
Миодраг Л. ГОРДИЋ* 
 Факултет за међународну политику и безбедност,  
Универзитет „Унион – Никола Тесла“, Београд

Драган Љ. ТАНЧИЋ**
Институт за српску културу – Приштина/Лепосавић

ПРИМЕНА МОДАЛНОГ ЕКСПЕРИМЕНТА  
У ИСТРАЖИВАЊУ ПОТЕНЦИЈАЛНОГ СИСТЕМА  

БЕЗБЕДНОСТИ НА ЛОКАЛНОМ НИВОУ  
У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ***

Апстракт: Развој кибернетике условио је настанак методе моделовања као 
опште научне методе учинио је да јединство теорије и праксе постане далеко квали-
тетније од, до тада, владајуће статистичке методе. У друштвеним наукама ова метода 
се појављује као модални експеримент. Користећи ова, фундаментална, искуства, ау-
тори у раду најпре теоријски образлаже појам и структуру моделовања, као и појам 
и врсте модела, а затим појам и врсте експеримента, односно његов основни модел у 
моделном експерименту и, на крају, као кључни део рада, концептуални модел система 
безбедности Републике Србије и варијабле модалног експеримента. У ствари, модел 
је сагледан са стратегијско-доктринарног, правно-нормативог и организацијско-функ-
ционалног аспекта, примерен савременим безбедносним кретањима у свету, нашим 
потребама и објективним могућностима. Наравно, његова примена је могућа и у и 
локалној самоуправи, која постаје све битнији чинилац система безбедности државе.

Кључне речи: модел, моделовање, модални експеримент, систем, грађанин, 
локална самоуправа, концепт, систем безбедности града.

УВОД

Имајући у виду велику фреквенцију применљивости модела, експериме-
ната и модaлних експеримената у реализацији фундаменталних, примењивих 
и развојних истраживања улога ових метода у сазнајним научним процесима је 
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изузетно значајна. Примена моделовања, модела и модалног експеримента је 
значајна и у верификаторним и хеуристичким истраживањима приликом науч-
ног сврставања, описивања, објашњавања, прогнозирања и откривања појава. 

Слика 1: Класификација научних метода

По мишљењу Б. Шешића, као последица развоја кибернетике, настала је 
метода моделовања као општа научна метода (на слици број 1 је приказана 
класификација метода по општости). Према овом аутору, основну каракте-
ристику методе моделовања чини јединство теорије и праксе, које је на ви-
шем квалитативном нивоу него код статистичке методе. (Шешић 1974: 17)

Када је реч о политичким наукама и политичкој пракси, С. Милосављевић 
сматра да је ова метода једна од фундаменталних опшенаучних метода. Она се 
појављује као општа теорија друштвено–политичких односа, систем програм-
ских, политичких, правних и других норми и као одређени степен остварења у 
пракси – као модални експеримент. (Милосављевић 1980: 241-242) Овај аутор 
истиче два значајна момента, који одлучујуће утичу на примену методе модело-
вања у свим емпиријским истраживањима у политичким наукама, а то су: прво, 
научна истраживања се заснивају на већ постојећим научним или искуственим 
сазнањима и друго, пројект емпиријског истраживања нужно подразумева и 
одређени теоријски модел о предмету истраживања. (Милосављевић 1980: 242) 

ПОЈАМ И СТРУКТУРА МОДЕЛОВАЊА

Према Б. Шешићу, под моделовањем се не подразумева само „чулно 
представљање и физичко подражавање него и свако психичко представљање, 
чак и замишљање било ког предмета или појаве.“ (Шешић 1974: 18)
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Полазећи од становишта да је моделовање конститутивни део сваког 
процеса људског мишљења, С. Милосављевић и И. Радосављевић под овим 
појмом подразумевају „рационалан, систематски, сложен поступак адекват-
ног представљања битних одредаба процеса, појаве односно друштвених 
реалитета или њихових замисли као одређене целине.“ (Милосављевић и 
Радосављевић 1975: 265) При том се формирање нових појмова остварује 
помоћу већ познатих појмова.

