
1955. (fototipsko izdanje 2015. godine), pp. 638–639. 

31 See: Desimir Tomić, Kolektivizacija u Jugoslaviji 1949–1953, Službeni list SRJ, Beograd, 2002.  
32 More about myths see in Vojislav Stanovčić, Politička teorija I, Službeni glasnik, Beograd, 

2008, pp. 279–283. 
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Concluding remarks  

The May 1903 Coup represents a key event in the Serbian history of the 20th 
century which, in addition to the dynastic change, introduces a rather negative phe-
nomenon of the existence of military cliques into the Serbian military and social prac-
tice. From the beginning, they were a negative phenomenon, and the true nature of 
the Thessaloniki process and the fate of the leader of the Black Hand, Colonel Dra-
gutin Dimitrijević Apis, further complicates the society's attitude towards military cli-
ques and hides its negative consequences for building the defence system and 
stability of political authorities. It can be said that the inadequate reaction of the poli-
tical authorities and the rigged trial to the Black Hand leaders enabled the existence 
of other military cliques. Namely, if the Black Hand members had been convicted of 
plotting and killing the Supreme Commander military cliques would not have existed. 
Thus, in the context of strategic culture, it can be said that in the conflict between the 
members of the Black and White Hand, the second option won and that they recei-
ved the support of the political elite as a reward. 

It is clear that the return to the essential values of Serbs has to be appropriately 
done, including understanding historical facts and behaving in accordance with long-
term strategic goals. It should also be pointed out that the military was under the 
influence of military cliques for most of the twentieth century. From the May Coup in 
1903, until the Thessaloniki process, it was the Black Hand, and then the White 
Hand until the assassination of King Alexander Karađorđević in 1934. In the 
Yugoslav People's Army, this role is formalized in the function of commissar and the 
activities of the communist organization in the army, which was a constitutive part of 
the republican party organizations at federal level.  

It can be concluded that the interference of politics in military issues is disastrous, 
as well as the influence of military force on internal politics and social life. That is 
why we should look at our history realistically and learn lessons for the future, which 
we as a society are often not able to fully carry out. Considered in such a context, it 
can be said that the historical role of the White Hand and General Živković is 
realistically defined. On the other hand, the role of the Black Hand and Colonel Apis 
continue to be the subject of controversy and differing perception. The fact that con-
temporaries of different professional, political and value orientation refer to the 
symbol of Colonel Apis, indicates the importance of studying his personality from the 
aspect of strategic culture, regardless of their value orientation. Apis often stands out 
as a shining example of patriotism and sacrifice for the Serbian cause, but also as 
the leader of the dynastic coup, who acted contrary to the legal order and thus intro-
duced the unprepared Serbia into the war against great powers. By giving an ade-
quate and realistic measure to the mentioned dichotomous views on the symbol of 
Colonel Apis, we would not only provide essential lessons for the present and the 
future, but we would also have the opportunity to get closer, at least a step, to the 
necessary social consensus. 
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The answers to these rather complex questions are essentially simple. They lie in 
respecting the code of professional officers’ ethics, which clearly denies every 
possibility of engaging officers in internal politics and emphasizes loyalty to the 
military oath. Therefore, no other professional virtue has priority. On the other hand, 
every political elite should adopt the principles of „good governance”. Thus, due to 
his objective sacrifice at the rigged Thessaloniki process, Colonel Apis became the 
Serbian strategic symbol that essentially indicates the futility of professional devel-
opment and personal courage and sacrifice in the fulfillment of national interests, 
which in some way compensates for his unconstitutional and unprofessional role in 
the May Coup. On the other hand, the political elite essentially created a negative 
image of the independent judiciary in Serbia and a tendency towards ruthless protec-
tion of personal and particular interests by a rigged trial. All of this, in a certain way, 
obscures the basis of the problem and makes it difficult to face the truth, which, in 
this case, is quite clear, so we need to face it. The question remains why we are still 
in conflict over the role of Colonel Apis and why we are not able to reach a consen-
sus at least on this issue, for which it is clear that it is not difficult to give an answer 
from this historical distance. 

Since strategic culture is not exclusively a self-aware concept, but it is also an 
analytical instrument in the function of foreign policy decision-making, it is necessary to 
look at the way in which we Serbs are assessed by other subjects of international rela-
tions. In such a context, we should remember the great thoughts of Jovan Dučić: „Only 
our friends judge us by our virtues, and our enemies judge us only by our shortco-
mings”. The judgement on Colonel Apis and the actions of the Black Hand is also 
stated by many Western experts, who study the Serbian strategic culture. Among them 
is the controversial Australian historian Christopher Clarck, who tends to view Serbs as 
barbarians who are to blame for all the misfortunes that befell the Balkans in the 20th 
century. It is also the fact that after the assassination of the Prime Minister of Serbia, 
Zoran Đinđić, they remembered the May Coup and Apis. These events were „read” in 
those analytical circles as continuity of uncivilized problem solving in the Serbian 
society. Of course, they do not point to the fact that their national histories testify to 
similar political assassinations. Nevertheless, that is only an additional reason why the 
Serbian society should face historical truths and learn lessons for the future. The main 
motive should certainly be our well-being and the building of a better society and a 
prosperous state based on the reputation of the Kingdom of Serbia. Throughout 
history, the Serbian people have shown that they can do it. 
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S u m m a r y 

hroughout the entire 20th century, the Serbian strategic culture was „torn” by 
various discontinuities, from the state system, through foreign policy and ideo-

logical, to strategic and doctrinal orientation, and it can be said that discontinuity is 
almost its only constant. Nevertheless, the existence of military cliques can be con-
sidered to be one of the constants of the Serbian strategic culture. They followed the 
Serbian Army and influenced the political life of the Kingdom of Serbia. The dynastic 
coup of May 1903 can be taken as an example of their actions. After that, younger 
conspirators established the so-called Black Hand, whose leader was Colonel Apis, 
who was shot after the Thessaloniki process in 1917. The interwar period was 
marked by the action of the so-called White Hand, under the leadership of General 
Petar Živković, which was active until the assassination of King Alexander Karađor-
đević in Marseilles in 1934. The Second Yugoslavia even had a formalized „military 
clique” represented in the League of Communists, which was an integral part of the 
League of Communists of Yugoslavia at federal level, together with the republican 
leagues. Thus, the influence of the party on the military organization was secured, 
and the influence of the army in the society was also „secured” by its representation 
in the party forum at federal level. Consequently, the Serbian political elite welcomed 
the dissolution of the SFRY with perhaps the only constant in its strategic culture, 
and that is the reliance on the military in resolving political crises, which can be viv-
idly presented by the statement of Slobodan Milosević: „We do not know how to 
work, but we know how to fight”. 

Key words: military cliques, military organization, political elite, strategic culture, 
professionalism 
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ne of the important indicators of democratization of each society is 
the constitutional and legal definition of the role of the military and 

the possibility of its control. The civil and democratic control of the Serbian 
Armed Forces primarily includes control of the use and development of the 
Serbian Armed Forces, internal and external control of the expenditures 
for the military needs, monitoring and informing the public about the state 
of preparations of the Armed Forces, providing free access to information 
of public importance and defining responsibilities for performing the military 
duties in accordance with the law. 

The instrument for financing the military expenditures in the Republic of 
Serbia is the state budget. During the drafting of the Law on Budget, the 
costs for the military needs are planned for the budget year and the 
following two years. Having in mind that the Law on Budget is passed by 
the highest legislative body – the National Assembly, the main principle of 
the democratic control of the military expenditure planning is provided. 
However, the budget execution implies the control over the use of the 
budget funds, whereby the Law on Budget System provides for several 
levels of control, organized as internal and external control. The internal 
control of the military expenditures, expressed in the budget of the 
Republic of Serbia, is carried out by the financial service bodies of the 
units and institutions of the Serbian Armed Forces, the Accounting Centre 
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of the Budget and Finance Sector of the Ministry of Defence, the Defence 
Inspectorate, the Military Security Agency, the Criminal Investigation 
Group and the Internal Audit of the Ministry of Defence. The external 
control of the budget intended for the military needs is performed by the 
State Audit Institution and the Budget Inspection. 

The objective of the control is to determine whether the actions of 
the Serbian Armed Forces are in accordance with the position stipula-
ted by the Constitution, as well as with the policy that the mentioned 
representative and executive authorities define in their acts. 

