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УВОДНИК

Са др жај темaт ског го ди шња ка “По ли ти ка на ци о нал не без
бед но сти” бр. 1/2014 пред ста вља ин тер ди сци пли нар ну ана ли зу 
енер гет ске без бед но сти и про јек та “Ју жни ток” са аспек та без
бед но сти Ср би је и ње них на ци о нал них ин те ре са. Ова ана ли за је ве
о ма ва жна јер се на по чет ку XXI ве ка нај ди рект ни је уоча ва зна чај 
енер гет ске без бед но сти као ва жног де ла си сте ма на ци о нал не без
бед но сти мо дер не др жа ве. Енер гет ска без бед ност на по чет ку XXI 
ве ка по ста је цен трал ни део по ли ти ке на ци о нал не без бед но сти др
жа ве. По што је енер ги ја из вор жи во та на зе мљи, по ста је све ве ћа 
бор ба за енер гет ску пре власт на пла не ти из ме ђу ве ли ких си ла, што 
не ми нов но усло вља ва да се по све ти мно го ве ћа па жња енер ги ји и 
енер гет ској без бед но сти на свим ни во и ма ка ко у по ли ти ци на ци о
нал не др жа ве, та ко и на ни воу ме ђу на род не за јед ни це. Упра во због 
ње не ва жно сти у функ ци о ни са њу људ ског дру штва и др жа ве на уч
на јав ност мо ра уло жи ти до дат не на по ре да на осно ву сво јих на
уч но и стра жи вач ких ре зул та та уве ри по ли тич ке ели те др жа ве да 
је енер гет ска без бед ност из у зет но ва жна за функ ци о ни са ње ње не 
ин те грал не без бед ност. 

Енер гет ска без бед ност има раз ли чи та зна че ња за раз ли чи те 
др жа ве, има ју ћи у ви ду њи хо ве на ци о нал не ин те ре се у обла сти еко
но ми је и енер ге ти ке и гло бал ну еко ном ску и енер гет ску ме ђу за ви
сност. Обич но се на по чет ку XXI ве ка го во ри о не ко ли ко ди мен зи ја 
енер гет ске без бед но сти: стра те гиј ској, по ли тич кој и вој ној али се 
за ње но што ја сни је раз у ме ва ње мо ра ју има ти у ви ду и сле де ће ди
мен зи је: без бед но сна, еко ном ска и еко ло шка ди мен зи ја енер гет ске 
без бед но сти. Уз то, по треб но је зна ти да енер ги ја, за јед но са хра
ном и во дом, има из у зе тан ге о по ли тич ки, од но сно по ли тич ки, дру
штве ноеко ном ски и стра те гиј ски зна чај због сво јих спе ци фич них 
осо би на. Енер ги ја, од но сно енер гет ски из во ри су од у век је дан од нај
ва жни јих из во ра на ци о нал ног бо гат ства и на ци о нал не мо ћи др жа ва 
(твр ди еле мент мо ћи), ти ме и је дан од осно ва на ко ји ма др жа ва гра
ди свој еко ном ски и по ли тич ки по ло жај и пре стиж у све ту. 

Ка ко год да се по сма тра ју од но си ге о по ли ти ке и енер гет ске 
без бед но сти, зна чај но је уочи ти да су ге о по ли ти ка јед не др жа ве и 
ње на енер гет ска без бед ност у чвр стој ве зи. То је мо гу ће обра зло
жи ти и на сле де ћи на чин – енер ги ја је стра те шки зна ча јан ре сурс 
сва ке др жа ве због че га оне на сто је оства ри ти кон тро лу над ње ном 
про из вод њом, тран спор том, про да јом и по тро шњом. 



За енер гет ску без бед ност Ср би је је од по себ ног зна ча ја из
град ња га со во да „Ју жни ток“. Из град њом овог ин фра струк тур ног 
објек та Ср би ја би обез бе ди ла трај но и ста бил но снаб де ва ње при род
ним га сом, што би јој омо гу ћи ло по у зда ни је пла ни ра ње и ре а ли за ци ју 
опо рав ка при вре де. Гра ђа ни Ср би је, без об зи ра на све оп струк ци је 
ко је се по вре ме но ја вља ју, с ци љем ком про ми та ци је овог про јек та, 
до бро схва та ју ње гов зна чај и пре ко 82% јав ног мње ња по др жа ва 
из град њу истог. 

По што је Ре пу бли ка Ср би ја још увек су о че на са зна чај ним иза
зо ви ма, ри зи ци ма и прет ња ма ко ји угро жа ва ју ње ну без бед ност, ве
о ма је ва жно да јав но мње ње у Ре пу бли ци Ср би ји бу де је дин стве но 
у кон ти ну и ра ној из град њи си сте ма ин те грал не без бед но сти, чи ји 
је зна чај ни део енер гет ска без бед ност. У том кон тек сту, „Ју жни 
ток“, пред ста вља кључ ни про је кат у стра те ги ји енер гет ске ефи ка
сно сти, што до при но си из ме ђу оста лог и да љем из гра ђи ва њу енер
гет ске без бед но сти. Исто вре ме но, овај про је кат би, сход но оче ки
ва њи ма, Ре пу бли ци Ср би ји тре ба ло да омо гу ћи уку пан при вред ни 
раз вој, ли дер ску по зи ци ју у га сној при вре ди у ре ги о ну, ду го роч не и 
кон ти ну и ра не при хо де у бу џе ту, сма ње ње сто пе не за по сле но сти 
то ком из град ње и екс пло а та ци је га со во да, по ди за ње ни воа по што
ва ња стан дар да еко ло шке без бед но сти, али и да уна пре ди раз вој не 
мо гућ но сти кроз при вла че ње дру гих стра них ин ве сти то ра. Зна чај 
из град ње га со во да Ју жни ток за Ср би ју је ви ше струк и пред ста вља 
по ред енер гет ске без бед но сти, зна чај ну ге о по ли тич ку ста бил ност 
Ре пу бли ке Ср би је. Да је пред ста вља из у зет ном зна чај про је кат “Ју
жни ток” за Ср би ју по твр ђу ју сле де ће еко ном ске чи ње ни це, ко је у 
свом ра ду де таљ но ин тер пре ти ра проф. др Љу би ша Де спо то вић и 
то: ко нач ним за вр шет ком га со во да Ју жни ток, Ср би ја ће у зна чај ној 
ме ри по ве ћа ти енер гет ску си гур ност зе мље, а до вр шет ком град ње 
под зем них скла ди шта и си гур ност у сег мен ту евен ту ал них ха ва риј
ских пре ки да до то ка га са; Ср би ја ће по пр ви пут има ти ди рект ну 
ис по ру ку га сног енер ген та но вим ко ри до ром, а не као до са да са мо 
ње го вим ка пи лар ним де лом; Ср би ја ће у пот пу но сти за до во љи ти све 
па и нај ве ће по тре бе  за га сом укљу чу ју ћи и оне ко је ће би ти по треб
не у бу дућ но сти уко ли ко ње на при вре да ко нач но кре не пу тем убр
за ног опо рав ка и раз во ја; Ср би ја ће од тран зит них так си уби ра ти 
не ко ли ко сто ти на ми ли о на евра го ди шњег при хо да; град ња ове де о
ни це га со во да зна чи отва ра ње зна чај ног бро ја но вих рад них ме ста, 
чак и по окон ча њу ње го ве из град ње; Ср би ја ће до би ти но ву и зна
чај ну ин фра струк ту ру, као што су га сне пумп не ста ни це, под зем
на скла ди шта га са, но ву ре ги о нал ну га сну мре жу (пре ма Хр ват ској, 
Ре пу бли ци Срп ској, Ма ке до ни ји, и сл.) као и ка пи лар ну га сну мре жу 
у са мој зе мљи; из град ња овог га со во да под ста ћи ће раз вој укуп ног 
енер гет ског сек то ра у Ср би ји, град њу га сних елек тра на то пла на и 
слич них при вред них обје ка та; та ко ђе, то ће зна чи ти под сти цај раз
во ја и дру гих пра те ћих при вред них сек то ра, гра ђе ви нар ства, са о
бра ћа ја, и ја ча ње укуп не еко ном ске и енер гет ске ста бил но сти и ефи
ка сно сти зе мље. 



По ред еко ном ског зна ча ја про је кат “Ју жни ток” у ге о по ли
тич ком и без бе до но сном сми слу пред ста вља ва жну осно ву за кон
ти ну и ра ни раз вој ка ко енер гет ске, та ко и ин те грал не без бед но сти 
у ре ги о ну, по себ ну у Ре пу бли ци Ср би ји. Зна чај про јек та “Ју жни ток”, 
по ред оста лог у ге о по ли тич ком и без бед но сном сми слу ис по ља ва се 
кроз: ја ча ње енер гет ске без бед но сти у Ре пу бли ци Ср би ји, и сма њи
ва ње опа сно сти од угро жа ва ња енер гет ског си сте ма зе мље; ја ча
ње укуп них без бе до но сних ка па ци те та и ин сти ту ци ја у зе мљи; кон
крет ни је и чвр шће по ве зи ва ње са ме ђу на род ним си сте ми ма без бед
но сти и уче шће у за јед нич ким ак ци ја ма на пла ну за шти те га сних 
ко ри до ра; до дат ну еду ка ци ју за област енер гет ске за шти те; по ве
ћа ње по ли тич кобез бе до но сне ста бил но сти зе мље, као и ства ра ње 
усло ва за по тен ци јал но по пра вља ње ге о по ли тич ког по ло жа ја зе мље, 
јер отва ра мо гућ но сти за вој но и тех но ло шко мо дер ни зо ва ње срп
ских од брам бе них струк ту ра и сл. Да кле, из град њом га со во да “Ју
жни ток”, Ср би ја се по пр ви пут по сле па да Бер лин ског зи да на шла у 
при ли ци да зна чај ни је по пра ви свој ге о е нер гет ски, ге о е ко ном ски па и 
ге о по ли тич ки по ло жај и од зе мље тран зи ци о ног гу бит ни ка по лу пе
ри фер ног ка рак те ра по ста не зе мља тран сре ги о нал ног зна ча ја. Да
кле, за Ре пу бли ку Ср би ју је од из у зет ног на ци о нал ног зна ча ја из град
ња га со во да “Ју жни ток”, ка ко са аспек та енер гет ске ефи ка сно сти, 
та ко и енер гет ске без бед но сти.

Проф. др Ра до слав Га ћи но вић
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ЕНЕРГЕТСКАБЕЗБЕДНОСТДРЖАВЕ**

Сажетак
Овајрадјепокушајауторадаукаженазначајенергетске

безбедностиуфункционисањуукупногсистемабезбедностимо
дернедржавенапочеткуXXIвека.Поштојеенергијаизворжи
вотаназемљи,постајесвевећаборбазаенергетскупревластиз
међувеликихсила,штонеминовноусловљавадасепосветимного
већапажњаенергијииенергетскојбезбедностинасвимнивоима
какоуполитицинационалнедржаве,такоинанивоумеђународне
заједнице.Управозбогњеневажностиуфункционисањуљудског
друштваидржавенаучнајавностморауложитидодатненапо
реда наосновусвојихнаучноистраживачкихрезултатаувери
политичке елите државе да је енергетска безбедностизузетно
важназафункционисањеиинтегралнубезбедносткакодржавеи
друштва,такоимеђународнезаједниценаглобалномнивоу.Због
тога је неопходно општеприхватљиво дефинисање енергетске
безбедностикаозначајногподсистеманационалнеимеђународ
небезбедности.Ауторовоградасматрада“енергетскабезбед
ност"каодеонационалнебезбедностидржавеиинтегралнебез
бедностиОУНпредстављаскупполитичких,економских,војнихи
стратегијскотехничкихконтинуиранихрадњиупроцесутехнич
киправилнеексплоатације,испорукеиредовногснабдевањасвих
корисникаенергентима.Такође,“енергетскабезбедност”обухва
тастручносткадрова,какобисеомогућилозадовољавањеенер
гетскихпотреба,очувањеживотнесрединеисамогчовекауњој.
Кључнеречи:држава,безбедност,националнабезбедност,енергетска

безбедност,међународназаједница

* Научни саветник у Институту за политичке студије, Београд
** Овај текст је настао као део рада у оквиру пројеката бр. 179009, који финансира 

Министарство просветe, наукe и технолошког развоја Републике Србије. 
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Исто риј ски од лу чу ју ћи еле мент у по и ма њу без бед но сти би-
ла је вој на си ла. У дру гој по ло ви ни XX ве ка без бед но сна ди ле ма 
на гло се по ме ра ка ши рем под руч ју дру штве ног жи во та, при че му 
не вој ни фак то ри угро жа ва ња без бед но сти за у зи ма ју све зна чај ни је 
ме сто,аизвормоћидржавепомерасесастроговојнихфактора
ињенихпратећихелеменатакатехнологији,образовањуљудског
потенцијалаиконтролитржишта. Ме ња ју се и усло ви за одр-
жа ва ње вој ног ка па ци те та; оруж је за ста ре ва не ве ро ват ном бр зи-
ном услед тех но ло шких ино ва ци ја, чи ме на уч на са зна ња до би ја ју 
по себ но ме сто.Схва та ње ком плек са без бед но сти на по чет ку XXI  
ве ка из ла зи из до ме на од бра не зе мље и об у хва та мно штво ак тив но-
сти ко је су са мо по сред но ве за не за по и ма ње од бра не у кла сич ном 
зна че њу тог тер ми на. Безбедностуњеговомкомплексномзначењу
подразумеваусловезанесметанидруштвениополитички,економ
скиикултурниразвојсвихосновнихдруштвенихопштецивилиза
цијскихвредностикојесу,иначе,примеренечовекукаотаквом.1)

Слика1.Енергетскабезбедност
усистемуинтегралнебезбедности
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Слика 1. Енергетска безбедност у систему интегралне безбедности 

 
Примењујући интердисциплинарни приступ анализе безбедности и досада-

шњих дефиниција, аутор овог рада даје сопствену дефиницију безбедности: Безбед-
ност је стање које људској популацији гарантује континуитет слободног функци-
онисања из којег се развијају процеси изградње стварног осећаја слободе, правде и 
здраве животне средине где се слободно живи, ради и развијају сопствене инте-
лектуалне способности.2 
ЕНЕРГЕТСКА БЕЗБЕДНОСТ ВАЖАН ДЕО НАЦИОНАЛНЕ БЕЗБЕДНО-

СТИ ДРЖАВЕ 
Термин "национална безбедност" на почетку XXI века се користи за означа-

вање далеко ширег појма од изворног значења, јер се под њим подразумева жељено 
стање безбедности једне државе, које се постиже елиминисањем  унутрашњих и 
спољних облика угрожавања њене безбедности. Дакле, национална безбедност је 
појам са вишеструким значењем. У најопштијем смислу подразумева слободу од 
страха, претњи и физичког насиља над становништвом, односно грађанима једне 
државе. Међутим, национална безбедност укључује и политичке, економске, мо-
ралне, социјалне, културне, идеолошке и нормативне елементе, што је одувек оте-
жавало њену прецизну дефиницију. У питању је друштвено конструисан концепт 
безбедности једне државе који стиче специфично значење само унутар социјалног 
контекста у којем држава егзистира. Појам националне безбедности се поистовећу-
је у неким ситуацијама са појмом ''државна безбедност''. Међутим, национална без-
бедност је стање у коме се обједињавају све врсте безбедности једне државе. Пара-
дигме и институционални модели националне безбедности су се мењали кроз исто-
рију. Посматрана историјски, национална безбедност је нераздвојно била повезана 
са државом и њеним безбедносним сектором. Међутим, национална безбедност је 
постепено захватала политичку, економску, социјалну и  културну сферу. Иако од-
брана од спољњег напада остаје централни проблем националне безбедности, ипак 
                                                 
2 Радослав Гаћиновић, Безбедносна функција државе, Институт за политичке студије, Београд, 
2012, стр. 14.  

При ме њу ју ћи ин тер ди сци пли нар ни при ступ ана ли зе без бед-
но сти и до са да шњих де фи ни ци ја, аутор овог ра да да је соп стве ну 
де фи ни ци ју без бед но сти: Безбедностјестањекојељудскојпопу
лацијигарантујеконтинуитетслободногфункционисањаизкојег
серазвијајупроцесиизградњестварногосећајаслободе,правдеи

1) Љу бо мир Ста јић, Ра до слав Га ћи но вић,Уводустудијебезбедности, Дра слар, Бе о град, 
2004, стр. 9-10.



РадославГаћиновић ЕНЕРГЕТСКАБЕЗБЕДНОСТДРЖАВЕ...

11

здравеживотнесрединегдесеслободноживи,радииразвијају
сопственеинтелектуалнеспособности.2)

ЕНЕРГЕТСКАБЕЗБЕДНОСТВАЖАНДЕО
НАЦИОНАЛНЕБЕЗБЕДНОСТИДРЖАВЕ

Тер мин «националнабезбедност» на по чет ку XXI ве ка се ко-
ри сти за озна ча ва ње да ле ко ши рег пој ма од из вор ног зна че ња, јер 
се под њим под ра зу ме ва же ље но ста ње без бед но сти јед не др жа ве, 
ко је се по сти же ели ми ни са њем  уну тра шњих и спољ них об ли ка 
угро жа ва ња ње не без бед но сти. Да кле, на ци о нал на без бед ност је 
по јам са ви ше стру ким зна че њем. Унајопштијемсмислуподразу
меваслободуодстраха,претњиифизичкогнасиљанадстанов
ништвом,односнограђанимаједнедржаве. Ме ђу тим, на ци о нал на 
без бед ност укљу чу је и по ли тич ке, еко ном ске, мо рал не, со ци јал не, 
кул тур не, иде о ло шке и нор ма тив не еле мен те, што је од у век оте жа-
ва ло ње ну пре ци зну де фи ни ци ју. У пи та њу је дру штве но кон стру-
и сан кон цепт без бед но сти јед не др жа ве ко ји сти че спе ци фич но 
зна че ње са мо уну тар со ци јал ног кон тек ста у ко јем др жа ва ег зи-
сти ра. По јам на ци о нал не без бед но сти се по и сто ве ћу је у не ким си-
ту а ци ја ма са пој мом ''др жав на без бед ност''. Ме ђу тим, на ци о нал на 
без бед ност је ста ње у ко ме се об је ди ња ва ју све вр сте без бед но сти 
јед не др жа ве. Па ра диг ме и ин сти ту ци о нал ни мо де ли на ци о нал не 
без бед но сти су се ме ња ли кроз исто ри ју. По сма тра на исто риј ски, 
на ци о нал на без бед ност је не раз двој но би ла по ве за на са др жа вом и 
ње ним без бед но сним сек то ром. Ме ђу тим, на ци о нал на без бед ност 
је по сте пе но за хва та ла по ли тич ку, еко ном ску, со ци јал ну и  кул-
тур ну сфе ру. Иако од бра на од спољ њег на па да оста је цен трал ни 
про блем на ци о нал не без бед но сти, ипак прак са је не дво сми сле но 
по твр ди ла да др жа ва мо же би ти угро же на уну тра шњим по тре си-
ма, еко ном ским и дру штве ним по ре ме ћа ји ма, на ро чи то у за јед ни-
ца ма ко ји ма не до ста је осе ћај иден ти те та и со ци јал не ко хе зи је.3) 
Оту да је у на уч ним раз ма тра њи ма овог пој ма нео п ход но раз ли ко-
ва ти по јам без бед но сти др жа ве од пој ма без бед но сти дру штва, уз 
на гла сак даосновникритеријумбезбедностидржавепредставља
њенсуверенитет,абезбедностидруштваидентитет, тј. свест о 
при пад но сти за јед ни ци. Кроз оба тер ми на про жи ма се у су шти ни 
ег зи стен ци ја или пре жи вља ва ње др жа ве и дру штва. Др жа ва ко ја 

2) Ра до слав Га ћи но вић, Безбедноснафункција државе, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, 
Бе о град, 2012, стр. 14. 

3) Avra mov, S., Bez bed nost u  XXI  ve ku, Zbor nik ra do va SIM VON 2001, Be o grad, str. 423.



ПОЛИТИКАНАЦИОНАЛНЕБЕЗБЕДНОСТИброј1/2014 стр.929.

12

из гу би су ве ре ни тет пре ста је да бу де др жа ва, а дру штво кад из гу би 
иден ти тет пре ста је да по сто ји као су ве ре на је дин ка.4) Ово раз два ја-
ње др жав не од дру штве не без бед но сти тре ба схва ти ти услов но као 
два нор ма тив на пој ма без бед но сти ко ји се у су шти ни об је ди ња ва-
ју у је дан ин те грал ни по јам озна чен тер ми ном националнабезбед
ност.  И у јед ном и у дру гом тер ми ну, у епи цен тру без бед но сне 
ди ле ме на ла зи се др жа ва ко ја пру жа ле ги ти ми тет и за шти ту дру-
штва.5) 

Сам по јам на ци о нал на без бед ност на ла зи се у упо тре би од 
1943. го ди не, ка да је Вал тер Лип ман (WalterLipman) у свом де лу 
„U.S.ForeignPolicy”пр ви пут упо тре био овај тер мин. По сле дру-
гог свет ског ра та овај по јам је на шао ши ро ку при ме ну у по ли тич-
ком реч ни ку мно гих др жа ва. У том кон тек сту он је упо тре бља ван 
да озна чи уну тра шњу и спољ ну без бед ност др жа ве, од но сно без-
бед ност др жа ве у од но су на спољ не и уну тра шње из во ре угро же-
но сти. Ра ди се, да кле о на ци о нал ној без бед но сти јед не др жа ве ко ја 
обез бе ђу је оп ста нак и нор мал но де ло ва ње др жа ве са свим еле мен-
ти ма ње не не за ви сно сти, те ри то ри јал не це ло ви то сти и устав ног 
по рет ка.6)

По дру гим ауто ри ма, на ци о нал на без бед ност се де фи ни ше 
као „на сто ја ње на ци о нал не др жа ве да обез бе ди свим чла но ви ма 
дру штва си гур ност пред угро жа ва њем из ва на (ин тер вен ци је, на па-
ди, оку па ци је, бло ка де и др.) и уну тар дру штва (угро жа ва ње ре да и 
ми ра, кри ми нал и др.)”.7)

 Проф. РадованВукадиновић са фа кул те та по ли тич ких на у ка 
у За гре бу под „на ци о нал ном си гур но шћу(без бед но шћу) под ра зу-
ме ва фи зич ки оп ста нак јед не др жа ве и ње зи на ста нов ни штва за јед-
но са основ ним атри бу ти ма нео ви сно сти и стал ним ма те ри јал ним 
про спе ри те том др жа ве”.8)

Националнабезбедност, пре ма Сло бо да ну Ми ле ти ћу,је ста-
ње у ко ме се на ла зе прав ни су бјек ти, тј. ста ње ре ла тив ногпри су-
ства или од су ства угро жа ва ња и/или по вре ђи ва ња прав них су бје ка-
та за ко је је од го вор на др жа ва. Оту да, сло бо дан Ми ле тић на ве о ма 

4) Љу бо мир Ста јић,Ра до слав Га ћи но вић,Уводустудијебезбедности, Дра слар, Бе о град, 
2004, стр. 40-44.

5) Ра до слав Га ћи но вић, «Без бед ност као мо дер на на уч на ди сци пли на»,Збор ник ра до ва 
Србија,безбедноснииинституционалниизазови,ИПС, Бе о град, 2009, стр. 17.

6) Б. Јо ва но вић, ча со пис Полицијаисигурност, бр. 1-2, За греб, 1997. го ди не, стр. 6.

7) Ан тон Гри золд, Европскаварност,Фа кул тет по ли тич ких на у ка, Љу бља на, 1998, стр. 
23.