Процес моделовања састоји се од уочавања и појмовног или физичког 
представљања битних чинилаца појаве која се истражује. 

Приликом моделовања одређених друштвених појава неопходно је 
уважавање следећих принципа: принципа универзалности предмета моде-
ловања, који подразумева да се сваки предмет истраживања може модело-
вати; принципa разноврсности модела, који значи да се сваки предмет или 
систем може моделовати на различите начине и принципa прототипности и 
егземпларности. (Милосављевић и Радосављевић 1975: 21) Одређење пој-
ма моделовања, условљава и утврђивање његове структуре, која се према Б. 
Шешићу састоји од следећа четири елемента: предмета моделовања, који 
чини било која појава која се методом моделовања истражује; субјективног 
фактора – јединка или група истраживача који граде модел неког предмета 
и преко тог предмета истражују неку појаву или процес; средства којима се 
и од којих се гради модел (физичка, техничка, мисаона и језичка) и услова 
у којима се модел гради. (Шешић 1974: 18) С. Милосављевић и И. Радоса-
вљевић разликују четири основна чиниоца моделовања: ситуацију, односно 
услове моделовања; субјект моделовања; објект (предмет) моделовања и 
средства моделовања. (Милосављевић и Радосављевић 1975: 271)

Имајући у виду наведено, процес моделовања састоји се од следећих 
фаза: дефинисање потреба и сврсисходности израде модела, избор предмета 
моделовања, избор врсте и типа модела, избор средстава моделовања, избор 
сарадника у изради модела, пројектовање модела и његова израда, тести-
рање модела и његова евентуална дорада и представљање и употреба модела.

ПОЈАМ И ВРСТЕ МОДЕЛА

Следећи појам, чије је теоријско одређење неопходно, ради разумевања 
суштине методе моделовања јесте појам модела. У савременој методологији 
не постоји опште прихваћено значење појма модел. У општем смислу, „модел 
је сваки теоријски – појмовни или ствани, или практични реални, предмету 
истраживања аналогни систем (С1) помоћу кога се истражује известан ос-
новни предмет или систем (Со).“ Према томе, моделовање представља „кон-
струисање система С1, односно система модела према систему оригиналу Со 
који се истражује на моделу С1 .“ (Милосављевић и Радосављевић 1975: 21)
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По мишљењу Б. Раденковића и сарадника, модел је. упрошћена и иде-
ализована слика реалности'', која нам „омогућава да се суочимо са реалним 
светом (системом) на поједностављен начин, избегавајући његову ком-
плексност и иреверзибилност, као и све опасности (у најширем смислу те 
речи) које могу проистећи из експеримента над самим реалним системом.“ 
По мишљењу С. Милосављевића и И. Радосављевића, модел је „имитација, 
прототип или пројекција неког предмета – дела постојеће, прошле и могуће 
будуће друштвене реалности. “ (Милосављевић и Радосављевић 1975: 265)

Теоријски посматрано, ако се има у виду гносеолошка природа модела, 
разликују се следеће основне врсте модела: теоријски; практични; реални; 
идеални; прости; сложени, структурни; функционални; парцијални; глобал-
ни; аналитички; типолошки и мрежни; детерминистички; стохастички и ста-
тистички. Осим наведених, често се користе и мешовити или комбиновани 
модели, као што су, на пример, теоријско-практични; структурално-функци-
онални и комплексни. (Раденковић и сарад. 1991:23)

Специфичности предмета истраживања политичких наука захтевају и 
нешто другачију типологизацију модела, према којој С. Милосављевић на-
води осам типова модела: једноставни – сложени; статични – динамични; 
затворени – отворени; крути – еластични; ретроспективни – прогностички; 
вредносни (нормативни) – стварни (реалистични); изведени – пројицира-
ни и интерни – екстерни. (Милосављевић 1980: 244-248)

Полазећи од дефиниције модела као „имитације, прототипа или пројек-
ције“ неког предмета, С. Милосављевић и И. Радосављевић разликују три 
основне врсте модела: имитационе, прототипске и пројекционе моделе. 
Прву врсту модела чине они којима се углавном представљају реалитети 
друштвене стварности материјалне или друге природе. 