Key words: civil and democratic control, budget, efficiency, execution 

Introduction 
he purpose of this research is better understanding of one of the mechanisms 
of the civil and democratic control of the Serbian Armed Forces through „the 

control of the military budget”. The civil and democratic control of the Serbian Armed 
Forces is stipulated by Article 141 of the Constitution of the Republic of Serbia, while 
Article 99 of the Constitution defines that the National Assembly supervises the work 
of security services including the Ministry of Defence and the Serbian Armed Forces. 

The civil and democratic control of the Armed Forces is not the creation of the 
modern society and that is why it is interesting to cite the opinion of the Serbian 
military leader Živojin Mišić (1885-1921): „The life of a cultural nation in the modern 
state can be studied from the political, economic and financial, educational and cul-
tural and military point of view. The modern state has special organs, through which 
the central state administration manages the state affairs in all directions.”1 Bearing 
in mind that management implies control, it is evident that two centuries ago there 
was the civil control of all state functions including the military one. 

The modern state has many more functions than those mentioned by Živojin Mi-
šić. The civil and democratic control of all state functions could not be executed if it 
were not legally regulated. Therefore, this paper has mainly researched and studied 
the planning model with elements of the legislative control of the military budget in all 
phases, starting from planning and concluding with its execution. Since the budget 
execution implies the spending of financial resources of the Serbian taxpayers, it is 
inevitable to expect that the legality and purpose of their spending will be 
continuously controlled. It is particularly important to mention that the „military bud-
get” within the budget of the Republic of Serbia occupies a significant place from the 
point of view of the amount of defined and allocated financial resources. 

In this paper, the military budget is considered to be the financial resources allo-
cated for use to the Ministry of Defence and the Serbian Armed Forces for each 
budget year within the Law on Budget of the Republic of Serbia. 
                              

1 Živojin Mišić, Strategija, Vojnoizdavački i novinski centar, Beograd, 1993, p.1. 

T 



 The Budget Control in the Function of the Civil and Democratic Control of the Armed Forces ...  
 

 239  

 

Planning model in the Ministry of Defence  
and the Serbian Armed Forces 

At the beginning of the 21st century, in the Ministry of Defence and the Serbian Armed 
Forces a reform in the field of planning was carried out in order to create conditions for effi-
cient management of the Armed Forces of the Republic of Serbia. Since the strategic plan-
ning was pushed to the margins in the years before the mentioned reform, there were no 
mechanisms that would provide sufficient information on whether the defined objectives 
and tasks of the defence system were successfully implemented, i.e. whether the adequate 
allocation of the resources for the execution of these objectives was carried out. Practically, 
long-term planning, as the function in the defence system, did not exist at that time, and it 
was reduced to one-year budgeting of the defence needs. Inertia was expressed in the 
allocation of the budget funds according to certain purposes, which was manifested by the 
appearance of approving the funds increased by the percentage of inflation according to all 
accounts of economic classification, so that the structure of the defence budget has not 
changed over the years. A special problem was the inadequate structure of the military 
budget, dominated by personnel costs, as shown in Figure 1. 

The data for the charts in Figure 1 and 2 have been obtained from the Budget and Fi-
nance Sector of the Ministry of Defence of the Republic of Serbia. Figure 1 shows the total 
expenditures and revenues of the Ministry of Defence in the period from 1995 to 2006 by 
categories of expenditures, expressed as percentage. The greatest percentage share in 
the total expenditures and revenues of the military budget in the review period are person-
nel expenditures for salaries, pensions and allowances of the professional members of the 
Serbian Armed Forces. The lowest percentage share of personnel expenditures in the total 
expenditures and revenues of the military budget was in 1999, during the NATO aggres-
sion on our country. At the time, operational expenditures amounted to 42% of the total 
military expenditures, personnel 46%, and investment standard 12%. The greatest share of 
personnel expenditures in the total military expenditures was recorded in 1998 and 2005, 
68%, that is 74%, respectively.  
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Figure 1 – The structure of expenditures and revenues of the military budget of the Republic of Serbia 
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Since personnel expenditures consist of the expenditures for salaries, allowances 
and pensions in the review period, Figure 2 shows the share of salaries and allo-
wances, as well as pensions in total expenditures. The military pensions had the 
lowest share in 1999, and the highest in 2005 and 2006.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 2 – The structure of personnel expenditures of the military budget  

of the Republic of Serbia 
 

The trend of growth in the share of personnel expenditures in the total military 
expenditures was recorded immediately after 1999 until 2005, when it peaked at 
74%, while operational expenditures amounted to 23% of the total military expenditu-
res, and investment only 3%. The paradox was greater that even those 3% of in-
vestment was not spent in 2005, due to the fact that these were completely insuffici-
ent funds to maintain the existing capabilities, let alone to develop new ones. Due to 
the lack of financial resources for the procurement of the military equipment in 2005, 
the lack of development plans, as well as the lack of defined priorities and procedu-
res, in such circumstances, the management of the defence system could not decide 
on what to invest available funds, so they remained largely unspent. 

Therefore, the decision was made, at the highest level, to develop the defence 
planning model that would establish the mechanisms for continuous maintenance of 
the existing and development of new capabilities in accordance with possibilities and 
available financial resources. Of course, first of all, strategic and long-term planning 
documents, which would define the percentage of funds allocated from GDP for the 
defence purposes, should have been adopted by the democratic control in the 
parliamentary procedure.  
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It should be emphasized that the Yugoslav People's Army (YPA) had a very orga-
nized system and model of planning, but in the period that followed the dissolution of 
the Socialist Federal Republic of Yugoslavia (SFRY), there was discontinuity in the 
field of planning. The last long-term military plan was made during the YPA. The period 
of immediate war events in the former SFRY, the dissolution of the SFRY, as well as 
the NATO aggression on the State Union of Serbia and Montenegro, can be characte-
rized as very unfavourable for the planning and development of the Armed Forces. 
Namely, in that period there was not a single military long-term planning document. 
There were only the documents defining the defence policy such as the Defence 
Strategy and the White Paper. The development of the Strategic Defence Review 
(2007) represents the first step in creating and establishing a normative and planning 
framework, because in it, in addition to the long-term vision of the development of the 
Serbian Armed Forces (until 2015), concrete commitments for the defence system 
reform were made in the following medium term (until 2010).  

 

 
Figure 3 – The defence planning model2 

 
Figure 3 shows the defence planning model adopted in 2007. This is also the first 

planning model in the Ministry of Defence and the Serbian Armed Forces. The civil and 
democratic control was entirely established by the control of the National Assembly 
over the planning and executive function of the Ministry of Defence. The adoption of 
the National Security Strategy, the Defence Strategy and the Long-Term Plan for the 
Development of the Defence System are within the competence of the National 
Assembly of the Republic of Serbia. The mentioned strategies and plans define the 
long-term objectives of the defence system development for maintaining the existing 
                              

2 Made in accordance with the Regulation on planning, programming, budgeting and execution 
in the MoD and SAF, 2008. 
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and developing new defence system capabilities, and also the percentage of financial 
resources allocated from gross domestic product (GDP) to finance the maintenance 
and development of planned capabilities. Figure 3 shows that the Law on Budget is 
also adopted in the National Assembly of the Republic of Serbia, and it allocates finan-
cial resources to the Ministry of Defence. Thus, the continuity in planning and providing 
financial resources for maintaining and developing the capabilities of the Serbian Ar-
med Forces in the long run has been secured. 

However, after the adoption of the first Model of the defence planning and the 
first Regulation on planning, programming, budgeting and execution in the Ministry 
of Defence and the Serbian Armed Forces in 2008, problems arose in the imple-
mentation phase, therefore it was necessary to start improving and modifying such 
Model. Soon after the first budget year, the planning Model was changed and the 
new Regulation on planning, programming, budgeting and execution in the Ministry 
of Defence and the Serbian Armed Forces was adopted in 2010. 