8) Ра мо Ма сле ша, Теоријеисистемисигурности,Ма ги страт - Са ра је во, Са ра је во, 2001, 
стр. 37.
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при хва тљив на чин де фи ни ше на ци о нал ну без бед ност као „ус по-
ста вље но, одр жа ва но и уна пре ђи ва но ста ње у др жа ви, ко је омо гу-
ћа ва ефек тив ну за шти ће ност др жа ве и гра ђа на ко ји у њој жи ве од 
свих (спољ них и уну тра шњих) про тив прав них ака та (ак тив но сти) 
ко ји ма се угро жа ва устав ни по ре дак, су ве ре ни тет, не за ви сност и 
те ри то ри јал на це ло куп ност др жа ве, рад др жав них ор га на, оба вља-
ње при вред них и дру штве них де лат но сти и оства ри ва ње сло бо де, 
пра ва и ду жно сти чо ве ка и гра ђа ни на.” 9) 

Ме ђу тим, под националном безбедности  мо же  се под ра-
зу ме ва ти и објек тив но ста ње на ци је и др жа ве, у ко јем ње ни ле-
ги тим ни ор га ни и ин сти ту ци је пред у зи ма ју до зво ље не ме ре и ак-
тив но сти ра ди за шти те основ них на ци о нал них ин те ре са у обла сти 
спољ не и уну тра шње по ли ти ке, еко но ми је, од бра не, обра зо ва ња, 
на уч но и стра жи вач ког ра да, кул ту ре и у дру гим обла сти ма дру-
штве ног жи во та. Оту да, по ла зе ћи од ова квог те о риј ског од ре ђе ња, 
на ци о нал на без бед ност за ви си од ње ног вој но-по ли тич ког и ге о-
стра те гиј ског по ло жа ја, ка рак те ра др жа ве и ње них дру штве но-по-
ли тич ких и еко ном ских од но са, као и од ка рак те ра ме ђу на род них 
од но са у ње ном бли жем и да љем окру же њу. Не ки ауто ри ме ђу на-
род них од но са, на ци о нал ну без бед ност де фи ни шу као «од су ство 
би ло ка квог стра ха од на па да, угро жа ва ња ин те ре са, или прет ње 
дру ге др жа ве или дру гих др жа ва.10) 

У си сте му  на ци о нал не без бед но сти мо дер не др жа ве нео дво-
ји во ег зи сти ра „енер гет ска без бед ност” као ва жан под си стем тог 
вр ло зна чај ног си сте ма др жа ве.

ДЕФИНИСАЊЕЕНЕРГЕТСКЕБЕЗБЕДНОСТИ

На по чет ку XXI ве ка нај ди рект ни је се уоча ва зна чај енер-
гет ске без бед но сти као ва жног де ла си сте ма на ци о нал не без бед но-
сти мо дер не др жа ве. Енер гет ска без бед ност на по чет ку XXI ве ка 
по ста је цен трал ни део  по ли ти ке на ци о нал не без бед но сти др жа-
ве. Ко ре ни ре чи “енергетска безбедности” по ти чу од: енер гет-
ска (грч. енергетикóс, в. Енер ги ја) ко ји се од но си на енер ги ју или 
енер ге ти ку, и енер ги ја(грч. енéргиарад, а ен. – éргон де ло).  Тер-
мин „без бед ност” по ти че од грч ке ре чи asphaleia (asp ha le ia), ко ја 
је на ста ла од ре чи sphallo (гре шка, узрок про па сти, про па да ње, са-
пли та ње, по раз, збу ње ност, раз о ча ра ње), и зна чи из бе га ва ње гре-

9)  Сло бо дан Ми ле тић, Полицијскоправо, По ли циј ска ака де ми ја Бе о град, 1997.

10) М. Bo ur guin, Leproblemedelasecuriteinternationale, Re cuil des Co urs da L`A ca de mie de 
dri ot In ter na ti o nal, 1934, t. 49., str. 473.
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шке, ла жи, од но сно не га ци ју зна че ња пој ма sphallo – asphaleia. 
Од ре чи sphalloна ста ла је ла тин ска реч fallo (fefelli,falsum), чи ји 
је ен гле ски си но ним реч false (не и сти на, лаж, гре шка). След стве но 
то ме, по што asphaleia озна ча ва из бе га ва ње гре шке, ла жи, не га ци-
ју пој ма sphallo, ти ме пред ста вља и не га ци ју оно га што озна ча ва 
ен гле ска реч false. Ла тин ски из раз за без бед ност securitas/securus 
– „без бри ге”11) из ве ден је из ко ва ни це sinecura, са ста вље не из ре-
чи sine (без) и cura/curio (не во ља, за бри ну тост, опре зност, па жња, 
пат ња, бол, зеб ња, жа лост, ту га...). Оту да ко ва ни ца sinecura (sine
cure) зна чи: без за бри ну то сти, сло бо ду од (од су ство) бри ге (free
fromcares), без не во ље (untroubled), мир но ћу/мир (quiet). Име ни-
ца securitas у осно ви озна ча ва по ло жај по је дин ца, са по себ ним 
уну тра шњом струк ту ром, ње го ву ста ло же ност и спо кој ство ду ха, 
услов ко ји Ци це рон на зи ва „вр хов ним ци љем жуд ње, од су ством 
стра хо ва од ко јих за ви си сре ћан жи вот”12). На осно ву ово га, securi
tas озна ча ва сло бо ду од за бри ну то сти, од су ство опа сно сти, бри ге 
и ду шев ног уз не ми ра ва ња, ста ло же ност, без бед ност, мир но ћу, или 
мир но ћу све сти – грч ки euthumon.13) Из ве де на је од ре чи securitas, 
security, ко ја озна ча ва осе ћај или ста ње сло бо де од прет ње уни ште-
њем,14) сло бо ду од опа сно сти (freefromdanger), од су ство прет њи; 
или без бед ност ро ђе ну из стра ха (engenderedbyfear). По ред ре чи 
security, у ен гле ском је зи ку за без бед ност се ко ри сте и ре чи safety 
и secure. У ру ском је зи ку за без бед ност је у упо тре би из раз безо
пасност, ко ја озна ча ва од су ство опа сно сти, ста ње за шти ће но сти 
од мо гу ћег на но ше ња ште те, спо соб ност спре ча ва ња опа сних де-
ло ва ња, очу ва ње ста бил но сти, обез бе ђе ње до стиг ну тог је дин ства 
ви тал них ин те ре са и ели ми ни са ње прет њи по њих, као и ства ра ње 
нео п ход них усло ва за функ ци о ни са ње со ци јал не струк ту ре на пу-
ту ње ног раз во ја. Фран цу ски из раз за без бед ност је sureté/sécurité, 
ита ли јан ски sicurezzа, не мач ки sicherheit.15) Да кле на осно ву ових 
ту ма че ња пој мо ва мо же се уоп ште но ре ћи да је енер гет ска без бед-
ност си гур но  пре но ше ње енер ги је на да љи ну, и ње но ко ри шће ње. 
По што је енер ги ја из вор жи во та на зе мљи, по ста је све ве ћа бор ба 

11) Cald well and Wil li ams, SeekingSecurityinanInsecureWorld, Lan ham: Row man & Lit tle fi-
eld Pu blic hers, Inc. 2006, p. 5.

12) Em ma Rothschild, WhatisSecurity (TheQuestforWorldOrder), Da e da lus, 1995, p. 61.

13) Mic hael Dil lon, PoliticsofSecurity:TowardsaPoliticalPhilosophyofContinetalThought, 
Lon don and New York, 1996, p. 123-128.

14) Cald well and Wil li ams, SeekingSecurityinanInsecureWorld,Lan ham: Row man & Lit tle fi-
eld Pu blic hers, Inc. 2006, p. 5.

15) Мла ден Ба ја гић, Основи безбедности, Кри ми на ли стич ко по ли циј ска ака де ми ја, Бе о-
град, 2007, стр. 12.
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за енер гет ску пре власт на пла не ти из ме ђу ве ли ких си ла, што не ми-
нов но усло вља ва да се по све ти мно го ве ћа па жња енер ги ји и енер-
гет ској без бед но сти на свим ни во и ма ка ко у по ли ти ци на ци о нал не 
др жа ве, та ко и на ни воу ме ђу на род не за јед ни це. Упра во због ње не 
ва жно сти у функ ци о ни са њу људ ског дру штва и др жа ве на уч на јав-
ност мо ра уло жи ти до дат не на по ре да  на осно ву сво јих на уч но и-
стра жи вач ких ре зул та та уве ри по ли тич ке ели те др жа ве да је енер-
гет ска без бед ност из у зет но ва жна за функ ци о ни са ње и ин те грал ну  
без бед ност др жа ве. Због то га је нео п ход но де фи ни са ње енер гет ске 
без бед но сти као зна чај ног под си сте ма на ци о нал не без бед но сти.

Др жав не, ин сти ту ци је и по је дин ци раз ли чи то са гле да ва ју 
по јам и де фи ни ци ју енер гет ске без бјед но сти. За ни мљи во је ми-
шље ње гру пе ауто ра ко ји су по мо ћу ма три це да ли де фи ни ци ју 
енер гет ске без бјед но сти, сход но раз ли чи тим ути ца ји ма и ка рак-
те ри сти ка ма. Ана ли зи ра ни еле мен ти су: ра зно ли кост енер гет ских 
из во ра, ди фе рент но снаб ди је ва ње, ни вои из во за, без бед ност тр-
жи шта, ге о по ли тич ки и еко ном ски аспект, по у зда ност, ри зик од 
про ли фе ра ци је НХБ оруж ја, ста бил ност тр жи шта, при у шти вост за 
по је ди не ме ђу на род не су бјек те и ин тен зи тет ко ри шће ња. Сва ка од 
на ве де них став ки раз ма тра на је у скла ду са по ве ћа њем или сма ње-
њем укуп них гра ди је на та без бјед но сти и, сход но то ме, кон стру и са-
не де фи ни ци је енер гет ске без бед но сти.16)

Да би се оп ште при хва тљи во де фи ни са ла енер гет ска без бед-
ност  тре ба има ти на уму и ра зно ли кост из во ра енер ги је, за ви сност 
од уво за, ма ли број зе ма ља про из во ђа ча или има ла ца из во ра енер-
ги је у од но су на уку пан број ко ри сни ка, те удео по ли тич ке не ста-
бил но сти ре ги о на на из воз енер ги је и енер ге на та. 

Енер гет ска без бед ност има раз ли чи та зна че ња за раз ли чи-
те др жа ве, има ју ћи у ви ду њи хо ве на ци о нал не ин те ре се у обла сти 
еко но ми је и енер ге ти ке и гло бал ну еко ном ску и енер гет ску ме ђу за-
ви сност. Обич но се на по чет ку XXI ве ка го во ри о не ко ли ко ди мен-
зи ја енер гет ске без бед но сти: стра те гиј ској, по ли тич кој и вој ној17) 
али се за ње но што ја сни је раз у ме ва ње мо ра ју има ти у ви ду ма кар 
још две ди мен зи је: без бед но сна и еко ном ска, ко нач но и еко ло шка 
ди мен зи ја енер гет ске без бед но сти.18) Уз то, по треб но је зна ти да 

16) C.S. Britt and S. La di slaw, „Eva lu a ting the Energy Se cu rity Im pli ca ti ons of a Car bon Con-
stra i ned U.S Eco nomy”, In EnergySecurityandClimate change, Cen ter for Stra te gic and 
In ter na ti o nal Stu di es, p. 3-4.

17) M. Mi ka Pur ho nen, DimensionsOfEnergySecurity, 3rd EAPC/PfP Wor kshop on Cri ti cal In-
fra struc tu re Pro tec tion and Ci vil Emer gency Plan ning Zu rich, 22-24 Sep tem ber 2005.

18) Сло бо дан Си мић, Енергетскабезбједност, Ви со ка по слов но тех нич ка шко ла. До бој, 
2012, стр. 47.
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енер ги ја, за јед но са хра ном и во дом, има из у зе тан ге о по ли тич ки, 
од но сно по ли тич ки, дру штве но-еко ном ски и стра те гиј ски зна чај 
због сво јих спе ци фич них осо би на. Енер ги ја, од но сно енер гет ски 
из во ри су од у век је дан од нај ва жни јих из во ра на ци о нал ног бо гат-
ства и на ци о нал не мо ћи др жа ва (твр ди еле мент мо ћи), ти ме и је дан 
од осно ва на ко ји ма др жа ва гра ди свој еко ном ски и по ли тич ки по-
ло жај и пре стиж у све ту. 

Ка ко год да се по сма тра ју од но си ге о по ли ти ке и енер гет ске 
без бед но сти, зна чај но је уочи ти да су ге о по ли ти ка јед не др жа ве и 
ње на енер гет ска без бед ност у чвр стој ве зи. То је мо гу ће обра зло-
жи ти и на сле де ћи на чин – енер ги ја је стра те шки зна ча јан ре сурс 
сва ке др жа ве због че га оне на сто је оства ри ти кон тро лу над ње ном 
про из вод њом, тран спор том, про да јом и по тро шњом.19) 

Енер гет ска без бед ност об у хва та ши рок спек тар сло же них и 
раз ли чи тих (гео)по ли тич ких, еко ном ских, без бед но сних, вој них и 
тех но ло шких трен до ва, што је и раз лог да се об ја шња ва сло же ни-
ца ма или при ла го дљи вим пој мо ви ма, с аспек том на ре чи енер гет-
ска, од но сно енер ге ти ка и без бед ност.20)

Раз ли чи то ту ма че ње пој ма енер гет ске без бјед но сти је че сто 
ре зул тат уоча ва ња од но са из ме ђу енер ге на та и оних ко ји их екс-
пло а ти шу, ди стри бу и ра ју и пла си ра ју на тр жи ште, или са мо ко-
ри сте, од но сно чи ње ни це има ња или не ма ња енер ге на та (из во ра 
енер ги је), да ли се ра ди о зе мљи про из во ђа чу, ди стри бу те ру и про-
дав цу на свет ском тр жи шту, или са мо о по тро ша чу (ко ри сни ку) 
енер ге на та. Из ово га се уви ђа да: 

1. за зе мље бо га те енер ген ти ма, то зна чи усме ра ва ње па-
жње на ус по ста вља ње кон тро ле над про из вод њом и из-
во зом енер ге на та (Ру си ја); 

2. за зе мље у раз во ју, енер гет ска без бед ност зна чи на бав ку 
енер ге на та по по вољ ним це на ма ка ко би мо гле на ста ви-
ти с еко ном ском ра стом и 

3. за зе мље си ро ма шне при род ним из во ри ма, енер гет ска 
без бед ност зна чи до ступ ност енер ге на та и пред у зи ма ње 
ме ра ко ји ма ће убла жи ти ту за ви сност – раз во јем тр го-

19) Дра ган Ко лев, „Ге о по ли тич ка ди мен зи ја енер гет ске без бед но сти”, Часописзаекономи
јуитржишнекомуникације, Па не вроп ски уни ве рѕ и тет “APE RION”, Ба ња Лу ка, 2012, 
Вол.I , стр. 45-63. 

20) Мла ден Ба ја гић, Међународна безбедност, Кри ми на ли стич ко-по ли циј ска ака де ми ја, 
Бе о град, 2012, стр. 306. 
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ви не и еко ном ским ула га њем у ино стран ству, ди вер зи-
фи ка ци јом из во ра енер ги је и сл. (Ја пан).21)

Слика2.Могућеконфликтнеситуације
збогнедостаткаенергетскихресурса
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Извор: Слободан Симић, Енергетска безбједност, Висока пословно техничка школа Добој, 

2012, стр. 29. 
Без обзира што  се све државе фигуративно  залажу за интегралну безбед-

ност, тако и за енергетску за све земље, мале државе борате енергентима које нема-
ју  моћне државе искрене савезнике су безбедносно угрожене, јер постају плен ве-
ликих и моћних држава ради насилне експлоатације природних богатстава. Зато др-
жаве и различито сагледавају енергетску безбедност. Примера ради, земље изво-
знице енергије усредсређују се на одржавање ''безбедности потражње'' (security of 
demand) за њихов извоз, што, на крају, ствара надмоћни удео у приходима њихове 
владе. Русија и остали светски утицајни произвођачи енергената, као што су САД, 
Иран, Венецуела и Саудијска Арабија, настоје одржати примат највећих извозника 
нафте и гаса као кључних енергената и задржати њихову потражњу по што већим 
ценама, што је основ њихове економске моћи и укупног економском моћи и укуп-
ног економског развоја.22  Након многих катастрофа у свету изазваних неправил-
ном експлоатацијом и коришћењем енергената(катастрофе у рудницима, пуцање 
гасних цеви...) међусобни однос безбедности и енергетике постао је предмет инте-
ресовања већине држава, које су схватиле да је енергетска безбедност прворазредно 
питање за њихов економски и укупни развој. Такође, глобални поремећај тржишта 
нафте и гаса имао је за последицу и појачани ангажман међународних организација 
за област енергетске безбедности. Иако су поједини међународни форуми настоја-
ли решити проблем доступности енергената и снабдевености светског енергетског 
тржишта главним изворима енергије, појам енергетске безбедности није детаљно 
одређен. У Споразуму о међународном енергетском програму из 1974. године по-
јам енергетске безбедности није детаљније одређен, већ се само у преамбули гово-
                                                 
22  Саша Николић, „Енергетска безбедност као фактор спољне политике САД на почетку 21. века“, 
Војно дело, бр. 2/2008, стр. 30.  

Из вор: Сло бо дан Си мић, Енер гет ска без бјед ност, Ви со ка по слов но тех-
нич ка шко ла До бој, 2012, стр. 29.

Без об зи ра што  се све др жа ве фи гу ра тив но  за ла жу за ин те-
грал ну без бед ност, та ко и за енер гет ску за све зе мље, ма ле др жа ве 
бо ра те енер ген ти ма ко је не ма ју  моћ не др жа ве ис кре не са ве зни ке 
су без бед но сно угро же не, јер по ста ју плен ве ли ких и моћ них др жа-
ва ра ди на сил не екс пло а та ци је при род них бо гат ста ва. За то др жа ве 
и раз ли чи то са гле да ва ју енер гет ску без бед ност. При ме ра ра ди, зе-
мље из во зни це енер ги је усред сре ђу ју се на одр жа ва ње „без бед но-
сти по тра жње” (se cu rity of de mand) за њи хов из воз, што, на кра ју, 
ства ра над моћ ни удео у при хо ди ма њи хо ве вла де. Ру си ја и оста ли 
свет ски ути цај ни про из во ђа чи енер ге на та, као што су САД, Иран, 
Ве не цу е ла и Са у диј ска Ара би ја, на сто је одр жа ти при мат нај ве ћих 
из во зни ка наф те и га са као кључ них енер ге на та и за др жа ти њи хо ву 
по тра жњу по што ве ћим це на ма, што је основ њи хо ве еко ном ске 
мо ћи и укуп ног еко ном ском мо ћи и укуп ног еко ном ског раз во ја.22)  

21) Си ни ша Та та ло вић, Енергетскасигурностикритичнаинфраструктура, Цен тар за си-
гур но сне сту ди је, Фа кул тет  по ли тич ких зна но сти Све у чи ли шта у За гре бу, По ли тич ка 
кул ту ра, За греб, 2008, стр. 29.

22) Са ша Ни ко лић, „Енер гет ска без бед ност као фак тор спољ не по ли ти ке САД на по чет ку 
21. ве ка»,Војнодело, бр. 2/2008, стр. 30. 
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На кон мно гих ка та стро фа у све ту иза зва них не пра вил ном екс пло а-
та ци јом и ко ри шће њем енер ге на та (ка та стро фе у руд ни ци ма, пу ца-
ње га сних це ви...) ме ђу соб ни од нос без бед но сти и енер ге ти ке по-
стао је пред мет ин те ре со ва ња ве ћи не др жа ва, ко је су схва ти ле да је 
енер гет ска без бед ност пр во ра зред но пи та ње за њи хов еко ном ски и 
укуп ни раз вој. Та ко ђе, гло бал ни по ре ме ћај тр жи шта наф те и га са 
имао је за по сле ди цу и по ја ча ни ан га жман ме ђу на род них ор га ни-
за ци ја за област енер гет ске без бед но сти. Иако су по је ди ни ме ђу на-
род ни фо ру ми на сто ја ли ре ши ти про блем до ступ но сти енер ге на та 
и снаб де ве но сти свет ског енер гет ског тр жи шта глав ним из во ри ма 
енер ги је, по јам енер гет ске без бед но сти ни је де таљ но од ре ђен. У 
Спо ра зу му о ме ђу на род ном енер гет ском про гра му из 1974. го ди не 
по јам енер гет ске без бед но сти ни је де таљ ни је од ре ђен, већ се са мо 
у пре ам бу ли го во ри о уна пре ђе њу „без бед но сти снаб де ва ња наф-
том'', а у чла ну 47 о оба ве зи свих др жа ва да под сти чу ста бил ну ме-
ђу на род ну тр го ви ну наф том и уна пре ђу ју без бед но сти снаб де ва ња 
наф том под ра зум ним и јед на ким усло ви ма за све стра не уго вор-
ни це.23) У Уго во ру о енер гет ској по ве љи из 1994. го ди не енер гет ска 
без бед ност та ко ђе ни је по себ но де фи ни са на ма да се у ви ше од ред-
би Уго во ра го во ри о овом пој му. Кра јем XX ве ка уоча ва се ствар-
ни зна чај енер гет ске без бед но сти на ни воу ме ђу на род не за јед ни це 
па је  је област енер гет ске без бед но сти мно го ја сни је де фи ни са на. 
Пр ви ре зул та ти су учи ње ни од стра не УН-а, од но сно од Еко ном ске 
ко ми си је УН-а за Евро пу и Фо ру ма енер гет ске без бед но сти мно го 
ја сни је де фи ни са на. Пр ви ре зул та ти су учи ње ни од стра не УН-а, 
од но сно од Еко ном ске ко ми си је УН-а за Евро пу и Фо ру ма енер-
гет ске без бед но сти УН-а (UN Eco no mic Com mis sion for Euro pe and 
Energy Se cu rity Fo rum – UNE CE), ко ји су енер гет ску без бед ност 
де фи ни са ли као „до ступ ност упо тре бљи вих енер ге на та на ме сту 
њи хо ве фи нал не по тро шње, у до вољ ној ко ли чи ни и ажур но сти 
та ко да, има ју ћи у ви ду вре ме за под сти ца ње енер гет ске ефи ка-
сно сти, еко ном ски и дру штве ни раз вој зе мље ни је ма те ри јал но 
огра ни чен.”24) Област енер гет ске без бед но сти мо ра об у хва ти ти ма-
три цу сло же них и ме ђу соб но за ви сних еле ме на та/ка рак те ри сти ка 
ко ји се ти чу енер ге ти ке, од но сно енер гет ских из во ра: ра зно ли кост 
енер гет ских из во ра, ди фе рент но снаб де ва ње, ни вои из во за, без-
бед ност тр жи шта, ге о по ли тич ки и еко ном ски аспект, по у зда ност, 
ри зик од ши ре ња оруж ја за ма сов ног уни ште ње, ста бил ност тр жи-

23) Д. То дић, Д. Ди ми три је вић, „Енер гет ска без бед ност у ме ђу на род ном пра ву жи вот не 
сре ди не», Теме, Год. XXXVI, Бр. 2, Ниш, 2012, стр. 705-706. 

24) AmericanEnergy–TheRenewablePathtoEnergySecurity,  Wor ldwatch In sti tu te, Cen ter for 
Ame ri can Pro gress, 2006. 
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шта, при у шти вост за по је ди не ме ђу на род не су бјек те и ин тен зи тет 
ко ри шће ња. Сва ка од на ве де них ка рак те ри сти ка има не по сре дан 
или по сре дан ути цај на без бед ност и, сход но ти ме, еле мен те де фи-
ни ци је  енер гет ске без бед но сти.25) Та ко ђе, под енер гет ском без бед-
но шћу на гло бал ном и на ци о нал ном ни воу се под ра зу ме ва до ступ-
ност енер ге на та у до вољ ној ко ли чи ни и по при хва тљи вим це на, а 
ста бил ност ис по ру ка, као и фи зич ка без бед ност га со во да и наф-
то во да.26) Пре ма Да ни је лу Јер ги ну енер гет ска без бед ност об у хва та 
за шти ту це ло куп ног лан ца про из вод ње и снаб де ва ња енер ген ти-
ма, те ин фра струк ту ру ко ја се за те по тре бе ко ри сти.27) Енер гет ска 
без бед ност пред ста вља ''до ступ ност енер ге на та'', где ''до ступ ност'' 
зна чи по треб ну ко ли чи ну, кон ти ну и тет у снаб де ва њу, ста бил не и 
при хва тљи ве це не, фи зич ку без бед ност га со во да и наф то во да, по-
ли тич ку ста бил ност др жа ва из ко је се енер ген ти уво зе и сл.28)

На при мер, не ки ауто ри сма тра ју да је ''енер гет ска без бед-
ност'' ста ње у ко ме јед на на ци ја и ње ни гра ђа ни има ју при ступ 
до вољ ним ко ли чи на ма енер ги је по ра зум ној це ни и без ри зи ка да 
ће у бли ској бу дућ но сти до ћи до пре ки да та квог снаб де ва ња. Она 
се де фи ни ше као „спо соб ност оси гу ра ва ња за до во ља ва бу ду ћих 
енер гет ских по тре ба пу тем по сто ја ња аде кват них до ма ћих ре сур-
са ко ји се ис ко ри шта ва ју под еко ном ски при хва тљи вим усло ви ма 
или се одр жа ва ју као стра те шке ре зер ве и кроз при ступ до ступ ним 
вањ ским из во ри ма. Јед на од де фи ни ци ја енер гет ске без бед но сти 
је да она озна ча ва ''до ступ ност енер ге на та у до вољ ној ко ли чи ни и 
по при хва тљи вим це на ма, ста бил ност ис по ру ка, и фи зич ку без бед-
ност га со во да и наф то во да''.29)

Сло бо дан Си мић де фи ни ше енер гет ску без бед ност као ''ста-
ње у ко ме је дан ме ђу на род ни су бјект, ме ђу на род на за јед ни ца, од-
но сно сви ње ни гра ђа ни, има ју при ступ до вољ ним ко ли чи на ма 
енер ги је по ра зум ној це ни на свет ском тр жи шту и без иза зо ва, ри-
зи ка и прет њи ко ји би усло ви ли да до ђе до пре ки да снаб де ва ња 

25) C. S. Britt and S. La di slaw, „Eva lu a ting the Energy Se cu rity Im pli ca tion of a Car bon Con sta-
i ned U.S.Eco nomy”, In EnergySecurityandClimatechange, Cen ter for Stra te gic and In ter-
na ti o nal Stu di es, 2009, p 3-4.