ПОЈАМ И ВРСТЕ ЕКСПЕРИМЕНТА

Када се говори о научном експерименту, као основној и најзначајнијој 
форми стицања научног сазнања, Б. Шешић под њим подразумева „планско, 
организовано и методско произвођење и извођење или само мењање појав-
них процеса, у циљу открића непознатих чињеница, својстава и односа поја-
ва, и у циљу проверавања хипотеза о тим чињеницама и њиховим својстви-
ма.“ (Шешић 1984: 243) Са методолошко-техничког аспекта експеримент 
се посматра као „планско посматрање појава, које се вештачки изазивају у 
одређеним повољним условима, с циљем да се проуче односи између чини-
лаца појаве.“ (Козић 1994: 36)

Према схватању С. Милосављевића и И. Радосављевића, експери-
мент је начин прикупљања података непосредним чулним опажањем, уз  
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коришћење помоћних техничких средстава или без њих. (Милосављевић  
и Радосављевић 1975: 540)

Постоје различити критеријуми класификације експеримената. Према 
критеријуму места извођења, Д. Михајловић разликује следеће врсте екс-
перимената: експеримент у природним условима; експеримент у лабора-
торијским условима; природни експеримент; експеримент „еx post facto“ и 
симулациони експеримент. (Михајловић 1999:162)

Експеримент, као истраживачка метода, најчешће се заснива на ко-
ришћењу две уједначене групе – експерименталне и контролне, које су на 
почетку експеримента уједначене према одређеном својству које експери-
ментатора интересује. При томе, експериментална група се плански изла-
же деловању одређеног фактора или утицаја, док контролна група свој рад 
одвија у уобичајеним условима. После једнократног или вишекратног из-
лагања деловању одређеног фактора, експериментатор предузима поновно 
мерење у обе групе, а евентуална (значајна) разлика која се појављује у ме-
рењу одређеног својства између експерименталне и контролне групе при-
писује се деловању експерименталног фактора.

Када је реч о друштвеним и политичким наукама, експерименти се деле 
на две групе – праве и квазиексперименте. Прву групу чине лабораторијски 
и експеримент у природним условима, а другу групу – природни, ex post facto 
експеримент и симулација, односно модални експеримент. (Милосављевић 
и Радосављевић 1975: 542-543)

Лабораторијски експеримент се најређе користи у политичким наукама 
и најтеже га је извести. Експеримент у природним условима је могуће извес-
ти уз кориштење две групе – експерименталне и контролне. Могућности из-
вођења природног експеримента су далеко веће, али се не може тврдити да 
је то и економичније од претходне врсте експеримента. Еx post facto експери-
мент представља реконструкцију друштвене појаве на основу расположивих 
података и уз примену статистичке методе. Међутим, ова истраживања по 
својој вероватноћи и поузданости имају веома ограничену вредност. Симу-
лациони метод може да се применити као облик ex post facto експеримента 
или прогностичког експеримента. Овај експеримент се изводи на тај начин 
што се у њему користе познати подаци или научно засноване процене о 
својствима неке појаве најчешће помоћу рачунара у претпостављеним функ-
цијама циља ради формирања представа о могућој ситуацији и понашању. 