 

 
Figure 4 – The defence planning model3 

 
In addition to the harmonization with the republic legislation, that is, the abolition 

of the Memorandum on the budget adopted by the Government of the Republic of 
Serbia, the Report on Fiscal Strategy, which is also adopted by the Government, 
was introduced. The National Security Strategy, as an interministerial document, is 
no longer in the planning Model, and the Strategic Defence Review is no longer a 
long-term, but a medium-term document. However, the most important thing is that 
the main programmes have been abolished, and the programmes introduced. The 
Law on the Budget System of the Republic of Serbia stipulates that the main pro-
                              

3 Made in accordance with the Regulation on planning, programming, budgeting and execution 
in the MoD and SAF, 2010.  
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grammes are interministerial and that financial resources cannot be transferred bet-
ween the main programmes during the budget year! Since the first version of the 
Regulation on planning, programming, budgeting and execution in the Ministry of 
Defence and the Serbian Armed Forces envisaged that there would be 13 main pro-
grammes in the defence system, the distribution of funds and their execution was a 
huge problem, so changes had to be made in an urgent procedure. The adoption of 
the new Regulation on planning, programming, budgeting and execution in the 
Ministry of Defence and the Serbian Armed Forces in 2010 created opportunities to 
approach planning the development of the Armed Forces mainly from an economic 
point of view, which is characterized by the following: the need for the most efficient 
use of funds available for certain purposes; the impact of the consequences of the 
decisions made in the present on the quality of the development in the future; the 
necessity to be effective, i.e. to achieve the set objectives with the really available 
funds and the obligation to legally dispose of and permanently control the use of 
funds to meet the planned needs, although these funds are very limited.4 

 

 
 

Figure 5 – Defining capabilities in relation to objectives and funds5 

 
Bearing in mind this view, i.e. limited financial resources, the defence planning 

Model should enable the development objectives to be conducted in the absence of 
resources, as shown in Figure 5, in order to maintain the existing capabilities, as well 
                              

4 Program razvoja i uvođenja sistema PPBI u MO i VS, 2006.  
5 Knežević M., Novaković Z. i Tešanović B., Praćenje izvršenja rashoda po utvrđenim 

aktivnostima i programima, SYMOPIS 2012, Tara, 2012, pp. 105-108. 
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as develop new capabilities of the defence system. The strategic gap must not jeo-
pardize the implementation of the defence system development plans. 

The civil and democratic control have a huge impact on planning the develop-
ment of the new defence system capabilities, as shown in both planning models. The 
control of the military budget during its adoption is thus entirely in the National 
Assembly of Serbia. However, the control of the execution of the military budget ta-
kes place in several phases, and in the continuation of the paper it will be presented 
in its entirety, as internal in the MoD and SAF and as external by the National 
Assembly of the Republic of Serbia. 

The control of the military budget in the Ministry  
of Defence and the Serbian Armed Forces 

The system of internal control is crucial for the efficient operation of every organi-
zation. The control activities include written procedures that should ensure the achi-
evement of the organization's business objectives. They are established to provide 
„reasonable assurance” that potential risks which jeopardize the achievement of bu-
siness objectives are limited to an acceptable level. The control should take place 
throughout the organization, at all levels and functions, such as: approvals, delega-
tion of powers, checks, harmonization, review of work results, security of funds, se-
paration of duties, etc.6 

The essential system of internal control is a set of principles, methods and pro-
cedures for monitoring the achievement of established objectives, measuring per-
formance, timely availability of accurate information and taking corrective measures 
in cases of deviations. Thus, the control system is a system of communication from 
the top to the bottom and from the bottom to the top.7 

The budget control is a series of measures and procedures that follow the proce-
dures of the budget execution in accordance with the purpose and legislation, and 
also includes the evaluation of 3E (economy, effectiveness and efficiency). 

The internal control of the military budget in the MoD and the SAF is not 
specifically defined from the aspect of disposal and spending of the budget funds, 
which does not mean that it does not exist and is not organized. On the contrary, it is 
present in all units and institutions that dispose of the budget funds because it is 
included in the regular duties of the ordering party, accountant and other persons 
who dispose of and manage the budget funds.8 
                              

6 Žugić, R., Milunović, М., Stanković, S. Osnovi revizije i kontrole, Medija centar „Odbrana”, 
2020, pp. 167-170. 

7 Trenerry, A., Principles of Internal Control: Incorporating the Learning Outcomes and Content of 
National Accounting Course Module-Nap 717: Internal Control Principles, UNSW Press, 1999, p. 4. 

8 Žugić, R., Milunović, М., Stanković, S. Osnovi revizije i kontrole, Medija centar „Odbrana”, 
2020, pp. 200-202 . 
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On the basis of the Regulation on Financial Operations in the MoD and the SAF, 
the internal control system includes all measures that should provide: 

1) implementation of laws, regulations, rules and procedures; 
2) successful operation of the funds users; 
3) economy, efficiency and purposeful use of funds; 
4) protection of funds and investment from loss, embezzlement, misuse and cor-

ruption; 
5) integrity and reliability of the accounting data, records and financial state-

ments. 
Considering that the defence system is the direct budget user, that in relation to 

other direct and indirect users of the budget funds it disposes of a greater part of the 
budget of the Republic of Serbia, it is inevitable that special attention is paid to the 
control of the military expenditures. The presentation of the budget of the Republic of 
Serbia in the period from 2013 to 2021 is given in Graph 1. The budget revenues, 
expenditures and costs and the military expenditures that are part of the total expen-
ditures and costs of the budget of the Republic of Serbia are shown separately. 
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Graph 1 – Revenues and expenditures of the budget of the Republic of Serbia 

 
If we analyze the nominal amount of the funds allocated by the state for the de-

fence in the review period, it can be concluded that the state increases the percen-
tage from year to year, and also the nominal amount of the defence allocation, which 
can be seen from Graph 2. Although the Covid-19 pandemic has had a significant 
impact on the creation of GDP, and thus on its distribution, our defence system is 
still financed in accordance with the missions and objectives of the Serbian Armed 
Forces. 
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Graph 2 – The defence system financing 

 

Graph 3 shows the percentage share of the military budget in the GDP of the 
Republic of Serbia. As already mentioned, the percentage of the financial resources 
that the state allocates in the review period has positive growth. It is very important 
to mention that for the first time the commitment from the Long-Term Plan for the 
Development of the Defence System to allocate 1.4%, that is 1.8% per year from 
GDP for the needs of developing the military capabilities, has been respected in the 
Serbian Armed Forces. In the previous period, the allocations were hardly close to 
the proclaimed commitment. However, it can be concluded that in the review period, 
the allocations are even higher than the proclaimed ones, although the Covid-19 
pandemic has been present in the economy and lives of all citizens for three years. 
The reports on GDP growth for 2021 are not known, so there is no data for that year. 
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Graph 3 – The percentage of the military budget allocations from GDP 
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The data used for all charts in this paper are taken from the Laws on Budget of 
the Republic of Serbia in the review periods. 

On the basis of the presented graphs, it is clear that the state is making huge efforts 
to finance the military budget in accordance with its commitments. Therefore, the task of 
the management of the defence system is that these funds are spent purposefully, 
economically, efficiently and effectively, as well as to be controlled at all levels. 

The internal control, as a rule, is organized by:9 
– commanders from the fourth to the central level, over the work of subordinate 

persons and bodies; 
– commanders from the fourth to the central level, over the work of subordinate 

units and bodies; 
– financial bodies within the first, second and third level and subordinate 

organizational units; 
– financial authorities within the fourth level over the management, disposal and 

use of funds; 
– experts in logistics bodies and other bodies that have funds at their disposal. 
The organization of the internal control is in the competence of the commanders, 

and also the Sector in charge of the finance and budget in the MoD and the SAF. 
The mechanisms of financial management and control in the MoD and the SAF 
defined by the Regulation on Financial Operations in the MoD and the SAF, have 
been established. In addition to the established mechanisms for the control of the 
purposeful and legal spending of the financial resources of the military budget, there 
is also the Internal Audit in the MoD and the SAF. 

Regarding the defence system, the Internal Audit in the MoD was established as a 
narrower internal unit, as the Internal Audit Section. It is a functionally independent 
organizational unit in the MoD, which directly reports to the head of the public funds users.10  

The tasks of the Internal Audit Section in the MoD are defined by the Regulation on 
Internal Organization and Systematization of Work Positions. These are: reviews of 
compliance with the existing financial regulations, instructions and procedures; eva-
luation of the effectiveness of internal control; evaluation of effective use of funds; review 
of the reliability and integrity of the way records and reporting are kept; payments and 
contracts; reviews of accounting reports; examination of irregularities; regularity of 
revenue collection and their records; security of the property and its inventory; review of 
the budget reallocation, in order to ensure legal compliance and provide sufficient funds 
and other tasks within the responsibility of the Section. While performing the defined 
tasks, internal auditors in their work, in addition to regulations at international and 
national level, are guided by internal acts: the Internal Audit Charter, the Code of Ethics, 
as well as strategic and annual plans, generating operational plans and audit tasks 
plans. The Internal Audit Charter is an internal act signed by the head of the internal 
                              

9 Žugić, R., Milunović, М., Stanković, S. Osnovi revizije i kontrole, Medija centar „Odbrana”, 
2020, pp. 200-202. 