26) Ј. Ра до ман, „Се ку ри ти за ци ја енер ги је као увод у енер гет ску без бед ност”, У WesternBal
kansSecurityObserver(БезбедностЗападногБалкана), 2007,  is sue: 4, p.36.

27) Мла ден Ба ја гић, Међународна безбедност, Кри ми на ли стич ко-по ли циј ска ака де ми ја, 
Бе о град, 2012, стр. 309. 

28) G. Bah gat, „Euro pe`s Energy Se cu rity: Chal len ges and Op pur tu ni es”, In InternationalAffa
irs, Vol. 82, No 5, 2006, p. 964; С. Ни ко лић, „Енер гет ска без бед ност као фак тор спољ не 
по ли ти ке САД на по чет ку 21. ве ка”,Војнодело, Vol. 60, бр. 2, 2008, стр. 39.

29) Ј. Ра до ман, „Се ку ри ти за ци ја енер ги је као увод у енер гет ску без бед ност”, У WesternBal
kansSecurityObserver (Без бед ност За пад ног Бал ка на), 2007,  is sue: 4, p. 36.
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енер ген ти ма и енер ги јом.''30) Пре ма Џо на та ну Ел кин ду (Johnatan
Elkind) енер гет ска без бед ност има че ти ри еле мен та: 1/до ступ ност 
енер гет ских до ба ра и услу га, ко ја за ви си од фи зич ке рас по ло жи-
во сти енер ге на та, спо соб но сти др жа ва про из во ђа ча, тран зит них и 
др жа ва по тро ша ча да се до го во ре о усло ви ма тр го ви не и тех но ло-
шким усло ви ма про из вод ње, тран спор та, кон вер зи је и ди стри бу-
ци је енер ге на та: 2/по у зда ност пру жа ња енер гет ских услу га, кроз 
ула га ње у ал тер на тив не из во ре енер ги је, ди вер си фи ка ци јом из во-
ра енер ги је и скла ди ште њем енер гет ских ре зер ви: 3/до ступ ност 
енер ги је по при хва тљи вим, тран спа рент ним и пред ви ди вим це на-
ма и 4/ еко ло шка одр жи вост, с об зи ром на то да се да нас не мо же 
за ми сли ти ути цај ко ји оства ру је тро ше ње енер ге на та на гло бал не 
кли мат ске про ме не, ти ме и на за га ђе ње жи вот не сре ди не.31) Еко ло-
шка одр жи вост као еле мент енер гет ске без бед но сти је по сле ди ца 
чвр стих ве за из ме ђу енер ге ти ке и ста ња жи вот не сре ди не, због че-
га, пре ма Европ ској аген ци ји за жи вот ну сре ди ну (EuropeanEnvi
ronmentAgency–EEA) пра вил но раз у ме ва ње енер гет ске без бед но-
сти зах те ва ука зи ва ње на по сле ди це ко је енер гет ски сек тор иза зи ва 
по жи вот ну сре ди ну.32)

Ка да је реч о де фи ни ци ји енер гет ске без бед но сти, тре ба-
ло би раз мо три ти раз ли чи те аспек те зна че ња овог пој ма. Иако је у 
раз ви је ном све ту уоби ча је на де фи ни ци ја енер гет ске без бед но сти 
јед но став но до ступ ност енер ге на та, и то у до вољ ној ко ли чи ни и 
по при хва тљи вим це на ма, ста бил ност ис по ру ка, као и фи зич ка без-
бед ност га со во да и наф то во да, раз ли чи те зе мље на раз ли чи те на-
чи не ин тер пре ти ра ју шта овај кон цепт за њих зна чи.33) Енер гет ска 
без бед ност као ва жан део на ци о нал не без бед но сти мо дер не др жа-
ве мо ра функ ци о ни са ти то тал но на те ри то ри ји др жав не те ри то ри-
је, где зна чај но ме сто мо ра има ти ло кал на за јед ни ца.

30) Сло бо дан Си мић, Енергетскабезбједност, op.cit., стр. 24.

31) C. Pa scual, J.El kind (eds.), EnergySecurity: Economics,Politics,StrategiesandImplications, 
Was hing ton: Bro o kings In sti tu ti ons, 2010, p. 122.

32) Euro pean En vi ron ment Agency,Europe`sEnvironment–The fourthassessment, Co pen ha-
gen, 2007, pp. 322-339.

33) Је ле на Ра до ман: Се ку ри ти за ци ја енер ги је као увод у енер гет ску без бед но сну ди ле му, 
БезбедностзападногБалкана, број 4, ја ну ар – март 2007, стр. 36.



РадославГаћиновић ЕНЕРГЕТСКАБЕЗБЕДНОСТДРЖАВЕ...

21

Слика3.Интеракцијаенергетскебезбедностиса
безбедносниммоделомлокалнезаједнице
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Извор: Слободан Симић, Енергетска безбједност, Висока пословно техничка школа Добој, 

2012, стр. 165. 
Успостављање система енергетске безбедности је неодложан и важан посао сваке 
државе. Методологија по којој се успоставља овај важан систем заштите, који је и 
услов функционисања целокупног система безбедности зависи од облика угрожава-
ња интегралне безбедности с поља и изнутра, односно од начина експлоатације и 
начина коришћења енергената као и од степена обучености људи који се професио-
нално баве овом проблематиком у држави.  

Слика 4. Доношење одлуке у сфери енергетске безбедности 

Из вор: Сло бо дан Си мић, Енер гет ска без бјед ност,  
Ви со ка по слов но тех нич ка шко ла До бој, 2012, стр. 165.

Ус по ста вља ње си сте ма енер гет ске без бед но сти је нео д ло-
жан и ва жан по сао сва ке др жа ве. Ме то до ло ги ја по ко јој се ус по-
ста вља овај ва жан си стем за шти те, ко ји је и услов функ ци о ни са ња 
це ло куп ног си сте ма без бед но сти за ви си од об ли ка угро жа ва ња ин-
те грал не без бед но сти с по ља и из ну тра, од но сно од на чи на екс-
пло а та ци је и на чи на ко ри шће ња енер ге на та као и од сте пе на об у-
че но сти љу ди ко ји се про фе си о нал но ба ве овом про бле ма ти ком у 
др жа ви. 
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Слика4.Доношењеодлукеусфериенергетскебезбедности
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Извор: Слободан Симић, Енергетска безбједност, Висока пословно техничка школа Добој, 

2012, стр. 172. 
Иако досадашње дефиниције енергетске безбедности нису решиле проблем општ-
еприхватљивог дефинисања овог појма, оне ипак представљају полазну основу  у и-
нтердисциплинарном научном приступу овом проблему. Критички осврт аутора 
овог рада досадашњим дефиницијама је првенствено због тога  што се оне већином 
поистовећују са енергетском ефикасношћу и редовном снабдевању држава енерге-
нтима. У напорима да се општеприхватљиво дефинише ''енергетска безбедност'' м-
орају се узети у обзир политичке, стратегијске и војне димензије ''енергетске безбе-
дности''. Такође, сигуран извор и снабдевање државе енергентима утиче на њен 
укупни систем безбедности. На основу наведених чињеница ''енергетска безбе-
дност'' је део националне безбедности државе,  истовремено и интегралне безбедн-
ости на глобалном  нивоу. 
Дакле ''енергетска безбедност'' као део националне безбедности државе и интегра-
лне безбедности ОУН представља скуп политичких, економских, војних и страт-
егијско-техничких  континуираних радњи у процесу технички правилне експлоат-
ације, испоруке и редовног снабдевања свих корисника енергентима. Такође, ''ене-
ргетска безбедност'' обухвата стручност кадрова, како би се омогућило задовољав-
ање енергетских потреба, очување  животне средине и самог човека у њој.  

МЕЂУНАРОДНИ АСПЕКТ ЕНЕРГЕТСКЕ БЕЗБЕДНОСТИ 

Из вор: Сло бо дан Си мић, Енер гет ска без бјед ност,  
Ви со ка по слов но тех нич ка шко ла До бој, 2012, стр. 172.

Иако до са да шње де фи ни ци је енер гет ске без бед но сти ни-
су ре ши ле про блем оп ште при хва тљи вог де фи ни са ња овог пој ма, 
оне ипак пред ста вља ју по ла зну осно ву  у ин тер ди сци пли нар ном 
на уч ном при сту пу овом про бле му. Кри тич ки осврт ауто ра овог ра-
да до са да шњим де фи ни ци ја ма је пр вен стве но због то га  што се 
оне ве ћи ном по и сто ве ћу ју са енер гет ском ефи ка сно шћу и ре дов-
ном снаб де ва њу др жа ва енер ген ти ма. У на по ри ма да се оп ште-
при хва тљи во де фи ни ше ''енер гет ска без бед ност'' мо ра ју се узе ти у 
об зир по ли тич ке, стра те гиј ске и вој не ди мен зи је ''енер гет ске без-
бед но сти''. Та ко ђе, си гу ран из вор и снаб де ва ње др жа ве енер ген ти-
ма ути че на њен укуп ни си стем без бед но сти. На осно ву на ве де них 
чи ње ни ца ''енер гет ска без бед ност'' је део на ци о нал не без бед но сти 
др жа ве,  исто вре ме но и ин те грал не без бед но сти на гло бал ном  ни-
воу.

Да кле ''енер гет ска без бед ност'' као део на ци о нал не без бед-
но сти др жа ве и ин те грал не без бед но сти ОУН пред ста вља скуп 
по ли тич ких, еко ном ских, вој них и стра те гиј ско-тех нич ких  кон ти-
ну и ра них рад њи у про це су тех нич ки пра вил не екс пло а та ци је, ис-
по ру ке и ре дов ног снаб де ва ња свих ко ри сни ка енер ген ти ма. Та ко-
ђе, ''енер гет ска без бед ност'' об у хва та струч ност ка дро ва, ка ко би се 
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омо гу ћи ло за до во ља ва ње енер гет ских по тре ба, очу ва ње  жи вот не 
сре ди не и са мог чо ве ка у њој. 

МЕЂУНАРОДНИАСПЕКТ
ЕНЕРГЕТСКЕБЕЗБЕДНОСТИ

Обич но се у ме ђу на род ном пра ву жи вот не сре ди не34) за об-
ласт енер ге ти ке нај ве ћим де лом ве зу ју Спо ра зум о ме ђу на род ном 
енер гет ском про гра му (Па риз, 1974), Уго вор о енер гет ској по ве љи 
(Ли са бон, 1994) са Про то ко лом о енер гет ској ефи ка сно сти (Ли са-
бон, 1994) и ка сни је усво је ним аманд ма ни ма у ве зи са тр го вин-
ским од ред ба ма овог уго во ра (Бри сел, 1998). По јам енер гет ске 
без бед но сти ни је де таљ ни је од ре ђен у Спо ра зу му о ме ђу на род ном 
енер гет ском про гра му из 1974. го ди не (UNtreatySeries,Vol.1040) 
ко ји у али не ји 1. пре ам бу ле по ла зи од же ље стра на уго вор ни ца да 
уна пре де “без бед ност снаб де ва ња наф том”, док се у опе ра тив ном 
де лу на не ко ли ко ме ста раз ра ђу је основ на иде ја из пре ам бу ле. Чла-
ном 47 се утвр ђу ју оба ве зе у ве зи са под сти ца њем ста бил не ме ђу-
на род не тр го ви не наф том и уна пре ђе њем без бед но сти снаб де ва ња 
наф том под ра зум ним и јед на ким усло ви ма за све стра не уго вор-
ни це. У Уго во ру о енер гет ској по ве љи (Ли са бон, 1994) енер гет ска 
без бед ност ни је по себ но де фи ни са на ма да се у не ко ли ко ње го вих 
од ре да ба го во ри о овом пој му. При том би тре ба ло има ти у ви ду да 
је свр ха Уго во ра де фи ни са на у чла ну 2 као “уста но вља ва ње прав-
ног окви ра за уна пре ђе ње ду го роч не са рад ње у обла сти енер ге ти ке 
за сно ва ној на до пу ња ва њу и ме ђу соб ној ко ри сти, у скла ду са ци-
ље ви ма и прин ци пи ма По ве ље” (EnergyCharterSecretariat2004,
44). У чла ну 7 ко ји се од но си на пи та ња ве за на за “тран зит” го во ри 
се о си гур но сти енер гет ског си сте ма.35) 

Енер гет ска без бед ност ни је по себ но де фи ни са на ни ти од-
ре ђе на на екс пли ци тан на чин као циљ Про то ко ла о енер гет ској 
ефи ка сно сти и по ве за ним пи та њи ма жи вот не сре ди не (Ли са бон, 
1994.). У тач ки 2. чла на 1 Про то ко ла као ци ље ви су де фи ни са ни: 
уна пре ђи ва ње по ли ти ке енер гет ске ефи ка сно сти, ства ра ње оквир-
них усло ва ко ји под сти чу про из во ђа че и по тро ша че да ко ри сте 

34) Ов де се под пој мом «ме ђу на род ни уго во ри у обла сти жи вот не сре ди не» под ра зу ме ва ју 
они ме ђу на род ни уго во ри ко ји су као та кви са др жа ли у УНЕП-овом  ре ги стру ме ђу на-
род них уго во ра у обла сти жи вот не сре ди не иако би се у де таљ ни јој ана ли зи ли ста ових 
уго во ра мо гли на раз ли чи те на чи не и пре ма раз ли чи тим кри те ри ју ми ма про ши ри ва ти 
или скра ћи ва ти (UNEP 2005).

35) Дра го љуб Та дић и Ду шко Ди ми три је вић, „Енер гет ска без бед ност у ме ђу на род ном пра-
ву жи вот не сре ди не»,  Теме, Ниш, бр. 2/2012, стр. 705-706.
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енер ги ју што је мо гу ће ефи ка сни је, еко но мич ни је и по год ни је за 
жи вот ну сре ди ну, по себ но кроз ор га ни за ци ју ефи ка сног енер гет-
ског тр жи шта и кроз пот пу ни је од ра жа ва ње еко ло шких тро шко ва и 
до би ти, као и уна пре ђи ва ње са рад ње на под руч ју енер гет ске ефи-
ка сно сти. Ме ђу тим, овај уго вор та ко ђе са др жи од ред бе ко је упу-
ћу ју на пи та ња без бед но сти. Ка сни је усво је ни аманд ма ни у ве зи 
са тр го вин ским од ред ба ма овог уго во ра (Бри сел, 1998.) не са др же 
екс пли цит не од ред бе о то ме. Ме ђу тим, у че твр тој али не ји пре ам-
бу ле Про то ко ла о енер гет ској ефи ка сно сти кон ста ту је се по сто ја ње 
све сти др жа ва о то ме да су оства ре на по бољ ша ња у без бед но сти 
снаб де ва ња као и зна чај не еко ном ске до би ти и ко ри сти за жи вот ну 
сре ди ну ко ји су ре зул тат при ме не од го ва ра ју ћих ме ра у сек то ру 
енер ге ти ке.36) У де лу Про то ко ла ко ји се од но си на де фи ни ци је (чл. 
2.) да је се де фи ни ци ја пој ма “ути цај на жи вот ну сре ди ну” и овај по-
јам се де фи ни ше та ко да об у хва та и ути цај ко ји је узро ко ван од ре-
ђе ном де лат но шћу на жи вот ну сре ди ну, укљу чу ју ћи “без бед ност” 
за јед но са “људ ским здра вљем”. По ред то га, овај по јам об у хва та и 
ути цај на фло ру, фа у ну, тло, ва здух, во ду, кли му, пре де ле и исто-
риј ске спо ме ни ке или дру ге фи зич ке струк ту ре или ме ђу ути ца је 
из ме ђу ових чи ни ла ца. То та ко ђе, укљу чу је и ути цај на кул тур ну 
ба шти ну или на дру штве но – при вред не усло ве ко ји су по сле ди ца 
про ме на тих чи ни ла ца. Ов де би тре ба ло има ти у ви ду да је про це на 
ути ца ја на жи вот ну сре ди ну у пре ко гра нич ном кон тек сту пред мет 
уре ђи ва ња Еспо кон вен ци је о про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну 
у пре ко гра нич ном кон тек сту  (1991) и да тер мин “ути цај” из чла на 
1 тач ка VII ове кон вен ци је та ко ђе укљу чу је и “без бед ност”.37)

Зе мље из во зни це енер ги је усред сре ђу ју се на одр жа ва ње 
''без бед но сти зах те ва'' за њи хов из воз, што, на кра ју, ства ра над-
моћ ни удео у при хо ди ма њи хо ве вла де.38) Циљ Ру си је је да одр жи 
др жав ну кон тро лу над ''стра те гиј ским ре сур си ма'' и стек не при-
мат над глав ним це во во ди ма и тр жи шним ка на ли ма ко ји ма њи-
хо ви бро до ви тран спор ту ју наф ту на ме ђу на род на тр жи шта.39) У 
по след њих не ко ли ко го ди на на гла ше на је по тре ба да се про ши ри 
кон цепт енер гет ске без бед но сти у две кри тич не ди мен зи је: пре-
по зна ва ње гло ба ли за ци је си сте ма енер гет ске без бед но сти, ко је се 

36) Исто,  стр. 709.

37) Та дић Дра го љуб и Вид Бук са но вић, Еколошка криза у свету и одговормеђународне
заједнице, Са ве зни се кре та ри јат за рад, здрав ство и со ци јал но ста ње; Ин сти тут за ме ђу-
на род ну по ли ти ку и при вре ду, Бе о град, 2003, стр. 242, 

38)  Da niel Yer gin: “En su ring Energy Se cu rity”, ForeignAffairs, Mart/April, 2006, Vol. 85.

39)  Са ша Ни ко лић, „Енер гет ска без бед ност као фак тор спољ не по ли ти ке САД на по чет ку 
21. ве ка»,Војнодело бр. 2/2008, стр. 31, 
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мо же по сти ћи на ро чи то ан га жо ва њем Ки не и Ин ди је, као и схва та-
њем чи ње ни це да ком пле тан ла нац снаб де ва ња енер ги јом тре ба да 
бу де за шти ћен.40)

Европ ска ко ми си ја де фи ни ше енер гет ску без бјед ност као 
не пре кид ну фи зич ку до ступ ност енер ге на та на тр жи шту, по це ни 
ко ја је при сту пач не за све по тро ша че (при ват не и ин ду стриј ске).41) 
Ме ђу на род на аген ци ја за енер ги ју де фи ни ше без бјед ност снаб де-
ва ња енер ги јом, од но сно енер гет ску без бјед ност у нај ши рем сми-
слу као аде кват ну, по у зда ну и при сту пач ну у сва ком тре нут ку.42)

Не ке де фи ни ци је фо ку си ра не су на енер ген те, па се под 
енер гет ском без бјед но шћу на гло бал ном и на ци о нал ном ни воу 
под ра зу ми је ва до ступ ност енер ге на та у до вољ ној ко ли чи ни и по 
при хва тљи вим ци је на ма, ста бил ност ис по ру ка, као и фи зич ка без-
бјед ност га со во да и наф то во да.43)

Раз ли чи то ту ма че ње енер гет ске без бјед но сти пр вен стве но 
по ти че од ста но ви шта има ња енер ге на та, из во ра енер ги је, да ли је 
зе мља ди стри бу тер или не, од но сно да ли је тран зи циј ска тач ка за 
про ток енер ге на та. Из угла ове ана ли зе уви ђа се да: за зе мље бо га-
те енер ген ти ма, то зна чи усме ра ва ње па жње на ус по ста вља ње кон-
тро ле над про из вод њом и из во зом енер ге на та (Ру си ја); за зе мље 
у раз во ју, енер гет ска без бед ност зна чи на ба ву енер ге на та по по-
вољ ним це на ма ка ко би мо гле на ста ви ти са убр за ним еко ном ским 
ра стом; и за зе мље си ро ма шне при род ним из во ри ма, енер гет ска 
без бед ност зна чи до ступ ност енер ге на та те под у зи ма ње мје ра ко-
ји ма ће се на сто ја ти убла жи ти та ови сност-пу тем раз во ја тр го ви не 
и еко ном ског ула га ња у ино стран ству, на сто ја ња у ди вер зи фи ка ци-
ји из во ра енер ги је и сл. (Ја пан).44)

Што се ти че др жа ва, и оне су, пре по зна ју ћи зна чај енер гет ске 
без бед но сти за свој бу ду ћи раз вој, у мно гим стра те шким до ку мен-
ти ма отво ри ле пи та ње за шти те и уна пре ђе ња на ци о нал них енер-

40)  Исто, стр. 32, 

41) EC (2000), GreenPaper TowardsaEuropeanstrategy for thesecurityofenergysupply, 
COM (2000), Euro pean Com mis sion, Brus sels

42) На и ме, сви по тро ша чи оче ку ју да «све тла увек има са мим при ти ском на пре ки дач, да 
њи хо ве згра де има ју удоб ну тем пе ра ту ру то ком це ле го ди не, као и да би мо гли да ку пе 
го ри во за во зи ла кад год же ле да пу ту ју. С ти у ве зи, елек трич на енер ги ја, то пло та, и 
мо бил ност се обич но сма тра ју основ ним жи вот ним по тре ба ма, та ко да енер ги ја тре ба 
да бу де при сту пач на сви ма и у сва ком тре нут ку(Ölz, S., Sims, R., and Kir chner N., Contri
butionofRenewablestoEnergySecurity, In ter na ti o nal Energy Agency, April 2007. p. 13).

43) J. Ra do man „Se ku ri ti za ci ja ener gi je kao uvod u ener get sku bez bed no snu di le mu”, Western
BalkansSecurityObserver (Bez bed nost Za pad nog Bal ka na), is sue: 4/2007, p. 36.

44) S. Ta ta lo vić Energetskasigurnostikritičnainfrastruktura, Cen tar za si gur no sne stu di je Fa-
kul te ta po li tič kih zna no sti Sve u či li šta u Za gre bu, Po li tič ka kul tu ra, Za greb, 2008, str. 29.   
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гет ских по тен ци ја ла и, ти ме и про блем енер гет ске без бед но сти. У 
САД-у се пи та ње енер гет ске без бед но сти ба ви ла и Стра те ги ја и За-
кон о уну тра шњој без бед но сти. (TheNationalStrategyforHomeland
SecurityuPublicLaw107296.107thCongress,AnAct). Стра те ги ја 
је де фи ни са ла сле де ће кључ не функ ци је: оба ве штај на ак тив ност 
и упо зо ра ва ње, без бед ност гра ни ца и тран спор та; до ма ћи кон тра-
те ро ри зам; за шти та кри тич не ин фра струк ту ре; од бра на од те шких 
по сле ди ца те ро ри зма и ван ред на при прав ност и од го вор. У кри-
тич ну ин фра струк ту ру и кључ не ре сур се пре ма Стра те ги ји при па-
да ју: по љо при вре да, хра на, во да, здрав ство, слу жбе упо зо ра ва ња, 
вла ди не уста но ве, си стем ин фор ми са ња и ко му ни ка ци ја, енер ги ја, 
тран спорт, фи нан си је и бан кар ство, хе миј ска ин ду стри ја и по ште и 
шпе ди ци је.45) Да кле, енер гет ски сек тор се пре ма Стра те ги ји сма тра 
јед ним од нај ва жни јих еле ме на та кри тич не ин фра струк ту ре, ко га 
је у бу дућ но сти по себ но по треб но за шти ти ти од ак ту ел них прет њи 
без бед но сти, по себ но те ро ри зма.