Када је реч о симулационом експерименту, треба истаћи да се као ре-
зултат добија „скуп тачака, тј. вредности зависних променљивих за поједи-
не вредности независних променљивих (време).“ Независне варијабле или 
променљиве модела имају случајни карактер, па се као резултат тог експе-
римента добија више различитих вредности зависних променљивих за исту 
вредност независних променљивих. 
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ОСНОВНИ МОДЕЛ У МОДАЛНОМ ЕКСПЕРИМЕНТУ

Метода моделовања, као општенаучна метода, теоријско-емпиријска је 
метода и у њеној основи су основне методе типологизације, апстракције и 
конкретизације. Међутим, при моделовању, као и у примени модалног екс-
перимента, користе се и остале основне методе.

Када је реч о модалном експерименту, он може да има двојако значење, 
односно да буде емпиријски и практичан, са једне, и теоријски и мисаони, 
са друге стране. Синтагма „мисаони експеримент“ садржи једну противреч-
ност, која се огледа у томе да је експеримент првенствено емпиријска мето-
да и да су битне карактеристике експеримента везане управо за „практично 
понашање у произвођењу одређеног резултата. “ (Милосављевић и Радоса-
вљевић 1975: 271) Међутим, ова противречност може се објаснити на сле-
дећи начин: прво, замишљени и вербално представљени модел проверава 
се практичним експериментом; друго, модел је означен само у основним 
цртама, па се експериментом или квазиекспериментом изграђује и развија 
модел и треће, постоји мисаони модел који је теоријски заснован и у пракси 
примењен. (Милосављевић и Радосављевић 1975: 272)

Модални експеримент је експеримент који се одвија на већ изграђеном 
моделу. То је виши облик и посебна врста вештачког експеримента који се 
одликује вишим степеном стваралаштва. Основне карактеристике модалног 
експеримента су:

1) изводи се на моделу, на којем је у извесној мери реализована и прак-
тично представљена теорија чије се хипотезе проверавају помоћу модалног 
експеримента;

2) омогућава истраживање одређених појава у строго утврђеним усло-
вима, које експериментатор, осим варирања, може и да контролише;

3) омогућава не само варирање услова експериментисања, него и ком-
биновање тих услова, чиме се стварају могућности за извођење нових експе-
римената;

4) омогућава практична истраживања одређених појава у тзв. чистом 
облику, након њиховог издвојања из комплексних појава;

5) има веома широку област примене. (Шешић 1974: 25)
Основна карактеристика модалног експеримента је да се, полазећи од кон-

струисаног моделa, процесом мишљења долази до новог модела. При том читав 
процес мишљења садржи следеће елементе: опажање, представљање и сазнање.

Полазећи с тог становишта, постоје бар две врсте модела: мисаони и 
практични. 

Сваки модални експеримент је истовремено процес: а) селекције;  
б) варирања и в) вредновања. У суштини, сваки модални експеримент је раз-
вијена процедура доказивања и оповргавања, која углавном има три фазе:
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– прва фаза садржи тезу или основну (почетну) замисао;
– у другој фази излажу се позитивни и негативни аргументи, који под-

разумевају селекцију, варирање и вредновање;
– трећа фаза обухвата конституисање ваљаног система модела.
Структуру модалног експеримента чине следећи чиниоци:
Први су услови у којим појава настаје, егзистира, дела, утиче и трпи 

утицаје. Услови су затечени и они условљавају, а делање према њима мењају 
услове. Кључни су нужни и довољни услови.

Други су субјекти они оцењују-процењују услове које карактеришу 
одређене особине, својства, и имају одређени однос према условима.

Трећи је везани за однос субјекта и услова преко мотива, интереса 
циљеви (жеље, намере, тежње), због којих се развијају одређене делатности.

Четврти чинилац структуре јесте активност, понашање, делање, субјека-
та у тим условима и у измењеним условима, ради остваривања циљева и кроз 
које се остварују одређени односи и везе.

Пети су методи и средства који при томе користе и који се јасно и свр-
сисходно уграђују у могући систем.

Шести су ефекти и то: 
а) систем као ефекат,
б) ефекти понашања, деловања, утицања система у датим ситуацијама.