10 Radojković, М., Žugić, R., Тrandafilović, S. ZNAČAJ INTERNE REVIZIJE ZA MINISTARSTVO 
ODBRANE I VOJSKU SRBIJE, Vojno delo, 2/2016, p. 216. 
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audit service and the head of the organization, which defines the role, powers and 
responsibilities of the internal audit in the MoD. It is the official document that determines 
the position of audit in the organization and addresses several issues: 1) the role of the 
internal audit, 2) the scope of the internal audit, 3) the independence of the internal audit, 
4) the duties of the internal audit head, 5) the duties of the head of the organization, 6) 
reporting and communication, 7) cooperation with other institutions. 

The subject of the internal auditor's examination is the entire business focused 
on the execution of assigned missions and tasks, through recommendations to the 
military management. These are most often recommendations and advice regarding 
possible corrective actions, which would eliminate the observed deviations from the 
standards and planned objectives.11  

It is evident that it is not possible to conduct the audit of all organizational units of 
the MoD and the SAF, so it is necessary to focus on high-risk fields and in some 
organizational units, commands and institutions. The internal audit should be adapted 
to the circumstances within the auditee and based on risk assessment, in order to 
achieve a higher level of effectiveness where necessary.12 Moreover, the auditor's 
experiential method is used, which is based on the table for calculating risk index. 

The State Audit Institution  
The State Audit Institution, the highest body for auditing public funds in the 

Republic of Serbia, was established by the Law on the State Audit Institution in 
2005. Soon after its establishment, in November 2008, the State Audit Institution 
became a full member of the International Organization of Supreme Audit Institutions 
(INTOSAI), and a part of the European Organization of Supreme Audit Institutions 
(EUROSAI) on June 23, 2009.13 In order to better understand the importance of the 
establishment, and then the membership in internationally recognized audit institu-
tions, we should briefly look at the social and political events in our country during 
the 1990s, as well as in the first years of the 21st century. 

The highest supervisory body in the Republic of Serbia is the National Assembly of 
the Republic of Serbia. In order to adequately exercise the supervisory function, the 
deputies of the National Assembly are assisted by the State Audit Institution (SAI).14 
The Constitution of the Republic of Serbia defines the SAI as the highest body for the 
audit of public funds in the RS, it is independent, subject to the supervision of the 
National Assembly of the RS, to which it is responsible.15 The legal position of the SAI 
                              

11 Radojković, M., gen.quote. p. 217. 
12 Radojković, M., gen.quote. p. 218. 
13 www.dri.rs , accessed on April 29, 2021. 
14 Stanojević, S., i dr., Teorija državne revizije, Centar za ekonomska i finansijska istraživanja, 

Kragujevac, 2018, p. 13. 
15 The Constitution of the Republic of Serbia (Official Gazette of RS, 98/2006) 
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is defined in the form of an institution that is autonomous, independent and has the 
status of a legal entity.16 The State Audit Institution performs its supervision according 
to a single document - the Terms of Reference of the SAI17 (hereinafter the ToR). As 
defined in Article 1 of the ToR, it regulates in more detail „the manner and procedure 
by which the State Audit Institution (hereinafter the Institution) performs its audit 
competence, advising users of public funds, reporting to the National Assembly, 
organization and composition of the Institution, publicity of the work, decision-making 
manner and other issues of importance for the work of the Institution.” For efficient and 
effective implementation of audit, it is necessary for the SAI to perform certain 
activities,18 which are shown in Figure 6. 

 

 
Figure 6 – The activities that the SAI should perform for efficient and effective audit 

 
The State Audit Institution, like other important organizations, has defined its 

vision and business mission. From the management aspect, the vision can be most 
simply explained as a long-term desired result, the clear vision of the future situation. 
More simply, the vision of the organization shows the ideal future state of that 
organization19, which is achieved by the execution of the set objectives, i.e. doing 
business within its competencies. The vision also defines the level of social respon-
sibility of the organization, as well as the integrity of the organization and promotes 
                              

16 Dabić, Lj., Prilog za uspostavljanje nove naučne discipline – pravo revizije javnog sektora, 
Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, 2018, 66(3):88-107. 

17 The Terms of Reference is an internal document of the SAI published in the "Official Gazette 
of the RS", No. 9/2009. 

18 Stanojević, S. et al., gen.quote, p.14 .   
19 http://imi.fon.bg.ac.rs/inzenjering-procesa/wp-content/uploads/sites/12/03a-Identifikacija-

predmeta-rada_2017.pdf, accessed on May 17, 2021. 
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them as key or core values.20 The mission,21 on the other hand, should show how 
the organization will fulfill its vision, that is, how it will really reach the ideal future 
state. In the shortest way, the mission tells us the purpose of the organization, the 
standards of behaviour, and the value system that is implemented. The vision and 
mission of the State Audit Institution are publicly available, are highlighted on the SAI 
website,22 and are presented in Figure 7: 

 

 
Figure 7 – The SAI vision and mission 

 
The audit performed by the State Audit Institution is conducted in accordance with the 

adopted Annual Audit Programme for a specific year, which also decides on the operations 
of an entity that will be the subject of the audit. The State Audit Institution in Serbia may 
perform the audit of operations, as shown in Figure 8, of the following users of public funds: 

– direct and indirect budget users and organizations of mandatory social insu-rance; 
– budget funds established by a special law or by-law; 
– the National Bank of Serbia, in the part related to the use of public funds and 

business with the state budget; 
– public enterprises, companies and other legal entities established by a direct or 

indirect user of public funds; 
– legal entities in which direct or indirect users have a share in the capital, i.e. in 

management, and legal entities established by legal entities in which the state has a 
share in the capital, i.e. in management; 

– legal and natural persons who receive grants and other non-refundable subsi-
dies or guarantees from the Republic, territorial autonomies and local authorities; 

– entities engaged in the acceptance, safe keeping, issuance and use of public 
reserves; 

– political parties, in accordance with the law defining the financing of political parties; 
– beneficiaries of the EU funds, donations and assistance from international 

organizations, foreign governments and non-governmental organizations; 
                              

20 https://dynamicsignal.com/2020/08/07/company-values/, accessed on May 17, 2021 
21 http://imi.fon.bg.ac.rs/inzenjering-procesa/wp-content/uploads/sites/12/03a-Identifikacija-

predmeta-rada_2017.pdf, accessed on May 17, 2021 
22 https://www.dri.rs/o-nama/uloga-dri--vizija--misija.72.html, accessed on May 17, 2021 
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– contracting parties in connection with the execution of international treaties, 
agreements, conventions and other international acts, when it is defined by an inter-
national act or when it is determined by an authorized body; 

– other entities that use funds and property under the control and disposal of the 
Republic, territorial autonomies, local authorities or mandatory social security organi-
zations.23 

 

 
Figure 8 – The mandatory entities of audit during a year 

 
The role of the SAI is such that it helps the National Assembly to respond to 

various risks that the Republic of Serbia is facing, and which are more and more 
present in the modern environment. The public sector is particularly sensitive to the 
mentioned risks, and the SAI has to ensure the execution of the so-called "3E" 
principles – efficiency, economy and effectiveness in spending extremely limited 
public funds. Since the SAI is a relatively new institution, it is realistic to expect that 
its full significance will be seen in the years to come. 

Conclusion  

The paper presents all forms and models of the military budget control – from the 
process of preparation until its execution, i.e. spending of financial resources. The 
civil and democratic control of the military budget is defined by the Constitution, as 
the highest legal act in the Republic of Serbia. 
                              

23 Stanojević, S. et al., gen.quote, p. 16. 
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The planning model developed for the needs of our defence system is modern 
and in accordance with the existing normative and legal acts of the Republic of 
Serbia. The control mechanisms enable continuous and uninterrupted financing of 
the maintenance of the existing and development of new capabilities of the defence 
system, even in situations of limited financial resources.  