Пре ма Енер гет ској стра те ги ји Ру ске Фе де ра ци је из 2003. 
го ди не “енер гет ска без бед ност пред ста вља ста ње за шти ће но сти 
зе мље, ње них гра ђа на, дру штва, др жа ве и при вре де си гур ним 
снаб де ва њем по треб ним ко ли чи на ма го ри ва и енер ги је”, од но сно 
“пу но и без бед но пру жа ње енер гет ских ре сур са ста нов ни штва и 
при вре ди по при сту пач ним це на ма и, исто вре ме но, сти му ли са ње 
штед ње енер ге на та, сма ње ње ри зи ка и от кла ња ње прет њи енер гет-
ским за ли ха ма зе мље”. У скла ду са Стра те ги јом, основ ни еле мен-
ти енер гет ске без бјед но сти су: 1/спо соб ност енер гет ског сек то ра 
да за до во љи ин тер не и спољ не по тре бе енер гет ских ре сур са са 
при сту пач ним по треб ним ква ли те том; 2/спо соб ност по тро ша ча да 
ко ри сте енер ги ју ре сур са ефи ка сно, спре ча ва ју ћи не по треб не рас-
хо де дру штва и ства ра ње де фи ци та енер ги је у енер гет ском би лан-
су и 3/ста бил ност енер гет ског сек то ру све тлу уну тра шње и спољ не 
еко но ми је и ње го ва спо соб ност да ми ни ми зи ра ште ту раз ли чи тих 
де ста би ли зи ра ју ћих фак то ра.46) Европ ска ко ми си ја (TheEuropean
Commission) де фи ни ше енер гет ску без бед ност као не пре кид ну фи-
зич ку до ступ ност енер ге на та на тр жи шту, по при сту пач ној це ни 
свим по тро ша чи ма.47) Ме ђу на род на аген ци ја за енер ги ју (Internati
onalEnergyAgency–IEA) де фи ни ше без бед ност снаб де ва ња енер-

45) М. Ба ја гић, „Стра те ги ја на ци о нал не и уну тра шње без бед но сти – од го вор Сје ди ње них 
Др жа ва на гло бал не иза зо ве и прет ње без бед но сти», Безбедност, бр. 2, Бе о град, 2003,  
стр. 161-185, 

46) Se li ver stov, S.  EnergySecurityofRussiaandtheEU: Cur rent Le gal Pro blems, The In sti tut 
Français des Re la ti ons In ter na ti o na les (IFRI), 2009, p. 3. 

47) Мла ден Ба ја гић, Међународна безбедност, Кри ми на ли стич ко-по ли циј ска ака де ми ја, 
Бе о град, 2012, стр. 309, 
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ги јом (se cu rity of energy supply), од но сно енер гет ску без бед ност 
(energy se cu rity), као аде кват ну, по у зда ну и при сту пач ну у сва ком 
тре нут ку.48)
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ENERGYSECURITYOFTHESTATE

Resume
Inhistorical terms,decisiveelement in theperceptionofsecu

ritywasmilitaryforce.Duringthesecondhalfofthe20thcentury,the
securitydilemmamovedrapidlytowardsabroaderareaofsociallife,
inwhichnonmilitary security threatsarebecomingmore important.
Moreover,sourceofstate’spowerismovingfrommilitarypowerinnar
row sence towards the issues of technology, education, human reso
urcesandmarketcontrol.Energysecurityhasthusbecomeimportant
elementof thenationalsecurityofanymodernstate.Whencomesto
thedefinitionofenergysecurity,weshouldconsidervariousaspectsof
thisterm.Usualdefinitionincludestheavailabilityofenergysourcesin
sufficientquantitiesandatreasonableprices,stabilityofenergysupply,



РадославГаћиновић ЕНЕРГЕТСКАБЕЗБЕДНОСТДРЖАВЕ...

29

aswell as thephysical safetyof gasandoil pipelines.Nevertheless,
differentcountriestrytointerpretthemeaningofthisconcept.Energy
securityinpracticeisappliedasapartofbroadernationalsecurityand
is implementedon state’s territory,where cooperationwith the local
communityisimplied.Establishingthesystemofenergysecurityisan
urgentandimportanttaskforeverystate.Methodologyofthistaskis
dependedontheconditionsinwhichtheoverallsecuritysystemofthe
stateoperates.Itdependsontheformofsecuritythreats,onthewayof
exploitationandusageoftheenergy,aswellasontheleveloftraining
ofsecurityprofessionals.Thecurrentdefinitionsofenergysecurityre
presenta startingpoint inan interdisciplinaryscientificapproach to
thisproblem.Acriticalreviewofthepreviousdefinitionsisheldbythe
author,primarilybecausemostofthedefinitionsidentifyenergysecu
ritywithenergyefficiencyanduninterruptedenergysupply.Thedefi
nitionofenergysecuritymusttakeintoaccountthepolitical,strategic
andmilitarydimensionsofenergy.Wemustmentionthatasteadyand
unstoppablesupplyofenergyprovidesaffectstheefficiencyofoverall
securitysystemofastate.Basedonthesefacts,wecanconcludethat
energysecurityisnotjustapartofnationalsecurity,butalsoapart
ofintegralglobalsecurity.Tosummarize,energysecurity,asapartof
national(state)securityandglobalsecurityattheOUNlevel,isanin
tegratedsetofpolitical,economical,military,strategicalandtechnical
permanentactionsintheprocessofexploitationandsupplyofenergy.
Also,energysecurityincludesprofessionalstaff,neededtomeetthene
edsforbothenergyandenvironmentalissues.
Keywords: state, security, national security, energy security, international

community

* Овај рад је при мљен 15. мар та 2014. го ди не, а при хва ћен за штам пу на са стан ку ре дак-
ци је 25. апри ла 2014. го ди не.
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ГЕОЕНЕРГЕТИКАИГЕОПОЛИТИКА:
ГАСОВОДЈУЖНИТОКИПОЛОЖАЈ

СРБИЈЕУПРОЦЕСИМА
ГЕОЕНЕРГЕТСКОГПРЕКОМПОНОВАЊА

ОДНОСАМОЋИЕУИРУСКЕ
ФЕДЕРАЦИЈЕ**

Сажетак
Урадућемонастојатидаизвршимоанализуактуелнихпро

цесаенергетскогпрекомпоновањаодносамоћиизмеђуЕУиРуске
Федерације,ињиховутицајнаквалитетукупногекономског,по
литичкоги геополитичкогположајаСрбије. Значајтихпроцеса
огледа се и утомештоснажно утиче не самона спољнополи
тичке приоритете Србије, већ и на унутрашње односе. Колико
тиодносиутичунапродубљивањеновихподелаиунутарнацио
налнихконфронтација.ДалијеградњагасоводаЈужнитоксамо
изванреднашанса за економскинапредакиразвојСрбије илиће
послужитизајошдубљуподелусрпскогдруштванаонеснагеко
јесуопредељенезаЕвроатланскеинтеграцијеилипакзатешњу
иконкретнијусарадњусаРусијомиЕвроазијскомгеополитичком
структуром.
Кључнеречи: геополитика,геоенергетика,гасоводЈужниток,Србија,

РускаФедерација,ЕвропскаУнија

Про бле ми ста бил ног снаб де ва ња енер ги јом у два де сет и 
пр вом ве ку би ће до ми нант ни ји од би ло ког дру гог ва жног ге о-

* Научни саветник у Институту за политичке студије, Београд
** Овај текст је настао као део рада у оквиру пројеката бр. 179009, који финансира 

Министарство просветe, наукe и технолошког развоја Републике Србије. 
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по ли тич ког про бле ма да на шњи це. Иако су пи та ња на ци о нал них 
те ри то ри ја, си ро ви на, про из вод ње хра не, из во ри шта пит ке во де, 
де мо гра фи је, де ло ва ња ре ли гиј ског фак то ра и сл. та ко ђе ва жни ге-
о по ли тич ки фе но ме ни ко ји ће пре суд но ути ца ти на гра ђе ње бу ду-
ће струк ту ре ге о по ли тич ке мо ћи у све ту, сма тра мо да су про бле ми 
енергетскебезбедности,енергетскемеђузависностииенегетске
стабилности, већ да нас пре те жни ји, а да ће у на ред ним де це ни-
ја ма све ви ше до би ја ти на зна ча ју. Ово је осо би то ва жно ка да се у 
по ље на шег ис тра жи ва ња фо ку си ра про стор да на шње Евро пе, тач-
ни је Европ ске Уни је, и ње го ва хроничназависностоденергената 
ко ји се мо ра ју уво зи ти, осо би то из пра ва ца снаб де ва ња ко ји иду из 
Ру ске Фе де ра ци је. По сто је ћа мре жа за тран спорт енер ге на та (пре 
све га наф те и га са) од Ру си је ка зе мља ма ЕУ, не за до во ља ва сво јим 
ка па ци те ти ма ра сту ћу по тре бу Евро пе за енер ги јом. Tакође, Ру си-
ја на сто ји да отво ри и из гра ди ал тер на тив не то ко ве енер ги је (Се-
вер ни ток), ко ји ће у пот пу но сти из бе ћи по сто је ће у ве ли кој ме ри 
ба ри јер не и по вре ме но ком про ми то ва не тра се (Укра ји на и Бе ло ру-
си ја) или де ли мич но по сре до ва не али са ве ћим сте пе ном по у зда-
но сти ка кав тре ба да бу де Ју жни ток, ка да бу де са гра ђен. По сто је ћи 
пла но ви ЕУ за енер гет ску ди вер си фи ка ци ју снаб де ва ња и суп сти-
ту ци ју кла сич них об ли ка енер ги је ал тер на тив ним и об но вљи вим 
из во ри ма по ка за ли су се не до стат ним. Од у ста ја ње не ких зе ма ља 
ЕУ од да ље град ње ну кле ар них ре ак то ра, као и град ње си сте ма са 
об но вљи вим ре сур си ма због сво је спо ро сти и мањ ка во сти у ка па-
ци те ти ма још ви ше дра ма ти зу ју и она ко по сло вич но зна чај ну енер-
гет ску усло вље ност и ме ђу за ви сност ЕУ и Ру си је. Онасевећдуже
временауназаднеможесводитисамонапукиодноспроизвођача
ипотрошачаенергената(нафтеигаса),већпресвегапостајепи
тањенеизбежнегеополитичкепрекомпозицијепостојећиходно
саипотребеуспостављањатешњеикоординисанесарадњеова
двазначајнагеополитичкаентитета. На сто ја ње САД да одр жи 
ефи ка сну кон тро лу над тим про це си ма (осо би то над по на ша њем 
и ин те ре си ма сво јих европ ских са ве зни ка), да по ква ри по сто је ће 
пла но ве га сне ди вер си фи ка ци је ко ји иду из Ру си је, као и да по ти-
сне Ру си ју и огра ни чи ње ну енер гет ску пе не тра ци ју у про стор ЕУ, 
до дат но усло жња ва ју и она ко ком пли ко ва не од но се на ге о по ли тич-
кој и еко ном ској ма пи Евро пе.

У скло пу та квих сло же них ге о по ли тич ких од но са и окол но-
сти на укуп но ло шу по зи ци ју Ср би је ути ца ла је сва ка ко и чи ње-
ни ца да је до са да до Ср би је до пи рао са мо је дан ма ли крак ка пи-
лар ног ка рак те ра си сте ма енер гет ског снаб де ва ња Евро пе га сом 
из Ру си је, ко ји је пре ко Укра ји не и Ма ђар ске сти зао и до Ср би је. 
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Слич на је си ту а ци ја и ка да го во ри мо о наф то во ди ма, јер је Ср би ја 
по ве за на је ди но са ста ром тра сом бив шег Ју го сло вен ског наф то во-
да. Да кле ова сво је вр сна изолованостодноснопериферност на шег 
до са да шњег ге о е нер гет ског по ло жа ја у од но сно на по сто је ће тра се 
глав ног енер гет ског снаб де ва ња Евро пе, мо же би ти пре вла да на је-
ди но ко нач ним за вр шет ком тра се Ју жног то ка га со во да. У овом ра-
ду ће мо у на став ку по ку ша ти да бо ље де фи ни ше мо и ана ли зи ра мо 
ње гов еко ном ски, енер гет ски, по ли тич ки али и ге о по ли тич ки зна-
чај за Ср би ју. Да ли је град ња га со во да Ју жни ток, са мо из ван ред на 
шан са за еко ном ски на пре дак и раз вој Ср би је или ће по слу жи ти за 
још ду бљу по де лу срп ског дру штва на оне сна ге ко је су опре де ље-
не за Евро а тлант ске ин те гра ци је или пак за те шњу и кон крет ни ју 
са рад њу са Ру си јом и Евро а зиј ском ге о по ли тич ком струк ту ром.

Зна чај из град ње га со во да Ју жни ток за Ср би ју та ко ђе је нео п-
ход но ја сно си ту и ра ти у кон текст на шег укуп но ло шег енер гет ског 
би лан са. Ср би ја де це ни ја ма у на зад ни је гра ди ла не ки зна чај ни ји 
обје кат енер гет ске ин фра струк ту ре, ни ти до бро га здо ва ла сво јим 
енер гет ским ре сур си ма ка ко об но вљи вим та ко и нео б но вљи вим. 
Уз то срп ска др жа ва је оста ла без ефи ка сне кон тро ле над огром-
ним руд ним и енер гет ским ре сур си ма због оку па ци је АП Ко со ва и 
Ме то хи је од стра не САД и ње них НА ТО са ве зни ка и ти ме још ви-
ше оте жа ла сво ју и она ко не за вид ну ге о е ко ном ску и ге о по ли тич ку 
си ту а ци ју. 

ЕУИРУСИЈАУПРОЦЕСИМААКТУЕЛНИХ
ГЕОЕНЕРГЕТСКИХИГЕОПОЛИТИЧКИХ
ПРЕКОМПОНОВАЊАОДНОСАМОЋИ

Још у вре ме тра ја ња сна жних хлад но-ра тов ских кон фрон-
та ци ја За пад не Евро пе и Вар шав ског пак та, се дам де се тих го ди на 
про шлог ве ка, ка да су сви об ли ци еко ном ске, кул тур не и по ли тич-
ке са рад ње би ли све де ни на ми ни мум, За пад на Евро па и та да шњи 
СССР по че ли су у про сто ру из град ње но вих енер гет ских струк ту-
ра снаб де ва ња Евро пе енергијомугљоводоника (наф те и га са) да 
гра де пр ве об ли ке ин те гра ци о них про це са Евро пе и Со вјет ског 
бло ка. Геоенергетика је да кле би ла нај по вољ ни ји об лик са рад ње 
ко ји је вре ме ном све ви ше до би јао на са др жа ју и зна ча ју. Та сво је-
вр сна енергетскадипломатија би ла је али и оста ла нај си гур ни ји 
а не та ко рет ко и је ди ни пут за ус по ста вља ње кон крет не са рад ње 
из ме ђу ве ли ких ге о по ли тич ких опо не на та а у пер спек ти ви и мо-
гу ћих парт не ра. Енергетскират ко ји се ди љем све та де це ни ја ма 
у на зад во дио из ме ђу САД и ње го вих са ве зни ка и СССР од но сно 
Ру ске Фе де ра ци је да нас, нај ве ћу кон цен тра ци ју ге о по ли тич ког су-
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ко бља ва ња (ни ског ин тен зи те та кон фликт но сти) ис по ља вао је баш 
на про сто ру Европ ског кон ти нен та. ЕУ је та ко по ста ла та лац ових 
ге о е нер гет ских ига ра мо ћи то ну ћи све ду бље у енер гет ску за ви-
сност.

"Бу ду ћи да је ге о е ко ном ски рат" за по се до ва ње, кон тро лу, 
екс пло а та ци ју и тран спорт не ко ри до ре си ро ви на све не ми ло срд-
ни ји, по раст де фи ци тар но сти ЕУ у бу дућ но сти би ће све из ра же-
ни ји огра ни ча ва ју ћи фак тор ње ног раз во ја. Сход но то ме, и ге о по-
ли тич ке им пли ка ци је мо гу се не дво сми сле но пред ви де ти - ЕУ ће 
све ви ше да се пре тва ра у за ви сан "обје кат" гло бал них од но са."1) 
Без об зи ра о ком се пе ри о ду по сле рат ног су ко бља ва ња ра ди, САД 
су европ ски про стор на ро чи то ње гов за пад ни део сма тра ли сво јом 
екс клу зив ном ге о по ли тич ком зо ном кон тро ле и ути ца ја. Сва ки по-
ку шај су прот не стра не да из вр ши ду бин ску пенетрaцију у тај про-
стор пре ко ин фра струк тур них обје ка та снаб де ва ња Евро пе наф том 
и га сом, САД су до че ки ва ле као прет њу и угро жа ва ње вла сти тих 
ин те ре са, упр кос ис ка за ној објек тив ној по тре би сво јих европ ских 
са ве зни ка да енер гет ске де фи ци те и ису фи ци јен ци је ре ша ва ју по-
ве ћа њем уво за енер ге на та и то нај ви ше из прав ца Ру си је. "У им пе-
ри јал ном ра ту свој стве ном ка пи та ли зму, САД те жи да рас по ла же 
сред стви ма за стра те шки при ти сак ко јим кон тро ли ше енер гет ско 
снаб де ва ње ње го вих глав них са ве зни ка (Евро пе и Ја па на), али и 
зе ма ља ко је ри зи ку ју да се екс по ни ра ју као су ви ше не за ви сне. Же-
сто ка бит ка пре но си се са наф те на гас ко ји по ста је нај ва жни ји 
из вор енер ги је. При том ко ри шће ње га са, у по ре ђе њу са дру гим 
енер ген ти ма, омо гу ћа ва нај ве ћу енер гет ску без бед ност."2)

Са дру ге стра не, и Ру си ја је у ве ли кој ме ри за ви си ла од 
европ ске тра жње енер ге на та. Раз ло зи су број ни: про из вод ња је 
ви ше стру ко пре ма ши ва ла вла сти ту по тро шњу као и ма лу тра жњу 
истих у ре ги о ну. Је дан број бив ших со вјет ских ре пу бли ка и са-
ме су има ле ви шак про из вод ње енер ге на та и тра жи ле ре ше ња у 
по ја ча ном из во зу. Та ко ђе, де це ниј ско не по сто ја ње раз у ђе не мре-
же наф то во да и га со во да ка да ле ком Ис то ку азиј ског кон ти нен та 
(пре ма Ки ни и Ја па ну), у ве ли кој ме ри су до дат но упу ћи ва ле Ру-
си ју на енер гет ску са рад њу са Евро пом. Та обострана енергет
ска зависност по ја ча ва ла се вре ме ном и тра жи ла ус по ста вља ње 
чвр шћих и си гур ни јих об ли ка снаб де ва ња, ре гу ли са ња ко ли чи на и 
це на енер ге на та, јед ном реч ју стабилностиибезбедностиупољу
енергетске сарадње. "Та ко је, на при мер, ру ски пре ми јер Пу тин 

1) ви ди: Га ћи но вић Р. (2004) ОтимањеКосоваиМетохије, "Вој ска", Бе о град 

2) Сте пић М.. Бу ди мир Ж. „При род ни ре сур си и ста нов ни штво - кључ ни раз вој ни и ге о по-
ли тич ки хен ди кеп пост мо дер не Евро пе“, Националниинтерес, бр 1/2011, Ин сти тут за 
по ли тич ке сту ди је, Бе о град, стр. 127.
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на Да во ском фо ру му (2009) из нео иде ју о ства ра њу је дин стве ног 
енер гет ског про сто ра, сво је вр сне енергетскеуније Ру си је и Европ-
ске уни је. Пре ма ње го вом ми шље њу, две стра не би на тај на чин 
пре шле са чи сто тр го вин ских од но са у ко ји ма јед на стра на же ли 
да ску пље про да, а дру га јеф ти ни је да ку пи ро бу, гас или наф ту, 
ка за јед нич кој де лат но сти, са рад њи у свим обла сти ма енер ги је, од 
ис тра жи ва ња до про да је крај њим по тро ша чи ма. Био би то огро-
ман на пре дак ра ван укла ња њу по след ње ли ни је по де ла и гво зде не 
за ве се у Евро пи."3) То би прак тич но зна чи ло отва ра ње про це са ре-
де фи ни ци је али и ре ди зај на по сто је ћих ге о по ли тич ких од но са на 
осно ви ја ча ња геоенергетскесарадње. Ипак због од луч ног су прот-
ста вља ња Ва шинг то на ни је се оти шло да ле ко у прав цу по сти за ња 
ква ли тет ни јег га сног до го во ра и из ве сне енергетскеуније. Ту си-
ту а ци ју ни је про ме ни ла ни чи ње ни ца хро нич не европ ске енер гет-
ске за ви сно сти од ру ских енер ге на та. Страх Ва шинг то на по ја ча ва 
и факт да се Ру си ја про фи ли са ла као енергетска супер држава, 
као на ра ста ју ћи ге о по ли тич ки фак тор ко ји на ро чи то по след њу де-
це ни ју под вођ ством пред сед ни ка Пу ти на упор но и успе шно гра ди 
ка па ци те те сво је но ве ге о по ли тич ке мо ћи. Об но ва ру ског ге о по ли-
тич ког ути ца ја и вој не мо ћи у ве ли кој ме ри се гра ди на чи ње ни ци 
енергетскесупремације Ру си је у од но су на сво је опо нен те и парт-
не ре. Са дру ге стра не, ра сте за ви сност ЕУ од уво за енер ге на та и 
та чи ње ни ца вре ме ном по ста је зла коб и нај сла би ја ка ри ка ње ног 
раз во ја и ста бил но сти.

У при лог то ме мно ги ис тра жи ва чи на во де чи ње ни цу европ-
ске ин су фи ци јен ци је енер ги је и по тре бе да се она пре вла да стал-
ним ни во ом ра ста уво за енер ге на та, осо би то га са. "Пре ма ве ро до-
стој ним про це на ма, рас ту ће европ ске по тре бе га са, по ве ћа ће се 
2020. го ди не за 70% и из но си ће пет сто пет на ест ми ли јар ди куб них 
ме та ра га са го ди шње. На ве де на број ка од Европ ске уни је тра жи да 
обез бе ди но ве из во ре га са и но ве пу те ве њи хо ве до ста ве. Пре ма 
ми шље њу екс пе ра та, ра сту ћа по тра жња за уво зним га сом по ве ћа-
ва ће сва ке го ди не за ви сност Евро пе од Ру си је и дру гих зе ма ља ко-
је ис по ру чу ју пла во го ри во. Раз лог по ве ћа ња европ ског уво за га са 
ни је са мо из град ња елек тра на на при род ни гас, већ и чи ње ни ца 
да се уну тра шњи га сни ре сур си европ ских зе ма ља сва ке го ди не 
не у мо љи во сма њу ју."4) Оту да та ко сна жни про це си град ње ал тер-
на тив них то ко ва снаб де ва ња Евро пе га сом и наф том (Се вер ни и 
Ју жни ток), ко ји има ју за циљ не са мо да обез бе де си гур ност снаб-
де ва ња већ и да од го во ре на ду го роч ну по тре бу европ ских зе ма ља 
за стал ним по ра стом по тра жње за енер ген ти ма. У не ким ра ди кал-

3) Ђу кић С., Времеенергије, С. гла сник, Бе о град, 2009, стр. 25.