ПОЈАМ СИСТЕМ

У „Политичкој енциклопедији“, систем је „скуп елемената и њихов 
међусобни однос“, односно „скуп принципа који служи као темељ неке на-
уке“ или „облик политичке и друштвене организације или начин њиховог 
устројства“. Он подразумева и „сваки скуп идеја, функцијa материјала, људи 
или група повезаних одређеном концепцијом који представљају заокружену 
релативно независну целину.“ (Енциклопедија 1975: 970)

Могућност употребе системског приступа проблему у дефинисању и проу-
чавању појава у друштвеним наукама истраживали су још нововековни социоло-
зи и филозофи, као зачетници формулисања идеје организационог система, коју 
ствара човек како би задовољио своје потребе и интересе. Наиме, поред мате-
ријалних и техничких чинилаца који учествују у изградњи система, и људске тво-
ревине су системи. Односно, свака човекова умна тековина представља систем. 

Системи се могу класификовати у односу на различите критеријуме. 
Имајући у виду да системи прекривају све природне и техничке појаве, као 
и друштвене тековине, једна од класификација је следећа:

– природни системи, 
– технички или телеолошки системи и
– организациони системи.
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Са становишта истраживања друштвених појава, укључујући и појаве из 
сфере безбедности, посебно су интересантни организациони системи, имајући у 
виду да су створени свесном активношћу човека који им је поставио циљ и сво- 
јом управљачком активношћу усмерава их ка том циљу. Они се класификују на:

– моралне системе, 
– инструменталне и
– материјалне.
Изучавање система уопште, укључујући и организационе, претпоставља 

спознају њихове конституције, понашања и процеса оствари- вања циљева 
који су им задати, што захтева аналитички приступ његовим чиниоцима, од-
носно подсистемима. На основу наведеног може се закључити да: системски 
приступ проблему (теорија система) значи изучавање подсистема, односно 
чиниоце неког система – проблема.

Међутим, немогуће је системским приступом проблему аналитички зах-
ватити релевантне карактеристике свих чинилаца у једном организационом 
систему. Једним системским захватом могуће је обухватити само одређене 
карактеристике система или подсистема чиниоца, док се другим захватима, 
из различитих углова посматрања, откривају друге карактеристике истих 
подсистема у посматрању. 

Организациони систем је систем циља, а услов за остварење тог циља 
је функционисање система под управљачком активношћу човека који га ус-
мерава ка њему. Тако Никлас Лухман у делу „Теорија система“ каже да: 
„Постоје циљни, сврсисходни, намерни системи, које изграђују људи, вољно 
и рационално.“Егзактни примери су вој- ска, полиција, предузећа итд. Међу-
тим, он истиче да „Сваки систем не мора да има дефинисани или утврђени циљ. 
Постоје системи који настају стихијски и спонтано и који тек накнадно офор-
мљују циљ.“ (Luhmann 1981: 140-165) Пример су разни покрети, протести и сл.

КОНЦЕПТУАЛНИ МОДЕЛ СИСТЕМА БЕЗБЕДНОСТИ  
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ НА ГРАДСКОМ – ОПШТИНСКОМ НИВОУ  

И ВАРИЈАБЛЕ МОДАЛНОГ ЕКСПЕРИМЕНТА

Анализом постојећег система безбедности Републике Србије на град-
ском и општинском нивоу разрађен је концептуални модел, на коме је при-
мењен модални експеримент, који се разрађује у даљем тексту. 

Са становишта моделовања система безбедности на локалном нивоу, а 
у циљу конципирања превентивног прогностичког модела, непходно је да 
одговори на природне, техничко технолошке и савремене изазове, ризике и 
претње (у складу са надлежностима локалне самоуправе у предметној обла-
сти), те да буде подсистем система безбедности државе.
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С обзиром да се на територији града налазе различити подсистеми безбед-
ности из Републике, региона, града-општине, као и у неким срединама међуна-
родне снаге безбедности, примена научних и стручних знања и искустава у кон-
цептуализацији, изради, провери и примени прогностичког модела је неопходна.