The internal control of the military budget is stipulated by regulations in the 
Ministry of Defence and the Serbian Armed Forces, whose role is to spend the funds 
allocated to the defence system purposefully and in accordance with regulations. 
Each intention of unintended or illegal spending of financial resources is eliminated 
and not allowed by timely prior control in the Serbian Armed Forces units and 
institutions. If, on the other hand, there is an omission in the units and institutions, 
intentional or not, such an intention is suspended by timely control in the Accounting 
Centre of the MoD and the SAF and the payment of funds is not allowed. However, if 
such a payment is made in the Accounting Centre, subsequent control by the 
Criminal Investigation Group of the Military Police or the Defence Inspectorate 
reveals the perpetrators of abuse of office, who are further subject to investigation 
and further measures in accordance with the legislation of the Republic of Serbia. 

The internal audit of the MoD, in accordance with the existing regulations, most 
often performs, among other things, the control of the procedures and regulations in 
the MoD and the SAF. Internal auditors make recommendations, which the 
supervised entity of internal audit may or may not implement. If the supervised entity 
refuses to implement the recommendations of internal auditors, they may propose to 
the Minister of Defence to order the supervised entity their implementation. The 
Minister of Defence decides whether to issue such an order.  

The role and importance of the state audit, primarily today, in the era of 
modernization and globalization, has become particularly significant. In the coming 
period, in the months and years ahead, there will inevitably be an increase in the 
quality of the state audit because the potential offered by modern technology will be 
used more and more. By establishing unique platforms, such as e-Government, the 
time comes when unified databases will be formed at the state level and it will not be 
necessary to take double actions for the same objective. Connecting all segments of 
the public sector into a single system will lead to additional benefits. 

The greatest challenge today, and in the near future, will be the fight against the 
Coronavirus and alleviating the consequences that the pandemic has already 
caused, and there will be many more. The great influence of the state, the provision 
of various types of financial assistance, the accelerated adoption of regulations for 
dealing with extraordinary circumstances will be a real challenge for audit in the 
coming period. There are many questions that can be asked, as well as risks that 
can lead to illegal disposal of funds and numerous embezzlements in the society, 
and the world in general. However, in our defence system such possibilities are 
minimized by the existing organization of internal control. The civil and democratic 
control should participate in the planning process, and also control the military 
budget because the defence system is a direct user of the budget funds. 
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It can be concluded that the goal of the control of the military budget is by no 
means, and should not be, exclusively the control of legality and purpose of 
spending funds, but it should be preventive control that allows establishing or 
developing mechanisms to prevent the misuse of funds. Moreover, in the situations 
of limited financial resources, the control mechanisms should enable optimal use of 
available funds for the development of the defence system capabilities. 
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S u m m a r y 

ne of the important indicators of democratization of each society is the 
constitutional and legal definition of the role of the military and the possibility 

of its control. The civil and democratic control of the Serbian Armed Forces primarily 
includes control of the use and development of the Serbian Armed Forces, internal 
and external control of the expenditures for the military needs, monitoring and 
informing the public about the state of preparations of the Armed Forces, providing 
free access to information of public importance and defining responsibilities for 
performing the military duties in accordance with the law. 

The instrument for financing the military expenditures in the Republic of Serbia is 
the state budget. During the drafting of the Law on Budget, the costs for the military 
needs are planned for the budget year and the following two years. Having in mind 
that the Law on Budget is passed by the highest legislative body - the National 
Assembly, the main principle of the democratic control of the military expenditure 
planning is provided. However, the budget execution implies the control over the use 
of the budget funds, whereby the Law on Budget System provides for several levels 
of control, organized as internal and external control. The internal control of the 
military expenditures, expressed in the budget of the Republic of Serbia, is carried 
out by the financial service bodies of the units and institutions of the Serbian Armed 
Forces, the Accounting Centre of the Budget and Finance Sector of the Ministry of 
Defence, the Defence Inspectorate, the Military Security Agency, the Criminal 
Investigation Group and the Internal Audit of the Ministry of Defence. The external 
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control of the budget intended for the military needs is performed by the State Audit 
Institution and the Budget Inspection. 

The objective of the control is to determine whether the actions of the Serbian 
Armed Forces are in accordance with the position stipulated by the Constitution, as 
well as with the policy that the mentioned representative and executive authorities 
define in their acts. 

Key words: civil and democratic control, budget, efficiency, execution 
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he interference of the military in politics in a state is indisputably 
disastrous for its democracy. However, even the „too tight grip” of 

civil control of the military can be dangerous for a society, if its result is 
suboptimal or misused military power. The purpose of civil and democratic 
control of the military is to create a social environment in which the military 
accepts democratic values and does not pose a threat to the functioning of 
democracy, while maintaining a high level of professional efficiency and 
integrity. Therefore, it is necessary to simultaneously find a solution to the 
civil-military paradox and preserve the professional autonomy of officers 
from the challenges that come from the sphere of politics. 

Starting from Huntington's theory of civil-military relations, using a 
case study and the hypothetico-deductive method, this paper shows that 
the autonomy of the military profession is one of the conditions for proper 
functioning of civil and democratic control of the military, and that 
respecting and strengthening professionalism of officers is a necessary 
condition for preserving and developing the military capabilities to 
successfully carry out its missions and tasks. The understanding of civil 
and democratic control of the military as a process by which a dynamic 
balance between its participants is achieved is also propagated. 

Key words: civil and democratic control of the military, social role of 
the military, military efficiency, officer profession, obedience 
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Introduction  
ccording to Weber's well-known understanding of the state, the condition for 
maintaining an order, which this political organization with the character of a 

public institution guarantees and in which it achieves its purposes, is that its 
administrative apparatus establishes a monopoly of legitimate physical coercion in 
its territory.1 The state body through which the mentioned monopoly is established 
and maintained is the military. This results in the special importance of the military 
for the state and the maintenance of order, i.e. the predictability of the validity of 
laws, and hence the trust in laws, which follows from the belief that they will always 
be valid, regardless of whether threats to order arise internally (e.g. in the form of 
armed rebellion) or externally (e.g. in the form of armed aggression).2 However, the 
very fact that the military, as a state body, is at the same time the strongest armed 
force in the state, raises questions about the possibilities of the state civil 
administrative apparatus to subordinate the military and control it. The military can 
become socially independent, and officers can see themselves as a partial social 
group with their own interests or understand the military as an institution of national 
importance, whose mission is to achieve the whole of national interests, as opposed 
to political parties that represent only partial interests (parts of interests). Having in 
mind, on the one hand, the superior organization of the military and its weapons, and 
on the other hand its social role, there is no option of physical subordination of the 
military. As this question is synthesized by Finer, it is not unusual for the military to 
sometimes „rebel against civil masters, and to never listen to them.”3 

In order to limit military power to the sphere of military affairs, civil control of the 
military is established. It exists both in democracies and non-democracies, but in 
these two cases it is based on different values and implemented in various ways, 
although the essence of that control – establishing harmony between military activi-
ties and the ruling value system in the society – is the same.4 At the same time, 
since it is important for the state to have optimal armed forces, this control should be 
such as not to reduce the capability of the military below the level that allows it to 
successfully respond to its main social role – defending the state from external ar-
med threats. For civil and democratic control of the military, this means that it has to 
resolve the civil-military paradox. In addition, it has to provide the neutrality of the 
military, more precisely: its non-participation in the political struggle for power. The-
refore, the problem of civil and democratic control of the military is complex and can-
not be reduced to the establishment and maintenance of the supremacy of political 
                              

1 Vukašin Pavlović, Država i društvo, Čigoja štampa, Beograd, 2011, p. 289. 
2 Jovan Babić, Ogledi o odbrani, Službeni glasnik, Beograd, 2018, p. 163. 
3 Samuel E. Finer, The Man on Horseback, The Role of the Military in Politics, Transaction 

Publishers, New Jersey, 2002, p. 6. 
4 Srđan Starčević, „Samokontrola kao vid demokratske civilne kontrole vojske”, Vojno delo, 

proleće/2011, pp. 242–255. 
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power that ensures that the military accepts the mechanisms and outcomes of de-
mocratic political processes in the state. It has to prevent the transfer of military po-
wer into political power, without destroying it or making it suboptimal. Moreover, it 
has to elevate political power, but in such a way that it does not lead to the instru-
mentalization of the military in politics or its politicization in narrower sense. 