4) Исто, стр. 142.
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ни јим ан ти ци па ци ја ма да љег то ка кли мат ских про ме на, ука зу је се 
на дра ма тич не про бле ме са ко ји ма би се су о чи ла Евро па, и ко је 
не би би ло мо гу ће пре вла да ти без озбиљ ни јег ослон ца на ру ске 
енер гет ске по тен ци ја ле. Та кве ан ти ци па ци је на слу ћу ју чак и мо-
гућ ност фу зи је Ру си је и Европ ске уни је у свр ху ње ног енер гет ског 
спа ша ва ња.5) 

Оно што је у том кон тек сту на ро чи то при влач но за Ру си ју 
ле жи у чи ње ни ци да је ЕУ у сми слу тржишнихитехнолошких
ресурса из у зет но зна чај на за ру ски при вред ни раз вој. Без тог тр-
жи шта и тех но ло ги је Ру си ја не ће мо ћи да одр жи ри там и ква ли тет 
свог пла ни ра ног при вред ног и тех но ло шког раз во ја. "Уни ја има тр-
го вин ски де фи цит од око 20 ми ли јар ди евра у раз ме ни са Ру си јом, 
због ви со ког уче шћа наф те и при род ног га са у ње ном уво зу из ове 
зе мље, (...) На дру гој стра ни Европ ска уни ја је глав ни тр го вин ски 
парт нер Ру си је, јер у спољ но тр го вин ском про ме ту Ру си је уче ству-
је са око 50%. Глав ни из во зни про из вод зе ма ља чла ни ца Уни је у 
Ру си ју је су ин ду стриј ска по стро је ња."6) Сто га ка да Мо сква ну ди 
Бри се лу те шњу и све о бу хват ни ју са рад њу она то чи ни из ре ал не 
и ис кре не ви зу ре ства ра ња за јед нич ке европ ске пер спек ти ве, "не 
ра ди се о то ме да се ЕУ учи ни за ви сном од ис по ру ке ру ске наф те 
и га са, да се при ве же за Ру си ју, већ да се за јед нич ким на по ри ма за 
све уче сни ке ство ри је дин стве но енер гет ско по ље, што ће по мо ћи 
бр жем кре та њу пре ма ује ди ње ној Евро пи."7)

Ин тен зи тет ове ме ђу соб не енергетскемеђузависности на ро-
чи то је очи гле дан ка да се по сма тра кроз ви зу ру од но са СР Не мач ке 
као во де ће еко ном ске др жа ве у окви ри ма ЕУ и Ру ске фе де ра ци је. 
Не мач ка већ ду же вре ме на, а на ро чи то ин те зив но по сле ује ди ње-
ња, по ку ша ва да се зна чај ни је еман ци пу је у од но су на Атлант ску 
ге о по ли тич ку струк ту ру и да за јед но са Фран цу ском ство ри ви-
ше ма не вар ског про сто ра за се бе и за јед нич ку европ ску по ли ти ку 
без бед но сти и раз во ја. Она је осо би то за ин те ре со ва на за ја ча ње 
еко ном ских ве за из ме ђу Бер ли на и Мо скве, об на вља ју ћи и на тај 
на чин ста ру ге о по ли тич ку ори јен та ци ју Не ма ца ка Евро а зи ји. Пи-
та ња ста бил ног снаб де ва ња Не мач ке ру ским енер ген ти ма ука за ла 
су се као од лич на шан са за бла ги ис ко рак из ге о по ли тич ког за гр-
ља ја Ва шинг то на. "За Не мач ку, по сле рас па да Со вјет ског са ве за, 
Ру си ја ви ше не пред ста вља прет њу, већ парт не ра са ко јим тре ба 
те сно са ра ђи ва ти. По себ но зна чај но по не мач ке ин те ре се би ло је 
про ши ри ва ње енер гет ске са рад ње и из град ња га со во да "Се вер ни 

5) Исто, стр. 42. 

6) ТајниизвештајПентагонаоклими, С. Гла сник, Бе о град, 2008, стр. 49.

7) Ја ње вић М., СпољнаполитикаЕвропскеуније, С. гла сник, Бе о град, 2007, стр. 328.
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ток" ко ји се про те же дном Бал тич ког мо ра од Ру си је до Не мач ке"8) 
Пи та ње ге о по ли тич ке еман ци па ци је ЕУ из кру тог ге о по ли тич ког 
окви ра Атлан ти зма, у мно го ме ће за ви си ти од сте пе на ин тен зи те та 
и ква ли те та ге о е нер гет ске са рад ње Мо скве и Бер ли на. У сте пе ну у 
ком се пре све га СР Не мач ка бу де про фи ли са ла као ре ги о нал на ге-
о по ли тич ка си ла (ко ја об на вља цен трал ну по зи ци ју сред ње е вроп-
ског кон ти нен та ли зма), у при бли жној про пор ци ји ће се ства ра ти и 
ве ћи ма не вар ски про стор за уку пан ге о по ли тич ки ис ко рак Евро пе 
ка Евро а зи ји. Ве ли ки сте пен ге о е нер гет ске за ви сно сти јед них и 
дру гих, упр кос број ним про тив ни ци ма на ро чи то у ЕУ, ко ји до ла зе 
из сфе ре по ли ти ке, бри сел ске ад ми ни стра ци је али и круп ног би-
зни са, вре ме ном ће ну жно ла ба ви ти по сто је ће спу та ва ју ће окви-
ре, и ја ча ти на ве де ну ве зу. "Као глав ни про тив ни ци Ју жног по то ка 
озна ча ва ју се бри сел ске би ро кра те, европ ски чи нов ни ци и по ли-
ти ча ри Евро ко ми си је. (...) По ја ви ла се и чи та ва це во вод на ма фи ја 
ко ја из вла чи но вац за сту ди је из во дљи во сти нај сме ли јих про је ка та. 
Глав на па ро ла је ди вер си фи ка ци ја снаб де ва ња и бор ба про тив ру-
ских мо но по ла."9) Под сти чу се на ро чи то од стра не САД нај не ве ро-
ват ни ји про јек ти и тра се бу ду ћих га со во да и наф то во да (ка кав је 
био и про па ли план град ње НА БУ КА), и не ште де сред ства са мо 
да се из пла но ва бу ду ће европ ске мре же енер гет ског снаб де ва ња у 
што ве ћој ме ри ис кљу че и за о би ђу ру ски енер гет ски из во ри. Упр-
кос то ме, еко ном ски нај по вољ ни ји и нај е фи ка сни ји на чин снаб де-
ва ња ЕУ пла вим го ри вом је су по сто је ће и бу ду ће тра се енер гет-
ских ко ри до ра ко ји кре ћу из Ру ске фе де ра ци је. Та чи ње ни ца не ће 
мо ћи да бу де ре ла ти ви зо ва на ни ка квим сум њи вим ге о е ко ном ским 
ма ни пу ла ци ја ма. 

По ка за ло се та ко да је геоенергетскифакторкључанзапро
цесегеополитичкередефиницијеиредизајнановиходносанарела
цијиЕвропаРусија. Сто га је С. Ђу кић пот пу но у пра ву ка да твр ди 
да је при ти сак " САД ко је те же сво јим ге о по ли тич ким ин те ре си ма 
– изо ла ци ја Ру си је и др жа њу под кон тро лом европ ских са ве зни ка. 
Из то га те шко Евро па и Ру си ја мо гу има ти ко ри сти, али има ју у 
нај ма њу ру ку по до зре ња и по ли тич ко-еко ном ске ште те ко је спре-
ча ва ју ин те гра ци ју Евро пе од Атлан ти ка до Ура ла и Евро а зи је на 
за јед нич ком кон ти нен ту. Европ ским на ро ди ма, а то зна чи и ру ском, 
од го ва ра је ди но та кав про је кат бу дућ но сти."10) Будућа уједињена
Европа,акобудебилодовољнополитичкемудростииинтереса
дасеонаствори,бићесвакакоЕвропакојаћепримарнопочивати

8) При ма ков Ј., Свет без Ру си је, С гла сник, Бе о град, 2010, стр. 97.

9) Про ро ко вић Д., „За што је ЕУ ге о по ли тич ки не са мо стал на“, Националниинтерес, бр. 
1/2013, стр. 70.

10) Ђу кић С., стр. 184-185.
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наовојгеоенергетскојосовини,чијаћегеополитичкаекстензија
свакакодалеконадмашиватипостојећеевропскеконтиненталне
границе.

СРБИЈАИЗМЕЂУЕУИЕВРОАЗИЈЕ

Иако је кра јем про шле го ди не сим бо лич ки али и су штин ски 
от по чео про цес из град ње де о ни це га со во да Ју жни ток кроз Ср би ју, 
у на шој зе мљи по сто ји не ма ли број по ли тич ких опо не на та овом 
из у зет но ва жном по слу. Они се ге не ри ра ју у оном де лу по ли тич-
ке ели те Ср би је ко ја је још од по чет ка тзв. де мо крат ских про ме на 
пот пу но не кри тич ки и про тив но мно гим ин те ре си ма на ше зе мље 
ге о по ли тич ки курс ње ног раз во ја окре ну ла ка Атлан ти стич ком За-
па ду и САД-у као ње ном ли де ру. Део тог кур са био је и по ли ти ка 
спре ча ва ња ру ских при вред них су бје ка та да се озбиљ ни је укљу-
че у про цес за по че те при ва ти за ци је у Ср би ји у че му су на жа лост 
има ли ве ли ког успе ха. Ства ри се бит ни је не ме ња ју ни од мо мен та 
ру ске при ва ти за ци је НИС-а, на про тив, те сна ге ће ко ри сти ти сва ку 
при ли ку да же сто ко оспо ре тај по сао и на ста ве да оме та ју и успо-
ра ва ју до го во ре ни план из град ње га со во да Ју жни ток кроз Ср би ју. 
То су оне исте по ли тич ке сна ге ко је не са мо да ни су ја сно осу ди ле 
оку па ци ју и по ку ша је оти ма ња Ко со ва и Ме то хи је, од стра не САД 
и ње них НА ТО са ве зни ка, већ ће се сво јим пу ним по ли тич ким ка-
па ци те том за ла га ти за при хва та ње Ко сов ске не за ви сно сти и ти ме 
трај ног те ри то ри јал ног, али и ге о е нер гет ског са ка ће ња срп ске др-
жа ве и на ци је. "Ср би ма на нај дра стич ни ји на чин Аме ри кан ци и 
Евро па на сто је да за у век от му нај бит ни је при род не ре сур се – чак 
60% на ших ре сур са се на ла зе на Ко со ву и Ме то хи ји. И ка жи мо без 
ус те за ња – то је мо жда су шти на та ко зва не без бе до но сне ар хи тек-
ту ре Ју го и сто ка Евро пе, ко ја се не пре ста но им план ти ра на на шем 
тлу од по чет ка Де ве де се тих про шлог сто ле ћа.(...) у ко јој је Ср би ји 
на ме ње на муч на по зи ци ја еко ном ски не ко ри сне зо не Евро пе."11) С 
пра вом се не ки европ ски ге о по ли ти ча ри по пут А. Тру да пи та ју да 
ли је та ква ге о по ли тич ка ори јен та ци ја до бра за срп ске на ци о нал не 
ин те ре се." Ср би ја мо ра и да нас да игра на евро а тлант ску ин те гра-
ци ју у на ди да ће раз ви ти сво ју при вре ду и да ће се вра ти ти у мо де-
ран свет, но ипак, да ли је она при ну ђе на да при хва ти до ми на ци ју 
аме рич ког по ли тич ког и фи нан сиј ског си сте ма?"12) Усу ђу је мо се да 
кон ста ту је мо да ако је од го вор на по ста вље но пи та ње по твр дан он-
да он не сум њи во су ро во ис ти че чи ње ни цу да је Ср би ја оку пи ра на 

11) Ђу кић С., стр. 135.

12) Пе тро вић З. Пи ро ћа нац, Геополитикаенергије, ИПС, Бе о град, 2010, стр. 244-258.



ЉубишаДеспотовић ГЕОЕНЕРГЕТИКАИГЕОПОЛИТИКА:...

39

по ли тич ка за јед ни ца, и да су од лу ке ње не ве ћин ске по ли тич ке ели-
те у ства ри са мо пу ко фин ги ра ње сло бо де из бо ра пред до ма ћом 
по ли тич ком јав но шћу.

На шу ме ђу на род ну по зи ци ју до дат но је за ком пли ко ва ла уну-
тар по ли тич ка си ту а ци ја ка да је нај ве ћи број пар ла мен тар них стра-
на ка не кри тич ки стао иза про це са тзв. евро ин те гра ци ја, и ти ме 
по ја чао ге о по ли тич ку кон фу зи ју у ко јој се Ср би ја да нас на ла зи. 
Кон фу зи ја се огле да у чи ње ни ци да те сна ге ин си сти ра ју ћи на бр-
жем про це су евро ин те гра ци ја гу ра ју Ср би ју и у тзв. атлан ти стич ки 
об лик ин те гра ци ја иако то не же ле да отво ре но при зна ју гра ђа ни-
ма, кри ју ћи се иза скуп штин ске де кла ра ци ја о по ли тич кој и вој ној 
не у трал но сти на ше зе мље. Ова чи ње ни ца је у то ли ко по губ ни ја 
јер не ма ве ћин ско и ре фе рен дум ско упо ри ште у од лу ци гра ђа на 
Ср би је. Чак и да Ср би ја не бу де при ну ђе на да по ста не чла ни ца 
НА ТО-а (у шта је те шко по ве ро ва ти, јер тај ни при ти сци не сла бе) 
у на ред ном пе ри о ду, чи ње ни ца да би јед ног да на мо гла по ста ти 
пу но прав ни члан ЕУ, пот пу но си гур но би зна чи ло да је тим фак-
том де фи ни тив но ста вље на под још ефи ка сни ју кон тро лу Атлант-
ске ге о по ли тич ке струк ту ре мо ћи, не го ли што је то да нас слу чај. 
У оста лом већ у овој фа зи пре го во ра око члан ства Ср би је у ЕУ 
на ме ће јој се стрикт на оба ве за да на соп стве ну ште ту у пот пу но сти 
ре ви ди ра еко ном ске и по ли тич ке од но се са Ру ском фе де ра ци јом, 
уз на гла шен став да сво ју бу ду ћу ме ђу на род ну по ли ти ку ап со лут но 
уса гла ша ва са спољ но по ли тич ким при о ри те ти ма ЕУ.

Уоста лом и са ма ЕУ је још увек у чвр стом за гр ља ју Атлант-
ске та ла со крат ске оп ци је, и из ње га упр кос број ним на сто ја њи ма 
пре све га Не мач ке и Фран цу ске, још ду го вре ме на не ће мо ћи да 
на пра ви озбиљ ни ји ис ко рак. То са мо до дат но по твр ђу је оправ да ни 
страх јед ног зна чај ног де ла до ма ће по ли тич ке и струч не јав но сти 
да би евен ту ал ни при јем Ср би је у ЕУ, био ко рак ка још чвр шћим 
по то ну ћем Ср би је у Евро а тлант ску ге о по ли тич ку твр ђа ву, гу ра ју-
ћи је на су прот ин те ре си ма евро а зиј ске ге о по ли тич ке па ра диг ме. 
Евро а тлант ски За пад би ти ме у пот пу но сти из бри сао по след ње 
остр во у зо ни сво јих при мар них ге о по ли тич ких и ге о е ко ном ских 
ин те ре са на Ју го и сто ку Евро пе, тач ни је на За пад ном Бал ка ну, а 
Ср би ја би трај но из гу би ла и по след њи при вид су ве ре но сти и не у-
трал но сти, без мо гућ но сти да ма не ври ше у про сто ру еко ном ске и 
по ли тич ке са рад ње са оба по ла ге о по ли тич ке мо ћи, ка ко је то и до 
да нас тре ба ла да чи ни. 

Евро ин те гра ци је се код нај ве ћег бро ја по ли тич ких пар ти ја 
у Ср би ји до жи вља ва ју на фа та ли стич ки на чин, а не са мо као јед-
на од ге о по ли тич ких мо гућ но сти, за ко ју би Ср би ја евен ту ал но 
тре ба ла да оп ти ра са мо у слу ча ју ка да би до би ла чвр сте ме ђу на-
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род не га ран ци је да ће би ти по што ва ни ње ни те мељ ни на ци о нал ни 
ин те ре си, као и те ри то ри јал на це ло ви тост и др жав на су ве ре ност. 
На жа лост, у ова квим ме ђу на род ним окол но сти ма, пи та ње евро-
ин те гра ци ја Ср би је је пре све га је дан ма зо хи стич ки про цес од ри-
ца ња од ви тал них на ци о нал них ин те ре са, као и гу бит ка пот пу не 
кон тро ле над сло бод ним по ли тич ким и еко ном ским раз во јем. За 
нас ни је спор на чи ње ни ца да Ср би ја мо ра да до вр ши про це се сво-
је струк ту рал не мо дер ни за ци је, ка ко по ли тич ке та ко и еко ном ске, 
али исто вре ме но, то ни су ну жно пре кла па ју ћи про це си са оним 
што ми да нас под ра зу ме ва мо под пој мом евро ин те гра ци ја. У оста-
лом по ста вља мо кључ но пи та ње, да ли је да нас мо гу ће ин кор по-
ри ра ти европ ске нор ме и стан дар де мо дер ног дру штва у Ср би ји, 
а да то ну жно не зна чи и при ста ја ње на по ли тич ке и еко ном ске 
об ли ке удру жи ва ња са дру гим др жа ва ма ЕУ. Исто ри ја мо дер ни за-
ци је европ ских др жа ва би ла је пот пу но не за ви сан про цес ко ји је 
прет хо дио и тем по рал но и по ли тич ки оно ме што да нас озна ча ва мо 
као европ ско за јед ни штво. Фор ми ра ње ЕУ био је при мар но ге о-
по ли тич ки про је кат Атлант ског вој ног бло ка и он је да се не за-
ва ра ва мо то остао до да нас. Иако су на ши де фи ци ти мо дер но сти 
еви дент ни, јер смо по го то во то ком два де се тог ве ка тр пе ли сна жне 
кон тра мо дер ни за циј ске уда ре (раз град ња на ци је и др жа ве у две Ју-
го сла ви је), то још увек не зна чи да је пут евро ин те гра ци ја је ди ни и 
не из бе жан об лик за њи хо во де фи ни тив но пре вла да ва ње. Наделује
управосупротначињеницакојапоказујетрагичнунеспособност
нашеполитичкеелитедасамазавршипроцесемодернизацијеСр
бије,алииболнуистинудајеонаступилаувазалниодноссаза
паднимменторимаидабезозбиљнијихпоследицапотуелитуали
ипосамуземљутајодносданаснијелакопрекинути.

Зна чај из град ње га со во да Ју жни ток за Ср би ју је ви ше струк 
и мо же по слу жи ти за зна чај ни је по пра вља ње ква ли те та ге о е нер-
гет ског па и ге о по ли тич ког по ло жа ја на ше зе мље. То кон крет но 
зна чи сле де ће еко ном ске чи ње ни це: 

•	 	ко нач ним за вр шет ком га со во да Ју жни ток, Ср би ја ће у 
зна чај ној ме ри по ве ћа ти енер гет ску си гур ност зе мље, а 
до вр шет ком град ње под зем них скла ди шта и си гур ност у 
сег мен ту евен ту ал них ха ва риј ских пре ки да до то ка га са,

•	 	Ср би ја ће по пр ви пут има ти ди рект ну ис по ру ку га сног 
енер ген та но вим ко ри до ром а не као до са да са мо ње го-
вим ка пи лар ним де лом,

•	 	Ср би ја ће у пот пу но сти за до во љи ти све па и нај ве ће по-
тре бе за га сом укљу чу ју ћи и оне ко је ће би ти по треб не 
у бу дућ но сти уко ли ко на ша при вре да ко нач но кре не пу-
тем убр за ног опо рав ка и раз во ја,
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•	 	Ср би ја ће од тран зит них так си уби ра ти не ко ли ко сто ти-
на ми ли о на евра го ди шњег при хо да,

•	 	град ња ове де о ни це га со во да зна чи отва ра ње зна чај ног 
бро ја но вих рад них ме ста, чак и по окон ча њу ње го ве из-
град ње,

•	 	Ср би ја ће до би ти но ву и зна чај ну ин фра струк ту ру, као 
што су га сне пумп не ста ни це, под зем на скла ди шта га са, 
но ву ре ги о нал ну га сну мре жу ( пре ма Хр ват ској, Ре пу-
бли ци Срп ској, Ма ке до ни ји, и сл.) као и ка пи лар ну га сну 
мре жу у са мој зе мљи,

•	 	из град ња овог га со во да под ста ћи ће раз вој укуп ног 
енер гет ског сек то ра у Ср би ји, град њу га сних елек тра на 
- то пла на и слич них при вред них обје ка та, 

•	 	та ко ђе, то ће зна чи ти под сти цај раз во ја и дру гих пра те-
ћих при вред них сек то ра, гра ђе ви нар ства, са о бра ћа ја, и 
сл.,

•	 	ја ча ње укуп не еко ном ске и енер гет ске ста бил но сти и 
ефи ка сно сти зе мље,

У ге о по ли тич ком и без бе до но сном сми слу га со вод Ју жни 
ток зна чи ће сле де ће:

•	 	ја ча ње енер гет ске без бед но сти у зе мљи, и сма њи ва ње 
опа сно сти од угро жа ва ња енер гет ског си сте ма зе мље,

•	 	ја ча ње укуп них без бе до но сних ка па ци те та и ин сти ту ци-
ја у зе мљи, 

•	 	кон крет ни је и чвр шће по ве зи ва ње са ме ђу на род ним си-
сте ми ма без бед но сти и уче шће у за јед нич ким ак ци ја ма 
на пла ну за шти те га сних ко ри до ра,

•	 	до дат ну еду ка ци ју за област енер гет ске за шти те,
•	 	по ве ћа ње по ли тич ко-без бе до но сне ста бил но сти зе мље, 
•	 	по пр ви пут по сле хлад но ра тов ског на ру ша ва ња ге о по-

ли тич ке рав но те же на бал кан ском прав цу га со во да, Ру-
си ја ће до ћи у по зи ци ју да на ефи ка сни ји на чин шти ти 
сво је на ци о нал не ин те ре се у ре ги о ну,

•	 	за Ср би ју то зна чи шан су да оства ри ква ли тет ни ји оквир 
сво је без бе до но сне и од брам бе не по ли ти ке, али ова мо-
гућ ност ће пре све га за ви си ти од уну тар- по ли тич ких 
од но са,

•	 	по тен ци јал но она ну ди мо гућ ност по пра вља ња ге о по-
ли тич ког по ло жа ја зе мље, јер отва ра мо гућ но сти за вој-
но и тех но ло шко мо дер ни зо ва ње срп ских од брам бе них 
струк ту ра и сл.
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Укуп но узев ши Ср би ја се по пр ви пут по сле па да Бер лин ског 
зи да на шла у при ли ци да зна чај ни је по пра ви свој геоенергетски, 
геоекономскипаигеополитичкиположај и од зе мље тран зи ци о ног 
гу бит ни ка по лу пе ри фер ног ка рак те ра по ста не зе мља трансрегио
налног зна ча ја. "Нај зад, ге о про стор Ре пу бли ке Ср би је очи глед но 
је је дан од тран зит них пра ва ца до пре ма ња енер ге на та од нај ве ћих 
про из во ђа ча (гло бал ни Ис ток) ка нај ве ћим по тро ша чи ма (гло бал ни 
За пад). По зи ци ја зна чај ног тран сре ги о нал ног енер гет ског ко нек то-
ра мо ра ла би да под стак не на ци о нал ну по ли ти ку ко ја сти му ли ше 
на ци о нал не ин фра струк тур не про јек те др жав ног и ме ђу на род ног 
зна ча ја. Због то га што ге о стра те шки по ло жај Ре пу бли ке Ср би је на 
ме ђу на род ној енер гет ској мре жи на шој зе мљи да је зна чај енер гет-
ског ко ри до ра, му дром по ли ти ком он би мо гао да се кон вер ту је у 
ме ђу на род но енер гет ско чво ри ште ин тер кон ти нен тал ног зна ча-
ја."13) Зе мља ко ја се би из бо ри та кву по зи ци ју у ме ђу на род ним од-
но си ма, у бит ном сег мен ту мо же да ра чу на на мир ни ји и ста бил ни-
ји еко ном ски и по ли тич ки раз вој. Али то сва ка ко зна чи и чи ње ни цу 
да та зе мља као зна ча јан ге о е нер гет ски ко ри дор и по тен ци јал но 
чво ри ште мо ра има ти ја сно про фи ли са ну вој ну и по ли тич ку не у-
трал ност. Та по зи ци ја Ср би је мо ра би ти кре ди бил на и не у пит на за 
све ре ле вант не ме ђу на род не су бјек те, јер ће са мо у том слу ча ју она 
и би ти по што ва на од њих као зна ча јан фак тор укуп не ме ђу на род не 
без бед но сти на про сто ру Ју го и сто ка Евро пе. Са да шња по ли ти ка 
фак тич ког свр ста ва ња на стра ну За па да, кроз на гла ше не про це се 
евро ин те гра ци ја, не оста вља до вољ но ма не вар ског про сто ра за ве-
ру дру ге стра не (Ру ска фе де ра ци ја) да Ср би ја у бу дућ но сти по ста је 
по у здан парт нер на чи ју се не у трал ност са си гур но шћу мо же ра-
чу на ти. 

У нај ма њу ру ку Ср би ја би по у че на бо га тим исто риј ским ис-
ку ством мо ра ла да гра ди сво ју ме ђу на род ну по зи ци ју та ко да она 
зна чи рав но мер но по ве зи ва ње и са рад њу са оба по ла ге о по ли тич ке 
мо ћи да на шњи це. "Ср би ја без об зи ра на све ри зи ке, мо ра гра ди-
ти ка па ци те те вла сти те су ве ре но сти, не до зво лив ши да бу де део 
не при ја тељ ске струк ту ре пре ма би ло ко ме. Ге о по ли тич ка су че ља-
ва ња и су ко би ве ли ких, ко ји ће се не ми нов но де си ти у бу дућ но-
сти, мо гу би ти пре ве ли ки иза зов по пи та њу срп ског на ци о нал ног 
и др жав ног оп стан ка да би се Ср би ја да нас та ко ла ко свр ста ва ла 
у би ло чи је ге о по ли тич ке та бо ре."14) И по ред чи ње ни це да ве ћи 
део по ли тич ке кла се у Ср би ји на ив но ве ру је да про це си ак ту ел них 
евро ин те гра ци ја не ма ју сво јих ге о по ли тич ких по сле ди ца, нај ма ње 

13) Труд А., ГеополитикаСрбије, С. гла сник, Бе о град, 2007, стр. 127.