Правно-политички и безбедносни апект остваривања улоге, функције и 
делатности система безбедности у Републици Србији и на локалном нивоу, 
прописани су Уставом, Законима о Влади, локалној самоуправи, министар-
ствима и другим подзаконским актима.

У моделу (слика 1) су приказани чиниоци система безбедности из Репу-
блике који се налазе у Градовима-Општинама и то: Војска, Полиција, Жан-
дармерија, Сектор за ванредне ситуације (цивилна заштита, ватрогасци спа-
сиоци, специјалне јединице цивилне заштитеж, Службе безбедности (БИА, 
ВОА, ВБА) ,Гранична полиција, Царина, Заводи за извршење кривичних 
санкција, Службе цивилне сигурности (социјална и здравствена заштита, 
пензијско и инвалидско осигурање (ПИО), васпитање и образовање).

На нивоу Града-Општине у моделу су приказани управни делови сис-
тема безбедности у граду: Скупштина града, Градоначелник-Председник 
општине, Градска-Општинска Управа.

И моделу је предвиђено да Градоначелник-Председник општине фор-
мира Савет за безбедност града као саветодавно тело, у циљу усмеравања 
активности, координације рада о битним питањима безбедности у граду и 
чине га битни чиниоци система безбедности из града, као и републичких 
подсистема који налазе, на територији града-Општине, односно могу битно 
допринети изгрдањи безбедности и сигурности.

Такође, предвиђен је Штаб за ванредне ситуације одговарајуће структу-
ре. Градоначелник је по функцији и одговорности Командант штаба .

Комунална полиција са својим надлежностима, делатностима и овлашћењи-
ма је све значајнија у систему безбедности града, Приватне агенције за физич-
ко-техничко обезбеђење (ФТО), су такође битан чинилац система безбедности.

Јавна предузећа града са материјалним ресурсима и кадровима су пред-
виђена као подсистем система безбедности. 

Искуства показују да добровољне, волонтерске, јединице представљају 
респективан и битан потенцијал, као и Удружења грађана(спортска, борач-
ка, иноватора).

Месне заједнице организоване кроз Савете грађана, скупштине стана-
ра, односно домаћине зграда су чинилац који представља значајну компо-
ненту система, јер су организационе форме непосредног контакта са грађа-
нима, где се манифестује реални живот.

Модел предвиђа изузетно значајну улогу система образовања од обда-
ништа, основне, средње школе, па до факултета где постоје услови за непре-
кидну едукацију и васпитавање младих из области безбедности.
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Чињеница је да сваки човек, па тиме и у граду треба и мора бити обра-
зован, васпитан, едукован и оспособњен из области безбености, а посебно 
личне, колективне, државне, те да да препозна савремену претњу, пружи по-
моћ и самопомоћ. Анализом наставних програма уочљиво је да су ови про-
грами занемарени.

У моделу су чиниоци и Црвени крст, радио аматери, извиђачи, планина-
ри, моделари, једриличатри, који својим ангажовањем могу битно доприне-
ти безбедности и сигурности грађана, града у целини, па и региона и државе.

Ватрогасци-спасиоци

Цивилна заштита

Завод за извршење 
кривичних санкција

Жандармерија

БИА

ВОА

ВБА

Сектор за ванредне 
ситуације

Полиција

Војска

Здравствена заштита

Пензијско и инвалидско 
осигурање

Образовање и васпитање

Дом здравља

Хитна помоћ Борци

Центар за социјални  
рад

Савет безбедности

Месне заједнице

Савети грађана

Скупштина станараШтаб за ванредне  
ситуације

Ветерани

Избеглице

Сигурне куће

Интерно  
расељена лица

Војне и цивилне 
жртве рата и  

њихове породице

НВО

Медији

Радио аматери, 
Извиђачи

Добровољне 
волонтерске јединице

Приватне агенције за 
обезбеђење

Јавна предузећа

Комунална полиција

ГРАЂАНИ

СКУПШТИНА ГРАДА 
– ОПШТИНЕ

ГРАДСКО  
– ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

ГРАДОНАЧЕЛНИК – 
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Обданишта

Основне школе

Средње школе

Факултети

Научна и  
стручна  

удружења

Слика. бр 2.