Huntington's balance and sword on political stage 
Establishing control over the professional bodies of the state apparatus is a 

challenge, especially when it comes to the military.5 In the second half of the 20th 
century, important theories of civil-military relations considered this problem and of-
fered their solutions, and many of them have been implemented in practice.6 
Huntington's theory of civil-military relations is of particular importance, which was 
first criticized, but soon became influential. In particular, Huntington's „advice to de-
mocratizers” was implemented in many countries during the process of transition to 
democracies, in the late 20th and early 21st century.7 

The more subtle conclusions of Huntington's analyses of civil-military relations, 
unfortunately, have remained insufficiently understood. First of all, it is necessary to 
emphasize Huntington's observation about the existence of strong civil control of the 
ruling party over the military in one-party regimes, as well as the fact that democratic 
forces after the fall of one-party regimes had less problems to establish civil control 
over the military than those that inherited military juntas and personal dictatorships. 
The main challenge for them, in Huntington's opinion, referred to the processes of 
arranging that the military does not belong to any party and recovery of officers' 
professionalism, in which the inconvenient legacies of totalitarianism were removed.8 

Considering the influence of various ideologies on civil-military relations, Hun-
tington concluded that conservatism is most compatible with military values. The 
concept of a balance is close to conservatism because for the preservation of a 
system it is important that the forces acting in it are in a mutual balance. The idea of 
a balance was introduced into conservatism by Edmund Burke. Responding to re-
marks about his own inconsistent attitude on the civil revolutions in the United States 
and France, Burke said he felt „the need to contribute to those forces that are capa-
ble to restore the balance of a rocking ship and is therefore in danger”.9 
                              

5 Dragan Stanar, „Demokratija, stručnost i lojalnost: sistem plena ili oligarhija eksperata”, 
Zbornik Matice srpske, Vol. 172, No. 4, 2019, pp. 551–561. 

6 Vladimir Rukavishnikov, Michael Pugh, „Civil-Military Relation”, in: Giuseppe Caforio (ed.) 
Handbook of the Sociology of the Military, second edition, Springer, Cham, 2018, pp. 123–143. 

7 Semjuel P. Hantington, Treći talas, Demokratizacija na kraju dvadesetog veka, Stubovi 
kulture, Beograd, 2004, pp. 241–242. 

8 Ibid., p. 224. 
9 Srđan Starčević, Ilija Kajtez, „Berkov doprinos proučavanju vojske kao društvene institucije”, 

Teme, 3/2018, p. 783. 
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In Huntington's theory of civil-military relations, the idea of a balance plays a key 
role.10 Huntington noticed that there are two variants of civil control of the military: 
subjective and objective.11 Subjective one seeks to establish control over the military 
by diminishing military power and/or involving military personnel in politics, but its 
bad consequence is the creation of suboptimal armed forces, insufficiently capable 
of responding to their main social role, as well as the politicization of officers that 
favours loyalty over competence. Noticing this, Huntington advocated the execution 
of objective control of the military, which would preserve the efficiency of the military. 
He believed that objective civil control requires a balance between military power 
and social ideology, and called for the creation of „a conservative environment in the 
United States.”12 However, apart from this external balance, which mostly consists of 
mutual compatibility of military and social values, another, internal balance can be 
found in Huntington's objective civil control, which ensures the existence of civil con-
trol of the military without diminishing military power and disrupting military efficiency. 
The main idea of objective civil control of the military is political sterilization of the 
military by strengthening officers' professionalism, with the implied autonomy of the 
military profession that guarantees optimal efficiency of the military.13 This implies 
subordinating the military to political leaders elected to adequate positions in the 
state, so that military intervention in the field of politics does not jeopardize 
democracy, and also the obligation of political leaders to respect military professio-
nalism and its field of expression, so that incompetent civil intervention in military 
affairs does not threaten military efficiency in performing its main social role.14 The 
military, therefore, is subject to political power, and political power recognizes that 
there is military activity as an autonomous field dominated by professional military 
competence (rather than political will). Thus, only what Huntington called military 
political power is reduced, while political power and military power are in a kind of 
mutual respect, division of roles and balance. 

Although Huntington's theoretical concept of a balance of political and military 
power, with the maximization of the first and the autonomous field of the second po-
wer, seems simple, practice shows that it is a matter of a dynamic balance; and 
where there is dynamics, there are struggles of opposites. Huntington himself no-
ticed different types of situations in which obedience and professional competence, 
                              

10 Huntington used the word balance in the title of the final chapter and in the title of a 
subchapter of his book The Soldier and the State. Semjuel P. Hantington, Vojnik i država, Teorija i 
politika civilno-vojnih odnosa, Fakultet političkih nauka, Diplomatska akademija, Beograd, 2004, 
pp. 103 i 499. 

11 Ibid., p. 89. 
12 Ibid., p. 507. 
13 Autonomy is a word of Greek origin which means the independence or autonomy of certain 

territories or social groups in making and implementing their own decisions. Milica Vujanić et al., 
Rečnik srpskog jezika, izmenjeno i popravljeno izdanje, Matica srpska, Novi Sad, 2011, p. 51. 

14 Semjuel P. Hantington, Vojnik i država, Teorija i politika civilno-vojnih odnosa, gen. quote, 
pp. 78–87. 
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as two highest virtues of military professionals, can come into a conflict or be chal-
lenged by other values. He analyzed these conflicts of values at an ethical level and 
mostly resolved them in favour of obedience, albeit with a clear attitude that there is 
a field in which officer competence cannot be replaced - and should not be suppres-
sed – by political will. However, the sacralization of obedience led Huntington even 
to condemn those German generals who opposed Hitler.15 

The most famous critic of Huntington's objective civil control of the military was 
Samuel Finer, who pointed out the possibility of a conflict between political power 
and military professionalism, as well as the danger of a technical understanding of 
the society by military experts, so he brought the debate back to the beginning, won-
dering how much autonomy we could allow the military at all. Finer concluded that 
professionalism is not the solution for civil and democratic control of the military, but 
the establishment of the supremacy of political power.16 

Indeed, the danger of social independence of the military, its apostasy from the 
government and rulers and acting as an independent political entity has been poin-
ted out by many philosophers and scientists, and it is an important part of many hi-
storical and contemporary political events.17 The clearest explanation of the essence 
of the danger that threatens the state from the military came from Maurice Duverger, 
who claims that the military is, by its nature, always dangerous for the state because 
the misuse of weapons (armed force) is a part of the abuse of power as such. „Wea-
pons are the ultimate expression of power, the most crucial in short term, and the 
most irresistible at the moment. The one who holds a sword falls, naturally, into the 
temptation to throw it on scales. Armed soldiers are a constant danger to the go-
vernment and unarmed citizens.”18 Duverger believes that this danger can be avoi-
ded by developing an officer's sense of obedience to the state, „regardless of its 
form and who is represented by its managers.”19 However, he does not elaborate on 
this thesis, which can be explained by the social context in which these reflections 
arose. Nevertheless, one can still consider the dangers that threaten the society and 
democratic order if the autonomy of the officer profession, whose value Huntington 
emphasized so much, is abolished by the demand for obedience.  

Such thoughts have two directions. The first refers to cases in which political in-
fluence penetrates deep into the sphere of officer competence and whose ultimate 
result is an inefficient army. In this case, what we have called the internal balance 
in Huntington's theory of civil-military relations is grossly disturbed. Political will 
                              

15 Ibid., p. 85. 
16 Srđan Starčević, „Samokontrola kao vid demokratske civilne kontrole vojske”, gen. quote. 
17 According to research, in the first decade of the 21st century, as many as 19% of countries 

in the world had experience with the military rule. Barbara Geddes, Erica Frantz, Joseph G. Wright, 
“Military Rule”, Annual Review of Political Science, Vol. 17, 2014, p. 147. The most famous cases 
of coups after that occurred in Egypt (2013), Zimbabwe (2017), Sudan (2019), Algeria (2019), Mali 
(2020), Myanmar (2021) and Guinea (2021). 