14) Ба но вић Б., Ми јал ко вић С., „Уло га и зна чај енер гет ске и еко ном ске и еко ло шке по ли ти-
ке без бед но сти у ме ђу на род ним ин те гра ци ја ма“, Српскаполитичкамисао, бр. 3/2012. 
стр. 212.
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по ло ви на гра ђа на кон стант но и ја сно ис ка зу је сво је про ти вље ње 
тим про це си ма, осе ћа ју ћи да им се под ви дом европ ске мо дер ни-
за ци је под ме ће атлан ти стич ка ге о по ли тич ка пер спек ти ва, ко ја уз-
гред бу ди ре че но по твр ђе но зна чи и го ми лу бол них од ри ца ња од 
на ци о нал них и др жав них ин те ре са. Да ли се ов де на вод но ра ди о 
тра гич ној по де ли срп ског дру штва, на традиционалистеи евро
пејце ка ко то не ки не до бро на мер ни фак то ри же ле да при ка жу. Ни-
ка ко, ов де се пре све га ра ди о из да ји ве ћег де ла по ли тич ке ели те 
соп стве них гра ђа на, прав да ју ћи та ко сво ју не спо соб ност да Ср би ју 
мо дер ни зу ју и учи не де мо крат ском за јед ни цом, а да то ну жно не 
зна чи и ње но но во уво ђе ње у јед ну су пра на ци о нал ну ге о по ли тич-
ку струк ту ру ка ква је ЕУ да нас. Тра гич на Ју го сло вен ска ис ку ства 
у том по гле ду тре ба ла би да нам бу ду ви ше од обич ног упо зо ре ња. 
По на шем скром ном ми шље њу, нај бо љи пут за оп ста нак и раз вој 
Ср би је на по сто је ћој ге о по ли тич кој ве тро ме ти ни Бал ка на, је сте да 
гра ди мо сто ве са рад ње са оба по ла су прот ста вље них ге о по ли тич-
ких струк ту ра За па да и Ис то ка, тру де ћи се да се при мак не до вољ-
но бли зу али и да оста не без бед но да ле ко од њи хо вих ужа ре них 
је зга ра мо ћи. На ша пер спек ти ва је да по др жи мо бу ду ће про це се 
ге о е ко ном ског при бли жа ва ња Евро пе и Ру си је, ко је би ка ко Ру си ји, 
це лој европ ској за јед ни ци на ро да па та ко и Ср би ји мо гли до не ти 
шан су за мир ни ји еко ном ски и по ли тич ки раз вој. 
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Resume
In thispaper,weaim toanalyze thecurrentprocessofenergy

recompositionofbalanceofpowerbetweentheEuropeanUnionand
theRussianFederation,andtheimpactoftheprocessonthequalityof
theoveralleconomic,politicalandgeopoliticalpositionofSerbia.The
importanceoftheprocessisreflectedintheirstronginfluenceonboth
foreignpolicyprioritiesandinternalrelationsinSerbia.Wearealso
examiningthe influenceof theserelationson thedeepeningdivisions
withintheexistingcleavegesandnewsocialconfrontationsinSerbian
societyandpolitics.IstheconstructionoftheSouthStreampipelinea
remarkableopportunityforeconomicgrowthanddevelopmentofSer
bia?Orwillitexacerbatethedivisionbetweenthoseinfavourofeuro
atlanticintegrationandthosecommitedtotheclosercooperationwith
RussiaandEurasiangeopoliticalstructures.
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* Овај рад је при мљен 20. мар та 2014. го ди не, а при хва ћен за штам пу на са стан ку ре дак-
ци је 25. апри ла 2014. го ди не.



УДК 620.9:355.02(497.11) Политика националне безбедности
година V vol. 6

број 1/2014.
стр. 45-61.

45

БранкоКрга*

Факултетзадипломатијуибезбедност,Београд

НЕКИАСПЕКТИЕНЕРГЕТСКЕ
БЕЗБЕДНОСТИРЕПУБЛИКЕСРБИЈЕ**

Сажетак
Вековимајечовекоптерећенпотребомдаобезбедидовољно

енергенатазасвојживотипородицу,акаснијезапредузеће,па
идржаву.Сасмањивањеменергенатаиповећанимпотребамаза
њима,појављујесепроблеменергетскебезбедности.Енергетска
безбедностимадвааспекта:прво,тојеједноставнапотребада
сеобезбедидовољнаколичинаенергената,односно,дасенеиспо
љавапроблемњиховедоступностионимакојимасупотребни;и
друго,последњихдеценијајављасепроблемкакодасеразниизво
ри,путевидотура,складиштењаиместакоришћењаобезбедеод
разнихобликаугрожавања.Врстеенергенатасусемењалепод
утицајемдвачиниоца.Прво,тојебилањиховадоступност.Тако
сетврдидасуу19.векудрвоиугаљпредстављалиглавнеизворе
енергије,у20.векутојебиланафта,ау21.веку,посвемусудећи,
најзначајнијиенергентбићеприроднигас.Друго,тосуноветех
нологије.С једне стране, новетехнологије омогућавају приступ
енергентиманаразличитимместима,каоштоједномора,замр
знутипростори(Арктикидр.).Сдругестране,савременетехно
логијеомогућавајупотпуноновеизвореенергије,каоштојенукле
арнаенергија(набазифисијеифузије),затимтусуразниоблици
коришћењасунчанеенергије,енергијеветра,подземнихводаидр.
Истотако,новетехнологијебитносмањујупотребезаенерген
тимапоразним јединицама (производња,аутомобили, авионии
др.).Безобзоранасвеовеновеприступеенергентима,немасумње

*  Проф. др Бран ко Кр га је ге не рал – пу ков ник у пен зи ји и про фе сор на Фа кул те ту за ди-
пло ма ти ју и без бед ност у Бе о гра ду

** Овај текст је настао као део рада у оквиру пројеката бр. 179009, који финансира 
Министарство просветe, наукe и технолошког развоја Републике Србије. 
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даенергетскабезбедностимавишеаспеката,одкојихћесе за
овуприликупажњаобратитинатри:(1)обезбеђивањедовољних
количинаенергената;(2)коришћењеенергенатакаогеополитич
когигеостратегијскогфактора;и (3)безбедностпостојећихи
потенцијалнихенергетскихобјекатаРепубликеСрбије.
Кључнеречи: енергетика,безбедност,енергетскабезбедност,облици

угрожавања, супротстављање угрожавању енергетске
безбедности.

ОБЕЗБЕЂИВАЊЕДОВОЉНЕ
КОЛИЧИНЕЕНЕРГЕНАТА

Сва ки од го вор ни су бје кат (по је ди нац, фир ма, др жа ва), на-
сто ји да за сво је по тре бе обез бе ди до вољ ну ко ли чи ну енер ге на та. 
Не ка да је та по тре ба би ла све де на са мо на гре ја ње и при пре ма ње 
хра не, евен ту ал но и за осве тље ње. Са раз во јем ра зних про из вод-
них и тран спорт них сред ста ва, убр за но су се по ве ћа ва ле по тре бе 
за „по гон ским сред стви ма“. С вре ме ном ни је би ла до вољ на сна га 
чо ве ка, сна га при пи то мље них жи во ти ња, др во и дру ги об ли ци об-
но вљи вих енер ге на та. Са по чет ком екс пло а та ци је угља, а на ро чи то 
наф те, ко јих ни је би ло у свим де ло ви ма све та, ја ви ли су се про бле-
ми обез бе ђе ња до вољ не ко ли чи не тих енер ге на та.1) До енер ге на та 
се до ла зи ло на раз ли чи те на чи не: вла сти тим ис тра жи ва њем и про-
из вод њом, ле гал ном ку по ви ном, кри јум ча ре њем, али и оти ма њем. 

Про из вод ња енер ге на та (др во и угаљ) на вла сти тој те ри то-
ри ји ре а ли зо ва ло се од нај при ми тив ни јих спон та них на чи на, па до 
да на шњег вре ме на ка да је та де лат ност ви со ко ор га ни зо ва на.

Тр го ви на енер ген ти ма, као на чин њи хо вог обез бе ђи ва ња, та-
ко ђе је ве о ма ста ра. Тај на чин по сло ва ња ути цао је на раз вој ра зних 
дру гих де лат но сти, од по ја ча ног ис тра жи ва ња и про из вод ње, до 
тр го ви не, тран спор та, бан кар ства итд.

Кри јум ча ре ње, као на чин обез бе ђи ва ња енер ге на та, ка рак те-
ри стич но је од нај ста ри јих вре ме на па до да на шњих да на. Ту се већ 
ја вио про блем чу ва ња, од но сно, спре ча ва ња кра ђе и швер ца са тим 
ре сур си ма, што је био по че так ја вља ња по тре бе за раз ви ја њем по-

1) У по ли тич кој тер ми но ло ги ји и ме ди ји ма, нај че шће се упо тре бља ва по јам „енер гет ска 
без бед ност“, ко ји под ра зу ме ва, пре све га, по у зда ност у по се до ва њу, од но сно, обез бе ђе-
њу по треб не ко ли чи не енер ге на та. Чи ни се да би би ло је зич ки и ло гич ки ис прав ни је да 
се, у овом кон тек сту упо тре бља ва по јам „обез бе ђи ва ње енер ге на та“. По јам „енер гет ска 
без бед ност“ би ло би при ме ре ни је ко ри сти ти у сми слу за шти те енер гет ских по тен ци ја ла 
од ра зних об ли ка угро жа ва ња.
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себ не де лат но сти – енер гет ске без бед но сти, од но сно, спре ча ва ња 
угро жа ва ња вла сти тих енер гет ских ре сур са.

Ме ђу тим, та ко ви тал не по тре бе по вре ме но су сти му ли са ле 
и на о ру жа не ор га ни зо ва не гру пе (ка сни је др жа ве), ко је су на сто ја-
ле да си лом до ђу до енер ге на та. Исто ри ја је пу на при ме ра без број 
ору жа них су ко ба и ра то ва, у чи јој би ти је би ла те жња за обез бе-
ђи ва њем по треб них ко ли чи на енер ге на та. Са по ја вом овог об ли ка 
угро жа ва ња, по тен ци ран се зна чај чу ва ња тих ре сур са, од но сно, 
раз ви ја ња по у зда них еле ме на та енер гет ске без бед но сти. И нај но-
ви ји до га ђа ји по ка зу ју ко ли ко је ово пи та ње ак ту ел но за све др жа-
ве, а на ро чи то за оне ко је има ју огра ни че не енер гет ске ре сур се, 
али и скром ни је мо гућ но сти за шти те истих од раз ли чи тих об ли ка 
угро жа ва ња.

Исто ри ја људ ског ро да, а по себ но но ви ја, пу на је при ме ра 
су ко ба и ра то ва ко ји су во ђе ни за екс пло а та ци ју и кон тро лу енер-
гет ских по тен ци ја ла. Ни је ни ка ква тај на да су сил ни по хо ди пре ма 
Бли ском ис то ку, Афри ци, Цр но мор ском и Ка спиј ском ба зе ну, као и 
пре ма ве ли ким пре де ли ма Ру си је, пре све га, пре ма Си би ру, а по-
след њих го ди на ту је и Арк тик, у нај ве ћој ме ри би ли мо ти ви са ни 
енер гет ским иза зо ви ма. На рав но, об ја шње ња за раз не по хо де и ра-
то ве би ла су са свим дру га чи ја: ши ре ње гра ђан ског дру штва, бор ба 
про тив ко му ни зма, по др шка де мо кра ти ји, за шти та људ ских пра ва, 
свр га ва ње дик та то ра, бор ба про тив те ро ри зма итд.

За енер гет ску без бед ност Ср би је би од по себ ног зна ча ја би ла 
би из град ња га со во да „Ју жни ток“.2) Из град њом овог ин фра струк-
тур ног објек та Ср би ја би обез бе ди ла трај но и ста бил но снаб де ва-
ње при род ним га сом, што би јој омо гу ћи ло по у зда ни је пла ни ра ње 
и ре а ли за ци ју опо рав ка при вре де. Гра ђа ни Ср би је, без об зи ра на 
све оп струк ци је ко је се по вре ме но ја вља ју, с ци љем ком про ми та-
ци је овог про јек та, до бро схва та ју ње гов зна чај и са пре ко 82% по-
др жа ва ју из град њу истог. 

Па ра лел но са на сто ја њем да се обез бе ди до вољ на ко ли чи-
на енер ге на та, од ви ја се про цес по ку ша ја да се сма њи по тре ба за 
овим ре сур си ма. Пре ма не ким про це на ма Ср би ја по ста нов ни ку 
тро ши два пу та ви ше енер ги је од уре ђе них европ ских др жа ва. Због 
то га је за Ср би ју од су штин ске ва жно сти да се по све ти тра га њу за 
нај бо љим мо де ли ма енер гет ске ефи ка сно сти.

2) Пла ни ра но је да га со вод „Ју жни ток“ бу де ду га чак 2.385 км, да про ла зи кроз 9 зе ма ља, 
а кроз Ср би ју је пред ви ђе но да се из гра ди 422 км, вред но сти око две ми ли јар де до ла-
ра. На тим по сло ви ма би се ан га жо ва ло де се ти не хи ља да рад ни ка, а око 3.300 рад ни-
ка обез бе ди ло би стал но рад но ме сто то ком екс пло а та ци је га со во да. Од тран зи та га са 
пред ви ђе но је да Ср би ја го ди шње за ра ђу је око 200 ми ли о на евра.
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КОРИШЋЕЊЕЕНЕРГЕНАТА
КАОГЕОПОЛИТИЧКОГИ

ГЕОСТРАТЕГИЈСКОГФАКТОРА

Већ одав но је по зна то да су мно ги ра то ви во ђе ни ра ди очу-
ва ња, од но сно, осва ја ња енер гет ских по тен ци ја ла. На то ука зу ју 
и не ки но ви ји слу ча је ви, од ко јих за ову при ли ку ва ља ука за ти на 
не ко ли ко.

Го ди не 1996. вој ни ата ше Ка на де у Бе о гра ду је из нео да је Ју-
го сла ви ја по гре ши ла што кра јем 1980-тих го ди на ни је при хва ти ла 
да у зе мљу уђе нафт на ком па ни ја Шел. Да је то при хва ти ла „Ју го-
сла ви ја се не би рас па ла“, твр ди ло је тај до ста до бро оба ве ште ни 
ди пло ма та.

Кра јем 1997. го ди не, за вре ме по се те ми ни стра од бра не СР 
Ју го сла ви је Па вла Бу ла то ви ћа и де ле га ци је Ру му ни ји, та да шњи 
ми ни стар од бра не те зе мље је ре као да за на шу зе мљу има ин те-
ре сан тан пред лог, ко ји се са сто јао у то ме да при хва ти мо из град њу 
наф то во да Кон стан ца – Пан че во – Си сак и да ље на за пад, уз кон-
ста та ци ју, „ако тај наф то вод про ђе кроз Ју го сла ви ју, зе мља ће оста-
ти ста бил на и са чу ва ће се од ра та“. По по врат ку у Бе о град о то ме 
је по сла та ин фор ма ци ја нај ви шим др жав ним ру ко во ди о ци ма, ко ја 
је, ме ђу тим, оста ла без ре ак ци ја.

Је дан од раз ло га на па да сна га НА ТО на СР Ју го сла ви ју, био 
је и тај да се ста ве под кон тро лу ве о ма ве ли ки енер гет ски по тен ци-
ја ли у тој по кра ји ни. Раз вој до га ђа ја ка сни је и ула зак „ин ве сти то-
ра“ на тај про стор је по ка зао у че му је био ва жан мо тив „ху ма ни-
тар не ин тер вен ци је“.3)

Не ма сум ње да су у те жње да се про стор Ли би је 2010. го-
ди не ста ви под кон тро лу, мо ти ви са не енер гет ским по тен ци ја лом 
те зе мље. Ово је до не кле до ве ло у пи та ње те зу аме рич ког ге о по-
ли ти ча ра Ни ко ла са Спајк ме на да је при род ни по тен ци јал је дан од 
еле ме на та ге о по ли тич ке мо ћи зе мље. По ка за ло се, на и ме, да зе мља 
ко ја ни је у ста њу да ва ља но ко ри сти и да за шти ти сво је енер гет ске 
по тен ци ја ле, од те при род не бла го де ти мо же да има ви ше ште те од 
ко ри сти.

По зна ти су ста во ви бив шег аме рич ког др жав ног се кре та ра 
Ма длен Ол брајт о то ме ка ко да се до ђе до ре сур са: „Ми се не ће мо 

3) Аутор ових ре до ва, у свој ству на чел ни ка Вој но-оба ве штај не слу жбе Вој ске Ју го сла ви је, 
у по ку ша ју да се из бег не рат, пред ло жио је да се ре сур си Ко со ва и Ме то хи је и дру гих 
де ло ва те ри то ри је ста ве у функ ци ју од бра не зе мље и то та ко што би се отво ри ли пре го-
во ри са стра ним фак то ри ма око Треп че, Гло гов ца, За ста ве итд. Од го вор ви со ког др жав-
ног функ ци о не ра Ср би је био је: „А чи ме ми по сле да вла да мо(!?)“
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устру ча ва ти да си лом обез бе ди мо при ступ си бир ским ре сур си ма, 
јер без то га не мо же мо за пад ном све ту обез бе ди ти да на шњи стан-
дард“. Слич но је из ја вио и бив ши ми ни стар ино стра них по сло ва 
Не мач ке Гви до Ве стер ве ле: „ При ступ не мач ке ин ду стри је си ро ви-
на ма мо ра се оси гу ра ти ако је по треб но и оруж јем.“4)

Ан га жо ва ње за пад них са ве зни ка на Сред њем ис то ку, и у 
цен трал ној Ази ји, у ра то ви ма на про сто ру Ав га ни ста на и по себ но 
Ира ка, не ма сум ње да су мо ти ви са ни кон тро лом енер гет ских из во-
ра и пу те ва њи хо вог тран спор та. У том сми слу по себ ну па жњу за-
слу жу је Ки на, ко ја не ма до вољ но соп стве них енер ге на та за тем по 
раз во ја ко јим је кре ну ла по след њих го ди на. До зи ра но омо гу ћа ва-
ње Ки ни да обез бе ђу је енер ген те, има ве ли ки зна чај за пре власт на 
гло бал ном пла ну. У том сми слу тре ба по сма тра ти по ку ша је ње ног 
ис ти ски ва ња из не ких зе ма ља Афри ке, за тим, по ку шај по врат ка 
ути ца ја на енер гет ски по тен ци јал Ира на итд.

Са ота па њем ле да око се вер ног по ла, ја вља ју се ам би ци је Ру-
си је, САД, Нор ве шке, В. Бри та ни је и дру гих зе ма ља да обез бе де 
при ступ тим енер гет ским по тен ци ја ли ма. У том сми слу те шко је 
ве ро ва ти да ће до ћи до ко рект ног спо ра зу ма, већ на про тив, уко-
ли ко се на ста ви про цес ота па ња ле да, мо гу се оче ки ва ти су ко би 
раз ли чи тог ин тен зи те та и са др жа ја за пре власт и над под руч јем 
Арк ти ка.

Нај но ви ји до га ђа ји у Укра ји ни, пре ко ко је про ла зе енер гет-
ски пу те ви, пре све га за гас из Ру си је пре ма европ ским зе мља ма, 
по ка зу ју ко ли ко су за ту зе мљу за ин те ре со ва ни го то во сви ре ле-
вант ни ме ђу на род ни фак то ри. 

Исто та ко, по во дом ини ци ја ти ва за из град њу „Ју жног то ка“, 
ак ти ви ра ла се и јав на и тај на ди пло ма ти ја, јед них, да се тај про-
је кат ре а ли зу је, а дру гих, да се или оне мо гу ћи или ста ви у кли ше 
пра ви ла Европ ске уни је, са ам би ци ја ма да се оства ри кон тро ла тих 
то ко ва, по себ но пре ма не ким зе мља ма, ме ђу ко је сва ка ко спа да и 
Ср би ја, због по зна тих ре зер ви и по до зре ња за пад них зе ма ља ка да 
су у пи та њу од но си Ср ба и Ру са.5)

Ових не ко ли ко при ме ра не дво сми сле но ука зу је да чу ва ње, 
од но сно, осва ја ње енер гет ских по тен ци ја ла има и из ра зи те ге о по-
ли тич ке осно ве, при че му се на сто ји да од ре ђе ни про сто ри бу ду 
под кон тро лом, не са мо оних ко ји ма по при ро ди ства ри при па да ју, 

4) Ова два ци та та на ла зе се у днев ном ли сту „По ли ти ка“, у бро ју од 28.2.2014. го ди не, стр. 
24.

5) О ве зи енер гет ске без бед но сти и су ве ре ни те та, пољ ски пре ми јер Д. Туск не дав но је 
из ја вио „да ће Евро па има ти пот пу но су ве ре ну по ли ти ку тек ка да по ста не су ве ре на и у 
обла сти енер ге ти ке“ (Фо нет 10.3.2014.).
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већ се тру де да тај ста тус има ју и они ко ји су моћ ни у од ре ђе ном 
пе ри о ду.

БЕЗБЕДНОСТПОСТОЈЕЋИХПОТЕНЦИЈАЛНИХ
ЕНЕРГЕТСКИХОБЈЕКАТАРЕПУБЛИКЕСРБИЈЕ

У окви ру овог пи та ња по треб но је са гле да ти: (1) об ли ке 
угро жа ва ња по сто је ћих и по тен ци јал них енер гет ских обје ка та Ре-
пу бли ке Ср би је; (2) Ре а го ва ње по је ди них еле ме на та си сте ма без-
бед но сти Ре пу бли ке Ср би је; и (3) про бле ми у оства ри ва њу енер-
гет ске без бед но сти и мо гу ћа ре ше ња.

ОБЛИЦИУГРОЖАВАЊАПОСТОЈЕЋИХ
ИПОТЕНЦИЈАЛНИХЕНЕРГЕТСКИХ

ОБЈЕКАТАРЕПУБЛИКЕСРБИЈЕ

По де ле об ли ка угро жа ва ња енер гет ских обје ка та мо гу да бу-
ду ве о ма раз ли чи ти: пре ма про сто ру са ко јег до ла зи угро жа ва ње 
– уну тра шњи и спољ ни; пре ма вре ме ну – про шли, ак ту ел ни и бу-
ду ћи; пре ма вр ста ма опа сно сти – при род не, дру штве не и тех нич ко 
- тех но ло шке; пре ма пре те жним сред стви ма угро жа ва ња – вој ни 
и не-вој ни; пре ма тра ја њу – стал ни и по вре ме ни; пре ма ни во и ма 
опа сно сти – иза зо ви, ри зи ци и прет ње итд. 

У да љем де лу тек ста пре те жно ће се раз ма тра ти об ли ци угро-
жа ва ња енер гет ских по тен ци ја ла, ко ји су де фи ни са ни у Стра те ги ји 
на ци о нал не без бед но сти Ре пу бли ке Ср би је.6)

„Ре пу бли ка Ср би ја је још увек су о че на са зна чај ним иза зо ви-
ма, ри зи ци ма и прет ња ма ко ји угро жа ва ју ње ну без бед ност..... Без 
об зи ра на по зи тив не ре зул та те у ја ча њу без бед но сног по ло жа ја Ре-
пу бли ке Ср би је и да ље по сто је зна чај ни иза зо ви, ри зи ци и прет ње 
ње ној без бед но сти.“7) Иако је од вре ме на пи са ња Стра те ги је на ци-
о нал не без бед но сти про те кло пет го ди на, мо гло би се кон ста то ва ти 
да се си ту а ци ја ни је бит но про ме ни ла и да и да ље оста ју опа сно сти 
на ко је је та да ука зи ва но.

„Иза зо ви, ри зи ци и прет ње без бед но сти Ре пу бли ке Ср би је 
има ју ком плек сан ка рак тер, па се са слич ним са др жа јем, оби мом 

6) У да њем де лу овог тек ста пре те жно ће се ана ли зи ра ти про бле ми ве за ни за енер гет ску 
без бед ност Ре пу бли ке Ср би је.