Савремени начини комуницирања се такође разматра, пре свега са ста-
новишта доприноса правовременом и тачном информисању грађана. Ту је 
улога медија од прворазредног значаја.
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Такође модел предвиђа и невладине организације које могу утицати на 
јавност, грађане и на припаднике система безбедности.

У савременим условима све значајнију улогу имају научна и стручна уд-
ружења који својим знањем и искуством могу битно допринети моделовању 
превентивног, куратиног и посткуративног система безбедности града.Та-
кође имају значајну улогу и у експертском тумачењу одређених појава, про-
цеса, акција, као могућих будућих дешавања у безбедносној и сигурносној 
делатности.

Модел у центар разматрања поставља човека -грађанина, који учествује 
у стварању и корисник је система безбедности у Граду. За њега је од изузетне 
важности да живи, ради, дела у безбедном окружењу и да се осећа сигурним.
Тиме се стварају предуслови да може да задовољи једну од битних потреба 
за миран и стваралачки живот као појединац, у групи, заједници и друштву

Концептуализација модела захтева и сагледавање правно-политичких 
и безбедносних апеката,ово пре свега због стнаовишта да Управну власт, 
поред државне управе чине и органи и организације тзв. недржавне управе 
(јавне службе и локална управа).Ту је веома значајан однос органа државне 
управе према органима локалне самоуправе (града и општине), који се за-
снивају се на међусобној сарадњи, односно правима и дужностима одређе-
ним посебним законима.

Израђени модел система безбедности града –општине је отворен, дина-
мичан, компатибилан са савременим решењима у пракси и пружа могућност 
за израду и проверу теоријског модела применом симулације као технике 
моделовања, од безбедносних претњи, ангажовања чинилаца система без-
бедности на нивоу града и у координацији и садејсву за Републичким под-
системима безбедности који се налазе у Граду-Општини, односно потреб-
них чинилаца из других подсистема.

Доносиоце политичких одлука, могу опажати, закључивати, ценити, 
процењивати на основу интуиције или на стручној, односно научној осно-
ви. Једини дугорочан, ефикасан, ефективан и прогностичан начин је моде-
ловање ефикасне структуре система безбедности, применом одговарајућих 
научних метода и техника у складу са проценом безбедоносних претњи. Ре-
шавање овог проблема, експериментисањем на моделу, чије су експеримен-
талне варијабле операционализоване, могуће је помоћу различитих матема-
тичких дисциплина и метода теорије одлучивања применом одогварајуће 
софтверске подршке. Међутим, како би одговарајућа појава у стварности 
била третирана на адекватан начин, неоходно је прво, формирати модел, 
који ће у карактеристикама битним за реализацију истраживања, опонашати 
објективну стварност на коју се модел односи. Само под тим условом, при-
мена математичких и информатичких алата на моделу, пружи ће неопходне, 
научно валидне резултате.
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ЗАКЉУЧАК

Са научног аспекта, модел представља упрошћену слику реалног систе-
ма на основу кога се применом осталих научних метода долази до научног 
сазнања.

Примена модалног експеримента у истраживању потенцијалног систе-
ма безбедности стално је актуелна. Научно је евидентно и у пракси очиг-
ледно да систем безбедности, као и сваки други друштвени систем, садржи 
подсистеме и чиниоце интеракцијски повезане на нивоу општег, посебног 
и појединачног. 