18 Moris Diverže, Uvod u politiku, Savremena administracija, Beograd, 1966, p. 104. 
19 Ibid. 
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suppresses professional officer competence, crushes its potential resistance and 
discourages differences of opinion and reasoned criticism of the existing or newly 
adopted solutions. The ultimate consequence of such a state is defeat in war and 
loss of freedom. Duverger's theme varies in the other direction: „The one who 
holds a sword naturally falls into the temptation to throw it on scales”.20 If the 
military is subordinated to instrumentalization to such an extent, isn't that also 
dangerous for the state, its laws and democracy? For example, the military can be 
politicized by the so-called daily politics, be used in official campaigns or political 
power over it can be abused for the purpose of corrupt activities.21 Ultimately, can 
a civilian who instrumentalizes the military throw a sword on scales? Political 
history confirms this.22 What, in terms of values, has served as leverage of abuse 
is the imposition of obedience to the military as the only important requirement for 
the military in civil-military relations. A sublime and necessary value, separated 
from other values that complement and correct it, is often abused. In modern 
society, this problem is actualized by the crisis of democracy and the rise of 
populism, phenomena that contemporary authors in social sciences pay due 
attention.23 Basically, it is an old problem of power that concentrates on the top 
and power that has a tendency to expand indefinitely. The concentration of power 
in the hands of a small number of interest-related people and the overflow of their 
power beyond the limits of competences and law leads to the degradation of 
institutions. The result is that dominant power is strengthened, but the society and 
state mechanisms (institutions) weaken. „Every independent power and control 
function has disappeared from all these institutions.”24 
                              

20 Ibid. 
21 Although the military has its own mechanisms for suppressing corrupt activities, as a 

hierarchical organization it has characteristics that make it vulnerable in this regard. Presenting 
obedience as the highest virtue of military personnel, along with disabling other virtues that 
complement it, facilitates corruption. Endemic corruption makes it impossible for the military to 
carry out its missions and tasks effectively, just as it destroys the universal values of justice, the 
common good and freedom on a wider social level. Enis Latić, „Rizici korupcije u sektoru 
odbrane”, Pravo i izazovi XXI vijeka, Кorupcija, tom II, Evropski univerzitet Brčko distrikt, Brčko, 
2014, pp. 230–236. Čedomir Čupić, Politika i pohlepa, Ogledi o ljudskoj pohlepi, korupciji i borbi 
protiv korupcije, Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu, Čigoja štampa, Beograd, 
2016, p. 79. 

22 Markus J. Prutsch, Caesarism in the Post-Revolutionary Age, Crisis, Populace and 
Leadership, Bloomsbury Academic, London, 2020, pp. 82–84, 203–214. Abel Escriba-Floch, 
Tobias Böhmelt, Ulrich Pilster, Authoritarian regimes and civil-military relations: Explaining 
counterbalancing in autocracies, Conflict Management and Peace Science, Vol. 37, 5/2020, pp. 
559–579. 

23 For example, the Serbian Political Science Association organized scientific conferences with 
variations on this topic. Ilija Vujačić, Bojan Vranić (ed.), Urušavanje ili slom demokratije?, 
Udruženje za političke nauke Srbije, Univerzitet u Beogradu – Fakultet političkih nauka, Beograd, 
2016. Biljana Đorđević (ed.), Konstitucionalizam i ustavni dizajn u demokratskoj recesiji, Udruženje 
za političke nauke Srbije, Univerzitet u Beogradu – Fakultet političkih nauka, Beograd, 2018.  

24 Dragoljub Mićunović, Demokratija, populizam, entropija, Arhipelag, Beograd, 2018, p. 182. 
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An essay from contemporary 
civil-military relations 

Huntington published his observations on civil-military relations in the second half 
of the 20th century, with a fresh memory of World War II and under the threat of the 
Cold War and the challenges of the Post-Cold War world. However, some events in 
the 21st century vehemently prove the importance of the theory of civil-military rela-
tions and the complexity of the good functioning of civil and democratic control of the 
military. Such an event took place in the Republic of Austria in 2011. It is a conflict 
between the Chief of Defence Staff of the Armed Forces of the Republic of Austria 
General Edmund Entacher and the Minister in the Austrian government in charge of 
defence, Norbert Darabos - two members of the Social Democratic Party of Austria - 
over the reform of the Austrian Armed Forces and the transition from conscription to 
professional army. This example illustrates very well the possibilities for tensions 
between political power and officer competence in modern democracies. Namely, at 
the end of 2010, Minister Darabos announced his plan for the reform of the Austrian 
Armed Forces, which included the reduction of defence costs through the suspen-
sion of military service and the staged transition to professional army. However, Ge-
neral Entacher opposed this attempt, publicly expressing his professional opinion on 
the issue, in an interview to „Profile” magazine, published on January 22, 2011. He 
said that the changes that would occur on the basis of such a difficult-to-correct de-
cision are risky and without future.25 He later expressed doubts that it was possible 
to reduce the costs of defence by transition to professional army, especially when 
one has in mind the functions that the military performs in a neutral state such as 
Austria. Two days later, the Minister recalled the disobedient General from the posi-
tion of the Chief of Defence Staff and appointed him to a lower position, stating that 
Entacher had lost his trust.26 The Austrian public saw this decision as an expression 
of the Minister's arbitrariness, and Entacher received a written decision on his recall, 
which he could appeal against, only a few months later. He hired a lawyer, continued 
his dialogue with the public and defended professional attitudes, pointing out, among 
other things, that he had been illegally recalled. He got the support of professional 
officer associations, some civil society organizations, as well as the President of 
Austria at that time, Heinz Fisher, also a member of the Social Democratic Party of 
Austria. The Government Appeal Commission declared the Minister's decision to 
recall General Entacher illegal, in November 2011, and Entacher was brought back 
to the position of the Chief of Defence Staff, and retired in 2013. Nevertheless, he 
continued to publicly express his disagreement with Minister Darabos's reform co-
                              

25 Srđan Starčević, Srđan Blagojević, „Uloga služenja vojnog roka u razvoju srpske strateške 
kulture ”, Vojno delo, 4/2020, p. 98. 

26 Donald Abenheim, Carolyn Halladay, „Achieving neutrality and effectiveness: Austria”, 
Thomas C. Bruneau, Florina Cristiana Matei (eds), The Routledge Handbook of Civil-Military 
Relations, Routledge, London, 2013, pp. 296–303. 
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urse and the wave of pacifism on the Austrian political scene.27 The debate on the 
suspension of military service received an epilogue in the referendum in 2013, in 
which the citizens of Austria decided to continue military service.28 

The questions about the problems of civil-military relations that can be asked in 
connection with the described case are numerous. Huntington argues that officers have 
a triple responsibility to the state because of their representative, advisory and executive 
function.29 According to his theory, an officer is obliged to perform the first two mentioned 
functions, always bearing in mind that there are limitations in that, while the third function 
is above these two. The real question is what officers should do when they are denied 
the opportunity to perform the first two functions, in accordance with the theory of 
democratic elitism that refutes the autonomy of the military profession, especially if there 
is a real danger that executing incompetent decisions will result in suboptimal army?30 
The theory of democratic elitism in this case shows two shortcomings. The first one is in 
the field of competences and refers to the lack of knowledge of decision-makers 
regarding military affairs and defence, which can be significantly corrected by public 
debate and the existence of bureaucratic systems, in Weber's sense of the word. This 
shortcoming is, however, exacerbated if acted upon arbitrarily, while avoiding the 
mentioned two corrections. The second shortcoming is the understanding of the 
functioning of „government of the people”: the theory of democratic elitism is based on 
the understanding that the people elect the political elite, and that it, having been elected, 
has a legitimate right to make important decisions. It is interesting that this postulate of 
democratic elitism is based on the understanding that voters are not competent for all 
kinds of decisions, while the political elite is.31 In the described case, it was seen that the 
conflict had an epilogue in the referendum, so it could be concluded that this second 
shortcoming can be mitigated by the mechanisms of direct democracy, which should be 
the case when it comes to the most important issues. However, if General Entacher had 
not opposed the Minister, the decision would have been made without a valid public 
debate and without checking the will of the people. 
                              

27 Martin Fritzl, Thomas Prior, General Entacher, der Held der Beamten, Die Presse, November 8, 
2011, https://www.diepresse.com/706967/general-entacher-der-held-der-beamten, September 10, 2021. 
Iris Bonavida, Edmund Entacher: „Reform lebensbedrohlich”, Die Presse, February 19, 2012, 
https://www.diepresse.com/733453/edmund-entacher-reform-lebensbedrohlich, September 10, 2021. 
Alexander Purger, Ex-Generalstabschef Entacher: „Die Bubis und Bobos wollen das Heer einfach nicht”, 
Tiroler Tageszeitung, 27.07.2020, https://www.tt.com/artikel/17176262/ex-generalstabschef-entacher-
die-bubis-und-bobos-wollen-das-heer-einfach-nicht, September 10, 2021.  

28 Milinko Vračar, Goran Stanojević, „Strateška kultura Srbije i koncept totalne odbrane”, Vojno delo 
8/2019, p. 311. Veljko Blagojević, „The Impact of Neutrality on National Doctrine Development”, Alliance 
Planning and Coalition Warfare: Historical and Contemporary Approaches, Heeresgeschichtliches 
Museum, Wien, Institut za strategijska istraživanja, Beograd, 2019, pp. 280–300.  