7) СтратегијанационалнебезбедностиРепубликеСрбије, На род на скуп шти на, Бе о град, 
2009, стр. 7 и 8.
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и ин тен зи те том мо гу ис по љи ти на гло бал ном, ре ги о нал ном и на-
ци о нал ном пла ну. По ла зни кри те ри јум у раз ма тра њу и на во ђе њу 
иза зо ва, ри зи ка и прет њи је сте те жи на по сле ди ца по без бед ност 
Ре пу бли ке Ср би је ко је би мо гле да на ста ну у слу ча ју њи хо вог ис-
по ља ва ња“.8)

У Стра те ги ји на ци о нал не без бед но сти де фи ни са но је пре ко 
два де сет иза зо ва, ри зи ка и прет њи без бед но сти Ре пу бли ке Ср би је, 
од ко јих се не ки ди рект но од но се и на енер гет ску без бед ност, че му 
ће се по све ти ти не што ве ћа па жња. 

Оружанаагресија на Ре пу бли ку Ср би ју је ма ње ве ро ват на, 
али „ни је у пот пу но сти ис кљу че на“.9) Ср би ја је пре пет на ест го-
ди на би ла су о че на са овим об ли ком угро жа ва ња. По ред оста лог, у 
зна чај ној ме ри су би ли угро же ни и енер гет ски објек ти. Мно ги од 
њих би ли су уни ште ни. Спе ци фич ни вид на па да на те објек те би ла 
је упо тре ба гра фит них бом би од стра не сна га НА ТО. То је ства ра ло 
ве ли ке про бле ме, али су на ши струч ња ци ве ли ким на по ром успе-
ва ли да про на ђу ре ше ња да се об но ви снаб де ва ње елек трич ном 
енер ги јом. Да је рат по тра јао, ве ро ват но би у ве ћем сте пе ну би ли 
на пад ну ти и уни шта ва ни упра во енер гет ски објек ти, јер је агре сор 
сма трао да је то на чин да зе мља при хва ти њи хо ве ул ти ма тив не зах-
те ве. По сле тог ра та из ву че не су мно ге по у ке, у окви ру Пла на од-
бра не зе мље, на пра вље ни су пла но ви од бра не и тих обје ка та, чи ме 
су ство ре ни бо љи услов и за њи хо ву од бра ну.

Сепаратистичкетежњепо је ди них гру па и при пад ни ка на-
ци о нал них за јед ни ца, пред ста вља ле су и пред ста вља ју ре ал ну опа-
сност и за енер гет ску без бед ност зе мље. То се од но си, пре све га на 
Ко со во и Ме то хи ју. До са да шњи раз вој до га ђа ја око те по кра ји не 
већ је др жа ви на нео ве ли ке ште те, пре све га у сма ње ним ка па ци те-
ти ма енер ге на та, чи ме је до ве де на у пи та ње енер гет ска без бед ност. 
Исто та ко, ва жни су и ге о по ли тич ки аспек ти се па ра ти стич ких те-
жњи, јер су оне ди рект но про во ци ра ле стра ну вој ну ин тер вен ци ју 
и до ве ле у пи та ње те ри то ри јал ни ин те гри тет зе мље. С тим у ве зи 
је и на ред ни иза зов, ри зик и прет ња, ди рект но де фи ни сан као про
тивправноједностранопроглашењенезависностиКосова.

Оружанапобунаиспоровиузупотребуоружја,мо гу та ко ђе 
да бу ду ди рект на прет ња нор мал ном снаб де ва њу енер ген ти ма, али 
и по сто је ћим енер гет ским објек ти ма. Ни во ове опа сно сти је по ве-

8) Стратегија,исто, стр. 9.

9) Иза зо ви, ри зи ци и прет ње об ра ђе ни су у СтратегијинационалнебезбедностиРепубли
ке Србије, од стр. 9 до 13.
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зан са раз ме ра ма тих прет њи, те да ли има ју са мо уну тра шњи или 
и по др шку спољ них чи ни ла ца. 

Тероризамје, пре ма Стра те ги ји на ци о нал не без бед но сти Ре-
пу бли ке Ср би је, „је дан од нај ве ћих ри зи ка и прет њи за гло бал ну, 
ре ги о нал ну и на ци о нал ну без бед ност“. Без об зи ра на све су прот-
но сти око са ме де фи ни ци је те ро ри зма и ње го вих ствар них мо гућ-
но сти, чи ње ни ца је да је ова вр ста иза зо ва, ри зи ка и прет њи ре-
ал на. По ла зе ћи од то га, Вој ска Ср би је и Цр не Го ре је ма ја 2004. 
го ди не ор га ни зо ва ла за јед нич ку ве жбу са Ору жа ним сна га Ру му-
ни је, под на зи вом „Пла ви пут“, на хи дро елек тра ни (ХЕ) Ђер дап 
I.10) Као што је по зна то, ра ди се о за јед нич ком срп ско – ру мун ском 
објек ту од ве ли ког зна ча ја за обе зе мље. Прет по став ка за ову ве жбу 
је би ла да је ХЕ угро же на пла ни ра ним те ро ри стич ким на па дом ве-
ћих раз ме ра. У ве жби су, по ред вој них је ди ни ца би ли ан га жо ва-
ни еле мен ти Ми ни стар ства уну тра шњих по сло ва, оба ве штај но – 
без бед но сних слу жби и ло кал ни ор га ни вла сти. У то ку ове ве жбе 
сте че на су зна чај на ис ку ства у са деј ству са си сте мом без бед но сти 
јед не су сед не зе мље чла ни це НА ТО. Зна чај на је би ла и про ве ра 
ко ор ди ни ра ног функ ци о ни са ња и на ших еле ме на та си сте ма без-
бед но сти. На кон ове пр ве ве жбе та квог ка рак те ра, у ме ђу вре ме ну 
је одр жа ва но ви ше слич них за јед нич ких ак тив но сти на ших и стра-
них еле ме на та си сте ма без бед но сти.

Национални и верски екстремизам, та ко ђе мо же, у од ре-
ђе ним окол но сти ма, да пред ста вља је дан од об ли ка угро жа ва ња 
снаб де ва ња енер ген ти ма, али и по сто је ћих енер гет ских обје ка та. 
То би по себ но до шло до из ра жа ја уко ли ко би се тај екс тре ми зам 
ис по ља вао на про сто ри ма где по сто је зна чај ни енер гет ски по тен-
ци ја ли и објек ти за про из вод њу елек трич не енер ги је, нафт них де-
ри ва та, за тим за ди стри бу ци ју га са и слич но. 

Обавештајнаделатност,„ко ју стра не оба ве штај не ор га ни-
за ци је спро во де кроз не за ко ни то и при кри ве но де ло ва ње, пред ста-
вља ре ал ну прет њу без бед но сти Ре пу бли ке Ср би је.“ Не ма сум ње 
да би ова де лат ност у зна чај ној ме ри, мо жда и пр вен стве но, мо гла 
да ути че и на енер гет ску без бед ност. Де ло ва ње тих слу жби већ је 
има ло не га тив ни ути цај, кроз по др шку екс тре ми зму и се па ра ти зму 
на Ко со ву и Ме то хи ји и из два ја њу зна чај них енер гет ских по тен ци-
ја ла из над ле жно сти, кон тро ле и екс пло а та ци је Ре пу бли ке Ср би је. 
До ово га је до шло и по ред то га што је у Ре зо лу ци ји 1244 Са ве та 
без бед но сти Ује ди ње них на ци ја ја сно ре че но да СР Ју го сла ви ја, 
од но сно, Ср би ја као прав на на след ни ца, за др жа ва су ве ре ни тет над 

10) У ве жби су са на ше стра не уче ство ва ле пре те жно спе ци јал не је ди ни це, де ло ви ва зду хо-
плов них и реч них сна га. 
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том по кра ји ном. И у но ви је вре ме све до ци смо озбиљ них „ига ра“ 
око га со во да „Ју жни ток“, ко ји би за Ср би ју, по ред енер гет ског и 
еко ном ског имао и ве ли ки ге о по ли тич ки зна чај. Мо жда се упра-
во због то га не ки стра ни чи ни о ци и кроз оба ве штај ну де лат ност у 
ви ду ути ца ја на на ше по ли тич ке и јав не чи ни о це, тру де да се тај 
про је кат не ре а ли зу је, а ако се исти ипак из гра ди, да ба рем зна чај-
но ути чу на ње го во функ ци о ни са ње.

Организованикриминал,„пред ста вља озбиљ ну прет њу без-
бед но сти и укуп ном раз во ју др жа ве и дру штва“, кон ста ту је се, по-
ред оста лог, у Стра те ги ји на ци о нал не без бед но сти. Слич на је оце-
на и опа сно сти од корупције.Ова ква ква ли фи ка ци ја кри ми на ла и 
ко руп ци је не дво сми сле но се ти че и енер гет ске без бед но сти и то у 
оба аспек та. У окви ру обез бе ђе ња до вољ не ко ли чи не енер ге на та 
мо гу ће су раз ли чи те кри ми нал не рад ње ко ји ма се оте жа ва др жа ви 
и фир ма ма да обез бе де до вољ не ко ли чи не енер ге на та. То би мо гло 
да се ис по љи уко ли ко до ђе до при ва ти за ци је не ких обје ка та, за тим 
у ве штач ком ди за њу це на и угро жа ва њу, по ред енер гет ске и еко-
ном ске ста бил но сти зе мље. 

ПроблемекономскогразвојаРе пу бли ке Ср би је, у окви ру че-
га се по себ но по тен ци ја не за по сле ност, што мо же да до ве де до 
со ци јал них не ми ра, као и од ла зак струч ња ка, си гур но ути чу и на 
енер гет ску без бед ност. До га ђа ји по след њих ме се ци у не ким зе-
мља ма ука зу ју да со ци јал ни не ми ри ре дов но до во де до ра зних об 
ли ка екс тре ми зма, па и ин тер вен ци ја са стра не, што си гур но оте-
жа ва нор мал но функ ци о ни са ње др жа ве.

„Енер гет ска ме ђу за ви сност и осе тљи вост ин фра струк ту ре за 
про из вод њу и тран спорт енер ге на та, као и не из бе жан тренд ис цр-
пљи ва ња из во ра нео б но вљи вих енер гет ских ре сур са, пред ста вља ју 
ре ал ну осно ву угро жа ва ња енергетскебезбедностии ре а лан иза-
зов ста бил но сти и без бед но сти Ре пу бли ке Ср би је“11) Ова ко ре ал на 
фор му ла ци ја у Стра те ги ји на ци о нал не без бед но сти не дво сми сле-
но ука зу је ко ли ко енер гет ска без бед ност са ма по се би пред ста вља 
зна ча јан иза зов, ри зик и прет њу, од ве ли ког ути ца ја на укуп ну ста-
бил ност и без бед ност зе мље.

Неконтролисанотрошењеприроднихресурса, мо же ди рект-
но да ути че на енер гет ску без бед ност, пре све га на обез бе ђе ње 
до вољ не ко ли чи не енер ге на та у бли жој и да љој бу дућ но сти. Овај 
иза зов и ри зик мо гу да се пре ва зи ђу до брим „до ма ћин ским“ пла-
ни ра њем. По ред оста лог, и због то га је ва жно да енер гет ски ре сур-
си оста ну у вла сни штву др жа ве и дру гих до ма ћих су бје ка та.

11) Стратегија,оп. цит. стр 11.
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Последицеелементарнихнепогодаитехничкихитехноло
шкихнесрећа,го то во увек ди рект но ути чу на енер гет ску без бед-
ност, ка ко на снаб де ва ње енер ген ти ма, та ко и на енер гет ску ин-
фра струк ту ру. Овај про блем мо же да се пре ва зи ђе бла го вре ме ним 
пла ни ра њем ме ра ре а го ва ња еле ме на та си сте ма без бед но сти у слу-
ча ју еле мен тар них не по го да и тех нич ко – тех но ло шких не сре ћа.

Високотехнолошки криминал и угрожавање информацио
нихителекомуникационихсистема, у зна чај ној ме ри се од но се на 
енер гет ске објек те. И тех но ло шки сла би је раз ви је не зе мље у упра-
вља њу енер гет ским објек ти ма ко ри сте са вре ме не ин фор ма ци о не 
си сте ма ко ји су, с јед не стра не, нео п ход ни за та кве објек те, а с дру-
ге стра не, пред ста вља ју иза зов за раз не об ли ке сај бер кри ми на ла, 
да се ути че на те си сте ме, да се они по ре ме те, па и оне мо гу ће, што 
мо же да има из ра зи то ве ли ке про бле ме у њи хов ом функ ци о ни са-
њу и без бед но сти.

У Стра те ги ји на ци о нал не без бед но сти по ми њу се и „дру ги 
ри зи ци и прет ње“, као што су зло у по тре ба но вих тех но ло ги ја и на-
уч них до стиг ну ћа у обла сти ин фор ма ти ке...., уз пра вил ну кон ста-
та ци ју да је њи хо во от кри ва ње оте жа но. Енер гет ски објек ти мо гу 
да бу ду ве о ма осе тљи ви за ове вр сте опа сно сти, уко ли ко се то на 
вре ме не уочи и не пре ду зму од го ва ра ју ће ме ре, пре све га у до ме ну 
ин фор ма тич ке без бед но сти.12)

До бро је што је у Стра те ги ји на ци о нал не без бед но сти Ре-
пу бли ке Ср би је кон ста то ва но да се „иза зо ви, ри зи ци и прет ње...
стал но умно жа ва ју и ме ња ју ка рак тер, ин тен зи тет и об лик ис по ља-
ва ња“, јер то по ка зу је да је овај про блем „отво рен“. 

 У том сми слу мо гао би се до да ти још је дан иза зов енер гет-
ској без бед но сти, а то је стањеусистемубезбедностиРепубли
кеСрбије. Тај си стем је ус по ста вљен и де фи ни сан у стра те гиј ско 
– док три нар ним и по ли тич ко – нор ма тив ним до ку мен ти ма. Тач но 
се зна ко ји еле мент си сте ма је за ду жен за ко ју оба ве зу. Ме ђу тим, 
по ка за ло се да ни је до вољ но са мо де фи ни са ти еле мен те си сте ма. 
Ту су ве о ма зна чај на још два еле мен та: пр ви се од но си на тех нич-
ко – тех но ло шку опре мље ност, а дру ги на ор га ни зо ва ност и об-
у че ност по је ди них еле ме на та си сте ма. На и ме, мо гућ но сти угро-
жа ва ња енер гет ске без бед но сти стал но се уве ћа ва ју уз мо гућ ност 
ко ри шће ња нај са вре ме ни је тех но ло ги је. То пред си стем без бед но-

12) У Ака де ми ји за ди пло ма ти ју и без бед ност овај про блем је уочен и одр жа на су два на-
уч на ску па на те му „Ин фор ма ци о не без бед но сти“. По ред оста лог, ту је ини ци ра но и 
фор ми ра ње Дру штва за ин фор ма ци о ну без бед ност на ни воу Ре пу бли ке Ср би је, што је и 
учи ње но.
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сти по ста вља ве ли ке оба ве зе да ње го ве мо гућ но сти за шти те стал-
но бу ду ба рем на ни воу мо гућ но сти угро жа ва ња.

„Са др жај, обим и ве ро ват но ћа ис по ља ва ња иза зо ва, ри зи ка и 
прет њи без бед но сти Ре пу бли ке Ср би је не по сред но ути чу на де фи-
ни са ње по ли ти ке на ци о нал не без бед но сти и из гра ђи ва ње аде кват-
них спо соб но сти си сте ма на ци о нал не без бед но сти“13), кон ста ту је 
се, на пра ви на чин, у Стра те ги ји на ци о нал не без бед но сти.

РЕАГОВАЊЕПОЈЕДИНИХЕЛЕМЕНАТА
СИСТЕМАБЕЗБЕДНОСТИ

„Си стем на ци о нал не без бед но сти у ши рем сми слу чи не нај-
ви ши ор га ни за ко но дав не, из вр шне и суд ске вла сти: На род на скуп-
шти на Ре пу бли ке Ср би је, пред сед ник Ре пу бли ке Ср би је, Са вет за 
на ци о нал ну без бед ност, Вла да, су до ви и ту жи ла штва.

 У ужем сми слу, си стем на ци о нал не без бед но сти чи не: си-
стем од бра не, сна ге Ми ни стар ства уну тра шњих по сло ва, без бед-
но сно – оба ве штај ни си стем и при вре ме но фор ми ра ни ор га ни и 
ко ор ди на ци о на те ла за по је ди не кри зе.“14)

По што је енер гет ска без бед ност ви со ко на ле стви ци укуп них 
без бед но сних ин те ре са и оба ве за др жа ве, не ма сум ње да сви на ве-
де ни чи ни о ци у том сми слу има ју од ре ђе не оба ве зе.

НароднаскупштинаРепубликеСрбије,по ред оста лог, „...5. 
од лу чу је о ра ту и ми ру и про гла ша ва рат но и ван ред но ста ње, 6. 
над зи ре рад слу жби без бед но сти, 7. до но си за ко не и дру ге оп ште 
ак те из над ле жно сти Ре пу бли ке Ср би је, ...9. усва ја стра те ги ју од-
бра не.15) ...11. усва ја бу џет ...“ 16) Од два на ест над ле жно сти На род не 
скуп шти не, пет се од но се на раз не по сло ве ко ји се ти чу без бед но-
сти уоп ште, па и енер гет ске по себ но.

ПредседникРепубликеСрбије,по ред осам де фи ни са них над-
ле жно сти, по себ но се из два ја сле де ћа: „Пред сед ник Ре пу бли ке, у 
скла ду са за ко ном, ко ман ду је Вој ском....“17)

13) Стра те ги ја, оп. цит. стр. 13.

14) Стратегија, оп. цит. стр. 29.

15) Ин те ре сант но је да у Уста ву ни је пред ви ђе но усва ја ње Стра те ги је на ци о нал не без бед-
но сти, већ са мо Стра те ги је од бра не.

16) УставРепубликеСрбије,Бе о град, 2006, члан 99.

17) Устав,оп. цит. члан 112.
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„Саветзанационалнубезбедностутвр ђу је осно ве по ли ти-
ке на ци о нал не без бед но сти и де фи ни ше основ не ме ре и ак тив но-
сти на очу ва њу и уна пре ђе њу на ци о нал не без бед но сти и за шти ти 
ви тал них на ци о нал них ин те ре са Ре пу бли ке Ср би је.“18) На осно ву 
За ко на о осно ва ма уре ђе ња слу жби без бед но сти (2007), где је де-
фи ни сан Са вет за на ци о нал ну без бед ност и Стра те ги је на ци о нал-
не без бед но сти (2009), очи глед но је да се овом ор га ну да ју ве ли ке 
над ле жно сти у ре а ли за ци ји без бед но сне по ли ти ке. Због то га би 
би ло до бро да се до не се по се бан за кон ко ји би ово те ло на пра ви 
на чин по ста вио у одн осу на оста ле еле мен те си сте ма без бед но сти.

Влада,„1. утвр ђу је и во ди по ли ти ку, 2. из вр ша ва за ко не и 
дру ге оп ште ак те На род не скуп шти не, 3. до но си уред бе и дру ге 
оп ште ак те....4. пред ла же На род ној скуп шти ни за ко не и дру ге оп-
ште ак те..., 5. усме ра ва и ускла ђу је рад ор га на др жав не упра ве....6. 
вр ши и дру ге по сло ве...“19) Све де фи ни са не над ле жно сти вла де, не-
по сред но или по сред но од но се се и на по сло ве без бед но сти, где 
енер ге ти ка има ве о ма зна чај но ме сто.

Судови итужилаштва, у окви ру сво јих за кон ских над ле-
жно сти, оба вља ју ве о ма зна чај не по сло ве у си сте му на ци о нал не 
без бед но сти. Ка да је у пи та њу енер гет ска без бед ност, ови ор га ни 
има ју не за ме њи ву уло гу да са мим сво јим по сто ја њем и де ло ва њем 
пред ста вља ју фак тор ко ји спре ча ва оме та ње снаб де ва ња енер ген-
ти ма и угро жа ва ња енер гет ских обје ка та. Сви ови ор га ни си сте ма 
на ци о нал не без бед но сти, „у ши рем сми слу“, мо гу да се ква ли фи-
ку ју и као др жав ни ор га ни упра вља ња си сте мом на ци о нал не без-
бед но сти и спро во ђе ња по ли ти ке на ци о нал не без бед но сти. Њи хо-
во ре а го ва ње на раз не ви до ве угро жа ва ња енер гет ске без бед но сти 
де фи ни са но је за ко ни ма и пра ви ли ма. Ве ћи део до ку ме на та ове ре-
гу ла ти ве је до нет је по след њих го ди на, што је сва ка ко зна ча јан до-
при нос до град њи си сте ма на ци о нал не без бед но сти. Од де фи ни са-
них еле ме на та си сте ма на ци о нал не без бед но сти „у ужем сми слу“, 
сви има ју ве о ма зна чај не и кон крет не оба ве зе и у окви ру енер гет-
ске без бед но сти.

„Системодбранепред ста вља је дин стве ну, струк тур но уре-
ђе ну це ли ну сна га и су бје ка та од бра не чи ји је основ ни циљ за шти-
та ин те ре са Ре пу бли ке Ср би је од ору жа ног угро жа ва ња спо ља. 
Вој ска Ср би је је основ ни су бјект си сте ма од бра не.“20) За раз ли ку 
од свих дру гих еле ме на та си сте ма без бед но сти, у си сте му од бра не 

18) Стратегија, оп. цит. стр. 31.

19) Устав, оп. цит. члан 123

20) Стратегија,оп. цит. стр. 29.
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ова основ на од ред ба из Стра те ги је на ци о нал не без бед но сти, пре-
ци зно је опе ра ци о на ли зо ва на кроз Стра те ги ју од бра не, Вој ну док-
три ну, За кон о од бра ни, За кон о Вој сци Ср би је, кроз низ пла но ва и 
дру гих до ку ме на та. Си стем од бра не би, пре ма тим до ку мен ти ма, у 
спре ча ва ња угро жа ва ња енер гет ске без бед но сти, био но си лац (1) 
су прот ста вља ња свим ору жа ним иза зо ви ма, ри зи ци ма и прет ња ма 
ко ји до ла зе спо ља; и (2) Вој ска Ср би је би би ла но си лац по др шке 
дру гим еле мен ти ма си сте ма без бед но сти у слу ча ју да они ни су у 
ста њу да ре ше без бед но сне прет ње, или јед но став но не ма ју опре-
му и на о ру жа ње ко је би би ло по треб но у од ре ђе ној си ту а ци ји (ва-
зду хо пло ви, ин жи ње риј ска сред ства, са ни тет ски ка па ци те ти, је ди-
ни це атом ско би о ло шко хе миј ске од бра не – АБ ХО и др.).

„СнагеМинистарстваунутрашњихпослова су део си сте ма 
на ци о нал не без бед но сти чи ји је циљ за шти та на ци о нал них ин те-
ре са у до ме ну уну тра шње без бед но сти. По ли ци ја је основ на сна га 
Ми ни стар ства уну тра шњих по сло ва. Оба вља по сло ве за шти те жи-
во та, лич не и имо вин ске без бед но сти гра ђа на, обез бе ђе ња др жав не 
гра ни це, бор бе про тив те ро ри зма и ору жа ног угро жа ва ња из ну тра 
и дру ге по сло ве у скла ду са за ко ном.“21) По ред кла сич них по ли-
циј ских еле ме на та, по след њих го ди на фор ми ра на је жан дар ме ри ја, 
сек тор за ван ред не си ту а ци је и ко му нал на по ли ци ја. У од ре ђе ном 
сми слу ту би мо гле да се увр сте и ефек ти ви при ват ног обез бе ђе ња, 
кроз им пле мен та ци ју не дав но до не тог за ко на о тим по сло ви ма.

„Безбедносно–обавештајнисистем,је функ ци о нал но об је-
ди њен под си стем на ци о нал не без бед но сти Ре пу бли ке Ср би је ко ји 
чи не Без бед но сно – ин фор ма тив на аген ци ја, Вој но – без бед но сна 
аген ци ја и Вој но – оба ве штај на аген ци ја....По сло ве ускла ђи ва ња 
ра да слу жби без бед но сти оба вља Би ро за ко ор ди на ци ју“.22) Не ма 
сум ње да је до бро функ ци о ни са ње еле ме на та без бед но сно – оба-
ве штај ног (под)си сте ма од су штин ског зна ча ја и за енер гет ску 
без бед ност. По се до ва ње пра вих ин фор ма ци ја, ана ли за и про це на, 
мо же би ти од нај ве ће ко ри сти др жав ним ор га ни ма ко ји ру ко во де 
и ко ман ду ју сна га ма си сте ма без бед но сти. С об зи ром на по раст 
зна ча ја енер гет ске без бед но сти, мо жда би би ло до бро да се већ са-
да офор ме спе ци ја ли зо ва ни еле мен ти оба ве штај но – без бед но сних 
слу жби, ко ји би се струч но, тех нич ки и ор га ни за ци о но при пре ми-
ли за но ве за дат ке, на при мер, у окви ру ре ша ва ња без бед но сних 
пи та ња „Ју жног то ка“ и сл.

