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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. 
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