29 Semjuel P. Hantington, Vojnik i država, Teorija i politika civilno-vojnih odnosa, gen. quote, p. 80. 
30 Dragan Stanar, „Politička korektnost u vojničkim čizmama – etički izazovi implementacije 

principa jednakosti ishoda u vojsci”, Kultura polisa, No. 42, 2020, pp. 407–408. 
31 Đovani Sartori, Demokratija, šta je to?, CID, Podgorica, 2001, pp. 122–144. 
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Another great question arises at the meeting place of political and military power - in 
strategy. Huntington also recognized strategy as a field of encounter between politics and 
military competence, but gave priority to politics.32 Among Yugoslav authors, Petar Tomac 
explained with similar arguments that waging war had outgrown military competence and 
had become the job of statesmen.33 We can agree with the arguments about the 
complexity and political height of modern strategy and war, but there is no guarantee that a 
politician is necessarily more competent than an officer in analyzing, understanding and 
developing new strategies or generating different decisions and courses of action. In the 
belief in the competence of politicians, there is something of the old mystifications of the 
ruler's knowledge of the state reason, which is incomprehensible to his subordinates.34 
Coming to power and exercising power in a mystical way are connected with knowing the 
state reason. There is no mystique in modern state: professional state bodies (should) 
represent a bureaucratic and technocratic mechanism by which important political 
decisions, arising from the expressed will of the people, are operationalized and executed 
in an appropriate manner and in accordance with valid laws, and also a pool of human 
resources, which is an important generator of competent ideas, analyses, proposals and 
solutions. This also refers to the field of defence and military security. However, as Stjepan 
Domjančić rightly noticed, in the last decades, strategy has left the field of security and 
defence, and officers seem to have withdrawn from strategy to the field of operations and 
tactics in which they feel more comfortable.35 If we understand the essence of strategy in 
the slogan ends-ways-means, it can be accepted that politics defines goals, distributes and 
allocates funds and chooses ways, but in order to have realistic goals and pre-ideologically 
adequate means and ways, these decisions, at least when it comes to defence issues, 
have to contain military expertise. After all, do important issues, such as the choice of the 
type of the army from the mentioned example, belong to military or political sphere? The 
answer is that it belongs to both. If expertise is to be respected, then the proposals come 
from military sphere, and their selection is made in political sphere. However, we cannot 
choose something that has not even been offered for choice.  

The third great question is about responsibility: who is responsible for creating 
suboptimal army (and future war defeat)? The simplest answer is that the state cre-
ates, equips and shapes its army, so a statesman has the majority of the burden of 
responsibility. However, officers, as the most competent persons for military affairs, 
are also responsible for the suboptimality of the military. It is the obligation of the 
state to maintain an optimal army, but it has to rely on officer competence.36 
                              

32 Semjuel P. Hantington, Vojnik i država, Teorija i politika civilno-vojnih odnosa, gen. quote, p. 81. 
33 Petar Tomac, „Ponovo dileme”, in: Mićo Radonić (ed.), Vojna nauka, Vojnoizdavački zavod, 

Beograd, 1971, p. 49.  
34 Srđan Starčević, Revolucija i legitimnost, Čigoja štampa, Beograd, 2020, p. 23. 
35 Stjepan Domjančić, „Why strategy has come out from security and defence area?” in: 

Dragana Marković (ed.), Asymmetry and Strategy, Strategic Research Institute, National Defence 
School, Media Center “Odbrana”, Belgrade, 2018, pp. 531–546. 

36 Dragan Stanar, „Politička korektnost u vojničkim čizmama – etički izazovi implementacije 
principa jednakosti ishoda u vojsci”, gen. quote. 
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The importance of the military can be derived from its role in meeting social ne-
eds for protection and security, as well as from the role of the state in 
guaranteeing order. That is why it is necessary for the military to function as an 
efficient state body. The optimal armed forces are characterized by efficiency, and 
their characteristics as institutions are subject to determination that other state 
bodies do not have. Many features of the military are defined by the nature of the 
armed struggle, and its members are obliged by oath to perform tasks that involve 
the risk of death. At the same time, professional members of the armed forces are 
often people who, choosing the military profession, renounce some rights and 
freedoms. For example, in the Republic of Serbia, professional military personnel 
renounces the right to political organization and membership in political parties, as 
well as passive suffrage, which is the great renunciation of rights for each citizen.37 
This renunciation has its justification that follows the logic of civil and democratic 
control of the military, and also the professional logic that makes the armed forces 
an effective superorganism. As a professional body, the military has many features 
of a bureaucratic institution in Weber’s sense, and particularly illustrative examples 
are education, training and advancement of officers, strategic planning, equipping 
and orientation of military commanders to accomplish missions and tasks of the 
armed forces. Like every profession, the military profession has its applied ethics 
and its standards of competence. Respect for professional military ethics and the 
achievement of professional competences are a condition for the proper 
performance of officer duties. At the same time, officer profession is firmly 
connected with the state power, in both directions: it is connected by command 
relation with the supreme command authority, which is an element (organ) of 
political system, but it is also the profession that the state entrusts power over the 
military organizational units.38 Officers command units and manage important 
functions in the defence system, being qualified by professional competence and 
professional experience. 

Officer competence is also the basis from which it is sometimes only possible to 
obtain decisions by „boiling”, as Sartori says. As it has been seen in Entacher's 
case, sometimes officers will be forced to defend their professional opinion in order 
to make an adequate decision and, at the same time, avoid the one that puts the 
military in a situation that it cannot fulfill its social role, and the society in a danger of 
not being able to meet a social need for security.  
                              

37 Such solutions were adopted in FR Yugoslavia. Dragan Gostović, „Vojska u političkom 
sistemu SR Jugoslavije”, in: Srđan Blagojević, Srđan Starčević (ed.), Vojska i politički sistem, MC 
„Odbrana”, Beograd, 2021, p. 25. Compare: Dragan Gostović, „Vojska u političkom sistemu druge 
Jugoslavije ”, Nacionalni interes, Vol. 17, 2/2021, pp. 41–62. 

38 „An officer is the only official who the State ... has given general authority of its sovereign 
power because it has placed citizens in his hands, and forced them to fully obey him ...” Andre 
Gave, Veština komandovanja, VINC, Beograd, 1993, p. 33.  
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Conclusion  

The crisis of democracy at the beginning of this century has confirmed what could 
already be found in Huntington's books: that the „too tight grip” of civil and democratic 
control of the military could have its bad consequences. Just as military power 
produces democratically unfavourable results when intervening in politics, the excess 
of civil power can lead to various abuses that lead, on the one hand, to a decline in the 
military efficiency in regard to its ability to respond to its social role, and on the other 
hand, into the instrumentalization of the military dangerous to democracy. 

Civil and democratic control of the military implies the harmonization of military 
activities with dominant social values, but its essence is to create an environment 
and mechanisms due to which the military respects democracy and remains neutral 
in the political race for power, without losing any of its features that make it effective 
in the armed struggle. As Ilija Kajtez summarizes in a sentence: „The society must 
and should respect the uniqueness and difficulty of the military profession to the 
same extent as professional soldiers respect the electoral will of citizens.”39 
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S u m m a r y 

he interference of the military in politics in a state is indisputably disastrous for 
its democracy. However, even the „too tight grip” of civil control of the military 

can be dangerous for a society, if its result is suboptimal or misused military power. 
The purpose of civil and democratic control of the military is to create a social 
environment in which the military accepts democratic values and does not pose a 
threat to the functioning of democracy, while maintaining a high level of professional 
efficiency and integrity. Therefore, it is necessary to simultaneously find a solution to 
the civil-military paradox and preserve the professional autonomy of officers from the 
challenges that come from the sphere of politics. 

Starting from Huntington's theory of civil-military relations, using a case study and the 
hypothetico-deductive method, this paper shows that the autonomy of the military profession 
is one of the conditions for proper functioning of civil and democratic control of the military, 
and that respecting and strengthening professionalism of officers is a necessary condition 
for preserving and developing the military capabilities to successfully carry out its missions 
and tasks. The understanding of civil and democratic control of the military as a process by 
which a dynamic balance between its participants is achieved is also propagated. 

Key words: civil and democratic control of the military, social role of the military, 
military efficiency, officer profession, obedience 
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