Управо разлике у оквирима општег захтевају уважавање посебности и 
специфичности у истраживању појединих чинилаца потенцијалног систе-
ма безбедности града. То је логичко – методолошка и теоријска парадиг-
ма која је наглашено присутна и у разматрању потенцијалног система без-
бедности града-општине, применом модалног експеримента као нужног 
метода и технике истраживања, који омогућава јединство теорије и прак-
се на вишем нивоу, односно омогућава да аксиоматски општи теоријски 
поступци налазе своју практичну примену и проверу у природној, научној и  
друштвеној димензији.

Сваки модални експеримент је истовремено систем (мисаони-практич-
ни – мешовити) Са најмање четири подсистема, обавештавања, одлучивања, 
организовања, извршавања одлуке.

Како је место, улога, фунције, делатности локалне самоуправе и система 
безбедности града-општине све значајнији чинилац у укупном систему без-
бености Републике Србиије, примена модалног есперимента је неопходна и 
изузетно значајна, ради доношења рацоналних,економичних и ефективних 
одлука применом прогностичких научних метода, а не интуитивнх.

ЛИТЕРАТУРА

Козић 1994: П. Козић. Методологија научноистраживачког рада. Београд
Милосављевић 1980: Славомир Милосављевић. Истраживање политичких појава. Београд: 

Институт за политичке студије. Центар за омладину и пионире Палилуле.
Милосављевић–Радосављевић 1975: Славомир Милосављевић–Иван Радосављевић. Репе-

титоријум из методологије друштвених истраживања. (Проширено и допуњено 
издање 1988) Београд: Институт за политичке студије ФПН.

Милосављевић–Радосављевић 2000: Славомир Милосављевић–Иван Радосављевић. Осно-
ви методологије политичких наука. Београд: Службени гласник.

Михаиловић 1999: Д. Михаиловић. Методологија научних истраживања. Београд: Факултет 
организационих наука. 

Раденковић 1989: Божидар Раденковић. Интерактивни симулациони систем за дискретну 
стохастичку симулацију организационих система и његова реализација на мини и 
микро рачунарима. Докторска теза. Београд: Факултет организационих наука.



Примена модалног експеримента у истраживању потенцијалног система безбедности... 193

Раденковић–Станојевић–Марковић 1999: Божидар Раденковић–Милорад Станојевић–
Александар Марковић. Рачунарска симулација. Београд: Факултет организационих 
наука. 

Seattle Robotics 2019: <http://www.seattlerobotics.org/srs-home.htm>. [25.5.2019].
Шешић 1974: Богдан Шешић. Општа методологија. Београд: Научна књига.
Шешић 1984: Богдан Шешић. Основи методологија друштвених наука. Београд: Научна 

књига.



Миодраг Л. Гордић и Драган Љ. Танчић194

Miodrag L. GORDIĆ
Dragan Lj. TANČIĆ 

THE APPLICATION OF MODAL EXPERIMENT IN THE RESEARCH  
OF THE POTENTIAL SYSTEMS OF SECURITY AT LOCAL LEVEL  

IN THE REPUBLIC OF SERBIA

Summary

The development of cybernetics conditioned the appearance of the modelling method as 
general scientific model and made the unity of theory and practice become by far more qualita-
tive from, until then, ruling statistic method. This method appears in social sciences as modal 
experiment. By using of this fundamental experiences, the authors in this paper are firstly theo-
retically analysing the concept and structure of modelling including the concept and kinds of 
modelling, the concept and kinds of experiment, thus, its basic model in modal experiment and, 
finally, as the essential part of the paper, conceptual model of the security system of the Repub-
lic of Serbia and variables of modal experiment. Generally speaking, the model is considered 
from strategic, doctrinaire, legal-normative and organisastional-functonal aspect adequate to 
contemporary security movements in the world, our needs and objective possibilities as well. Its 
application is, of course, possible in the local self-management, which is becoming increasingly 
important factor of the state security system. 

Key words: Model, modelling, modal experiment, system, citizen, local self-management, 
concept, city system of security. 
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