21) Стратегија,оп. цит. стр.29.

22) Стратегија,оп. цит. стр. 30.
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ПРОБЛЕМИУОСТВАРИВАЊУЕНЕРГЕТ
СКЕБЕЗБЕДНОСТИИМОГУЋАРЕШЕЊА

Иако су нор ма тив но де фи ни са не оба ве за по је ди них чи ни ла-
ца у си сте му без бед но сти Ре пу бли ке Ср би је, прак са је по ка за ла да 
ипак има од ре ђе них проблема ко је би тре ба ло што пре ре ши ти, а 
они се са сто је у сле де ћем: (1) пи та ње упра вља ња и ко ман до ва ња 
у по је ди ним ви до ви ма угро жа ва ња енер гет ске без бед но сти; (2) са-
рад ња и са деј ство са стра ним фак то ри ма; (3) тех нич ко – тех но ло-
шки ква ли тет опре ме; (4) оба ве штај но и без бед но сно обез бе ђе ње; 
и (5) без бед но сна кул ту ра у зе мљи.

Управљање и командовање у појединим видовима угрожа
вањаенергетскебезбедности,од су штин ског је зна ча ја за успех 
су прот ста вља њу без бед но сних иза зо ва, ри зи ка и прет њи. По је ди-
ни еле мен ти си сте ма без бед но сти има ју раз ра ђе не про це ду ре у ко-
ман до ва њу (упра вља њу) ко ји су уве жба ни и до бро функ ци о ни шу. 
Про блем је ка да је по треб но да се у не ку опе ра ци ју укљу чи ви ше 
еле ме на та си сте ма без бед но сти. То ком ра та 1999. го ди не ис по ља-
вао се про блем у ко ман до ва њу је ди ни ца ма вој ске и по ли ци је. У 
су прот ста вља њу ору жа ним деј стви ма ал бан ских екс тре ми ста у оп-
шти на ма Пре ше во, Бу ја но вац и Ме две ђа, то ком 2000/2001. го ди ну, 
би ла је фор ми ра на За јед нич ка ко ман да, ко ја је об је ди ња ва ла све 
еле мен те си сте ма без бед но сти ко ји су на том про сто ру уче ство ва-
ли у сми ри ва њу си ту а ци је. Ка сни је је одр жа но ви ше слич них ве-
жби, сте че на су ко ри сна ис ку ства и мо жда би тре ба ло раз ми сли ти 
о ин сти ту ци о нал ном уре ђе њу те про бле ма ти ке, на при мер, да се 
фор ми ра за јед нич ка стал на ко ман да за про тив-те ро ри стич ку бор-
бу, или за јед нич ки ор ган за без бед ност „Ју жног то ка“ и слич не за-
дат ке.

Сарадњаи садејство са странимфакторима, у усло ви ма 
ка да су мно ге прет ње прак тич но гло ба ли зо ва не, ве о ма је зна чај на, 
по го то во за ма ње зе мље. Већ је на ве де но да је на ша вој ска из ве-
ла ви ше ве жби са вој ска ма стра них зе ма ља. Ту су сте че на зна чај-
на ис ку ства, ко ја су ве о ма ко ри сна у ре а го ва њу еле ме на та си сте ма 
без бед но сти. По ред вој ске, то чи не и дру ге ин сти ту ци је. Не дав но 
хап ше ње нар ко – бо са Дар ка Ша ри ћа је до бар при мер ан га жо ва ња 
на ше БИА и Би роа за ко ор ди на ци ју ра да слу жби без бед но сти и 
њи хо ве са рад ње са стра ним фак то ри ма.

Техничко–технолошкиквалитетопреме,у усло ви ма све ве-
ћег ути ца ја тих сред ста ва и на без бед но сни ам би јент, од ве ли ке 
је ва жно сти. Би ло би иде ал но ако би опре ма на ших без бед но сних 
еле ме на та у тех нич ко – тех но ло шком сми слу би ла ба рем за ни јан-
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су на ви шем ни воу од опре ме оних ко ји нас угро жа ва ју. На при мер, 
без бед ност „Ју жног то ка“, од про пи са них стан дар да до ствар ног 
ста ња, мо ра да на ни воу „нул те то ле ран ци је“, тј. нео п ход но је да 
бу де за сту пље на на сва ком ме сту, чи та во вре ме и по свим па ра-
ме три ма, а то би би ло го то во не мо гу ће оства ри ти без са вре ме не 
опре ме.

Обавештајноибезбедноснообезбеђење, за ре а ли за ци ју за-
да та ка из обла сти енер гет ске без бед но сти, има ве о ма ве ли ки зна-
чај. На и ме, ста ра је исти на да је ла ко до но си ти пра вил не и бла го-
вре ме не од лу ке, ако по сто је по у зда ни оба ве штај ни и без бед но сти 
по да ци о то ме ка кви об ли ци угро жа ва ња пре те, од ко га, на ком 
ме сту у ко је вре ме итд. И у овој обла сти је ва жно да се оства ри 
ко рект на са рад ња са стра ним фак то ри ма. Та ко на при мер, ка да се 
из гра ди „Ју жни ток“, би ће нео п ход на са рад ња са оба ве штај но – 
без бед но сним струк ту ра ма Ру ске Фе де ра ци је, Бу гар ске, Ма ђар ске, 
Хр ват ске, Бо сне и Хер це го ви не итд. Про блем оба ве штај но – без-
бед но сног обез бе ђе ња знат но лак ше се ре ша ва ако је прет ход но 
ва ља но ре ше но функ ци о ни са ње тзв. оба ве штај ног ци клу са, тј. од 
при ку пља ња по да та ка, њи хо ве ана ли зе и про ве ре, бр зог до ста вља-
ња они ма ко ји до но се од лу ке.

Безбедноснакултурауземљи, је сте про блем ко ји се ис по ља-
ва већ де це ни ја ма. За успе шно ре ша ва ње свих аспе ка та енер гет ске 
без бед но сти, по ди за ње на ви ши ни во без бед но сне кул ту ре на ших 
гра ђа на је ве о ма ак ту ел но. Ни бо га ти је и уре ђе ни је зе мље од на ше 
не мо гу се за све аспек те без бед но сти осла ња ти са мо на спе ци ја-
ли зо ва не ин сти ту ци је, већ је нео п ход но да се ан га жу ју и „гра ђа ни 
ко ји до при но се оства ри ва њу ци ље ва на ци о нал не без бед но сти“, 23)
ка ко се на гла ша ва и у на шој Стра те ги ји на ци о нал не без бед но сти. 
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BrankoKrga

CERTAINASPECTSOFENERGY
SECURITYOFSERBIA

Resume
Energysecurityisoneofthemostimportantobligationsinmat

tersofnationalsecurity.InSerbia,inthisregard,alotofveryimpor
tantmeasuresaretaken,butsomeissuesneedtobefurtherresolved.
Wellresolvedarebasicissuesinthedevelopmentofstrategic,doctri
nal andnormative acts,which regulate the issue of energy security:
theStrategyofnationalsecurity,Energystrategy, theLawon"South
Stream",adoptedbytheSpatialplanofspecialpurpose,whichtreats
issuesofenvironmentalsecurity,protectionzonesforpipeline,adopted
manyregulationsandotherlaws.MinistryofInternalAffairshasorga
nizedSectorforemergencyandacorrespodingLawhasbeenadopted.
However,foramoresuccessfulimplementationofthetasksofenergy
security,itwouldbenecessarytodothefollowing:improvethesystem
ofunifiedmanagementandcontrolofelementsofthesecuritysystem,
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especiallyinanemergencyandcrisissituationsandincrisisconditions
whicharedirectthreattothesecurityofenergyfacilities.Itisalsonee
dedtoconstantlyimprovecooperationwithforeignfactors.Particular
attentionshouldbepaidtotimelypreparationfortheprovisionof"So
uthStream"facilities.Inthisregard,nowwouldbeagoodideatolook
atwhetheroursecurityandintelligenceauthoritieshavetheexpertise
andiftheyaretechnicallyequippedtosuccessfullydealwiththispro
blem,mainlybecausesuchafacilitywouldrepresentforthemacertain
novelty.Itshouldalwaysbeborneinmindthatintheseactivitiesmust
bepresentstandardof"zerotolerance".Onthewhole,theRepublicof
Serbia,aftertakingadditionalappropriatemeasures,cansuccessfully
solveproblemsofenergysecurity.
Keywords:  energy,security,energysecurity,threatstoenergysecurity,means

ofpreventionandcountering 

* Овај рад је при мљен 21. мар та 2014. го ди не, а при хва ћен за штам пу на са стан ку ре дак-
ци је 25. апри ла 2014. го ди не.
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ЈУЖНИТОК–КРОЗПРИЗМУ
ЕКОНОМСКОГРАЗВОЈАИЕКОНОМСКЕ
ИЕНЕРГЕТСКЕБЕЗБЕДНОСТИСРБИЈЕ

Сажетак
Појединеепохеразвојаљудскогдруштваодисалесуинтен-

зивнимекономскимразвојемкрозсистемновихтехнологија,али
икрозсистемразвојановихобликаенергије.Новазнањаинове
технологијеималесузарезултатсталниразвојиунапређењееко-
номскогпотенцијалаземље,алииусловаживотаирада.Током
временазначајекономскихресурсасемења.Међутим,безсагледава-
њањиховогзначајаивредностинеможесеостваритиконкурентска
предност.Истраживањапоказујудаћеубудућностиекономскаипо-
литичкамоћдржавабитизависнаодњиховеенергетскемоћи.

Статистика енергетских ресурса показује да ће до 2035.
годинерастипотрошњагасаиструје,асмањиваћесекоришћење
нафтеиугља.Утомпериоду,потрошњаструјеуЕвропирашће
7постогодишње,апотребезагасомпостаћесвевеће.Утими
таквимусловимаСрбијанесмеостатипостраниичекатипо-
моћвеликих.Србијаморапрепознатисвојеинтересеипотребеи
ускладусатимдонетистратешкеодлуке.ОпредељењеСрбиједа
инвестираупројекатгасовода„Јужниток“једугорочнопосма-
траноодлукакојаћеСрбијиомогућитиенергетскуиекономску
безбедност.
Кључнеречи: економија, безбедност, економскаи енергетскабезбед-

ност,економскиресурси,природнигас,јужниток.
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Пре ма ми шље њу по је ди них по ли тич ких и без бед но сних 
ана ли ти ча ра из зе ма ља Евро пе и САД-а, Ру си ја све ви ше угро жа ва 
ин те ре се САД-а, али те прет ње ни су вој не при ро де не го еко ном ске. 
Свет наф те би ће за ме њен све том га са. По ми шље њу ауто ра ис тра-
жи ва ња „При род ни гас као ин стру мент др жав не по ли ти ке Ру си је“, 
ко је је кра јем про шле го ди не об ја вио Ин сти тут за стра те шка ис-
тра жи ва ња Рат не шко ле Вој ске САД, еко ном ски пре по род Ру си је 
по ста је све ве ћа прет ња гло бал ној до ми на ци ји САД. Нај ве ћу уло гу 
у то ме има чи ње ни ца да се свет ске за ли хе наф те бли же кра ју. У 
та квој си ту а ци ји ће во де ћу уло гу у обла сти енер ге на та не из бе жно 
за у зе ти при род ни гас. До ка за не ре зер ве при род ног га са су то ли ке 
да, уз да на шњи ни во по тро шње, мо гу да за до во ље по тре бе ци ви ли-
за ци је бар још 250 го ди на.

Ру си ја тре нут но про из во ди око 10 ми ли о на то на ТПГ-а (теч-
ни при род ни гас) што пред ста вља са мо 4,5% од укуп не про да је на 
свет ском ни воу (240 ми ли о на то на у 2012). До 2020, ка да би пре-
ма пред ви ђа њи ма свет ска по тро шња ТПГ-а тре ба ло да до стиг не 
380 ми ли о на то на, ру ске ком па ни је би мо гле да уве ћа ју ка па ци те те 
пре ра де до 35–40 ми ли о на то на го ди шње. „Га спром“ је пр ви у све-
ту по из во зу при род ног га са – он ис по ру чу је око 30% од укуп них 
свет ских ко ли чи на ди стри бу и ра них пу тем га со во да. То от при ли-
ке чи ни пе ти ну це ло куп них при хо да фе де рал ног бу џе та Ру си је у 
2012. (84,5 ми ли јар ди до ла ра од укуп них 428,7 ми ли јар ди до ла ра). 
Ме ђу тим, за овог ру ског мо но по ли сту по ста је све те же да одр жа ва 
то ли ку пред ност. Прак тич но сав свој из воз „Га спром“ оства ру је у 
ре ги о ну Евро пе, али еко ном ска стаг на ци ја у ЕУ са јед не стра не и 
ја ча ње кон ку рен ци је на Ста ром кон ти нен ту – са дру ге, при мо ра ва-
ју „Га спром“ да чи ни зна чај не уступ ке у це на ма.

Про је кат "Ју жни ток" је из у зет но зна ча јан не са мо за при-
вред ни раз вој Ср би је, већ и ре ги о на. Зна чај тог про јек та огле да се 
не са мо у снаб де ва њу га сом Ср би је већ и без бед но сти у том снаб-
де ва њу, по вољ ни јем тран спор ту, це ни га са, ве ли ким раз вој ним мо-
гућ но сти ма, ин тер ко нек ци ји пре ма Ре пу бли ци Срп ској, Хр ват ској, 
Ру му ни ји и Бу гар ској. Сред ства за екс про при ја ци ју зе мљи шта по-
треб ног за из град њу га со во да "Ју жни ток", су обез бе ђе на, као и 
сред ства за из град њу тог га со во да. При ли ком из град ње га со во да 
из вр ши ће се екс про при ја ци ја око 8.000 хек та ра зе мљи шта, чи ја је 
вред ност око 24 ми ли о на евра. Из град ња је по че ла но вем бра 2013. 
го ди не. По че так ра до ва на Ју жном то ку у Ср би ји за по чет је код 
се ла Ко ви ља у Вој во ди ни , а у фе бру а ру би тре ба ли кре ну ти прак-
тич ни ра до ви.
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Де о ни ца га со во да кроз Ср би ју ду га је 421 ки ло ме та ра и вред-
на је 1,7 ми ли јар ди евра, а на ње ној из град њи ће би ти упо сле но 
не ко ли ко хи ља да рад ни ка и гра ђе вин ских ком па ни ја, про из во ђа ча 
опре ме и пред у зе ћа из услу жних де лат но сти из Ср би је. За хва љу-
ју ћи овом про јек ту, Ср би ја ће по ста ти ре ги о нал но енер гет ско чво-
ри ште и би ће енер гет ски без бед на. Улаз Ју жног то ка из Бу гар ске у 
Ср би ју би ће код За је ча ра, а из лаз код Су бо ти це, уз два пла ни ра на 
кра ка, ка Хр ват ској и Бо сни и Хер це го ви ни, а раз ма тра се и мо гућ-
ност да је дан крак га со во да иде ка Ма ке до ни ји.

ЕКОНОМИЈАКАОФАКТОР
ЕКОНОМСКЕИЕНЕРГЕТСКЕБЕЗБЕДНОСТИ

Еко но ми ја јед не зе мље је услов и прет по став ка ње не еко ном-
ске без бед но сти. Еко ном ска и енер гет ска без бед ност је део на ци-
о нал не без бед но сти сва ке др жа ве. Под еко ном ском и енер гет ском 
без бед но шћу под ра зу ме ва мо за шти ће ност еко ном ских и енер гет-
ских по тен ци ја ла од фи зич ког угро жа ва ња, као и од су ство опа сно-
сти ко је мо гу да угро зе еко ном ску и енер гет ску ста бил ност и са-
мо стал ност.1)

Еко ном ска моћ, при вред ни раст и раз вој еко ном ска ста бил-
ност, еко ном ска са мо стал ност и еко ном ска за ви сност, не сум њи во 
су де тер ми нан те са ко ји ма сва ка др жа ва на сту па при од ре ђе њу ме-
ђу на род не по ли тич ко-без бед но сне сце не. Циљ и стра те ги ја еко-
ном ске по ли ти ке др жа ве усме ре ни су на пу ни и све ве ћи по тен ци-
јал при вре де. Кроз еко ном ску по ли ти ку, др жа ва не сум њи во ства ра 
ам би јент ефи ка сног функ ци о ни са ња свих обла сти при вред ног и 
дру штве ног жи во та и ра да, што је осно ва не са мо еко ном ске већ и 
без бед но сне ста бил но сти.

Оства ре ње ци ље ва и за ко ном утвр ђе них над ле жно сти у 
окви ру си сте ма без бед но сти, не мо гу ће је без аде кват них еко ном-
ских ре сур са, као ма те ри јал них еле ме на та ор га ни за ци је си сте ма 
без бед но сти. Еко но ми ја по ка зу је да су еко ном ски ре сур си др жа ве 
огра ни че ни. На ци о нал на и ме ђу на род на без бед ност, са мо су део 
др жав них по тре ба, ко је тре ба за до во љи ти из огра ни че них еко ном-
ских ре сур са. То зна чи, да са мо је дан део еко ном ских ре сур са мо же 
би ти усме рен за област без бед но сти.

У мо дер ном све ту при сут но је схва та ње да др жа ва мо же, ако 
се зду шно и искре но при хва ти за дат ка, да на пра ви све осим оног 

1) С. Ми јал ко вић, Националнабезбедност–другоизмењеноидопуњеноиздање, Бе о град, 
2011. стр. 135.
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што је са мо по се би не мо гу ће.2) Ве ро ва ње у моћ др жа ве ви ше тре ба 
схва ти ти као на шу же љу, а не као ре ал ност. Др жа ва ни је све моћ на. 
Има про ма ша ја у вла ди ној по ли ти ци, али ти не у спе си усло ви ли су 
по ја чан на пор др жа ве, у же љи да се оства ре по ста вље ни ци ље ви. 
Са да шњост, али и бу дућ ност зах те ва ак тив ну уло гу др жа ве и ње-
них ор га на, спрем ност и спо соб ност др жав них ор га на да на ра сле 
про бле ме ре ше бр зо и јед но став но.3) То сва ка ко зна чи спрем ност и 
спо соб ност сек то ра без бед но сти да од го во ри иза зо ви ма окру же ња.

Ак тив но сти др жа ве не сво де се са мо на оства ри ва ње ње них 
кла сич них функ ци ја. Њен ути цај на рад су бје ка та и си стем упра-
вља ња оства ру је се и на дру ге на чи не: по спе ши ва њем про це са 
ин ве сти ра ња, пру жа њем по мо ћи у про це су раз во ја ин фра струк-
тур них про је ка та, ак тив ном по ли ти ком за по шља ва ња, за шти том 
на ци о нал них и др жав них вред но сти и ин те ре са и слич но. У тим 
ак тив но сти ма, ни је дан сег мент др жав не упра ве не мо же оста ти по 
стра ни и с дис тан це пра ти ти ка ко се ства ри од ви ја ју. Ње го ва уло га 
у то ме мо ра би ти ак тив на и пре ци зно де фи ни са на. 

Ја ча ње и моћ др жа ве у на ци о нал ним и ме ђу на род ним окви-
ри ма усло вље на је ја ча њем ње ног еко ном ског ка па ци те та кроз 
при вред ни раст и раз вој. Оту да, ути цај на ор га ни за ци ју и си стем 
без бед но сти пу тем др жав не ре гу ла ти ве од ви ја се и у обла сти еко-
ном ске, раз вој не и со ци јал не по ли ти ке, по ли ти ке це на, ца рин ске и 
по ре ске по ли ти ке, кре дит не и бан кар ске по ли ти ке итд. За кон ски и 
дру ги про пи си, до не ти у тим обла сти ма мо гу има ти ве ли ки ути цај 
на функ ци о ни са ње сек то ра без бед но сти, оства ри ва ње ор га ни за ци-
о них ци ље ва, ње ну ор га ни за ци о ну струк ту ру и слич но. 

По сма тра но кроз исто ри ју, оп ста нак и по сто ја ње људ ског 
дру штва је из ра же но у њи хо вој те жњи за оп стан ком и одр жа њем. 
Др жа ва је има ла увек исти циљ, са мо су се ме ња ли об ли ци де лат-
но сти ко ји ма се оства ри ва ла за шти та од ре ђе них вред но сти. У том 
сми слу, без бед ност гра ђа на је циљ са вре ме ног све та.

Сва ки гра ђа нин под јед на ким усло ви ма има пра во и мо гућ-
ност да од др жа ве зах те ва за шти ту сво јих пра ва и сло бо да. Без-
бед ност гра ђа на, за шти та њи хо вих жи во та и имо ви не је су оба ве зе 
и ду жно сти сва ке др жа ве. Од др жа ве гра ђа ни оче ку ју и зах те ва ју 
си гур ност њи хо вих жи во та и имо ви не, спо кој ство и мир у окру-
же њу, жи вот без стра ха од зло чи на и на си ља. Без бед ност љу ди 
тре ба схва ти ти као ста ње за шти ће но сти гра ђа на од свих оних еле-

2) П. А. Са му ел сон, Економскачитанка, За греб, 1975, стр. 102.

3) Г. Ми ло ше вић, „Еко ном ска кри за као фак тор угро жа ва ња без бед но сти Ср би је“, Српска
политичкамисао, Број 1, Бе о град, 2011, стр. 252.
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ме на та ко ји на би ло ко ји на чин угро жа ва ју њи хо ву лич ност, спо-
кој ство, пра во и имо ви ну. По ја ва угро жа ва ња ви тал них вред но сти 
дру штва ка рак те ри сти ка је свих си сте ма и др жа ва. Са ста но ви шта 
без бед но сти под пој мом угро жа ва ња под ра зу ме ва ју се дру штве-
не, при род не и тех нич ке опа сно сти ко ји ма се на ру ша ва ите гри тет, 
имо ви на и здра вље љу ди, као и са мо бит ност др жа ве (су ве ре ни тет, 
не за ви сност и те ри то ри јал на це ло ви тост). Ова ко де фи ни сан по јам 
угро жа ва ња да је од го вор на пи та ње ко је се вред но сти шти те си сте-
мом без бед но сти. Шти ти се жи вот и имо ви на љу ди као и су ве ре ни-
тет, не за ви сност и те ри то ри јал на це ло ви тост зе мље. Угро жа ва ње 
без бед но сти је про блем са ко јим су се су сре та ли, и су сре ћу се сва 
дру штва и др жа ве. Тре ба има ти у ви ду да оно што је за јед ну др жа-
ву у јед ном вре мен ском пе ри о ду по ја ва угро жа ва ња без бед но сти у 
дру гом вре мен ском пе ри о ду и за дру гу др жа ву не мо ра би ти. 

Ста ње за шти ће но сти за ве ћи ну гра ђа на у од ре ђе ном дру-
штву, за ви си од ста ња без бед но сти др жа ве. Без бед ност др жа ве је 
ста ње за шти ће но сти др жа ве, тј. ста ње у ко ме је за шти ће на са мо-
бит ност др жа ве. Уко ли ко у др жа ви вла да бе за ко ње, страх од кри-
ми на ла, на ру шен јав ни ред и мир, те ро ри зам и слич но, у све сти 
љу ди ја ви ће се страх за лич ну без бед ност. Сред ства ин фор ми са ња 
мо гу до дат но да ства ра ју ути сак не си гур но сти и стра ха код гра ђа-
на. У све сти љу ди мо же да се фор ми ра ути сак да су им угро же ни 
жи вот и имо ви на, као и дру га еле мен тар на пра ва. 

Уз не ми ре ност и страх гра ђа на пред ста вља озбиљ ну прет њу 
жи во ту. За пла ше ни кри ми на лом, гра ђа ни по чи њу да ме ња ју свој 
жи вот ни стил, да огра ни ча ва ју сво је ре дов не ак тив но сти и да се 
уз др жа ва ју од ко ри шће ња јав них и при ват них ме ста за кре та ње, 
од мор и ре кре а ци ју, из бе га ва ју пар ко ве, ули це и по је ди не де ло ве 
гра да, ме ња ју ме сто бо рав ка, огра ни ча ва ју кре та ње де ци, пред у-
зи ма ју ме ре за соп стве ну за шти ту (оруж је, сред ства за обез бе ђе ње 
имо ви не, те ло хра ни те љи, при ват не по ли ци је итд.) и уоп ште по ста-
ју не си гур ни.4)

Без бед ност гра ђа на и без бед ност др жа ве су ка те го ри је без-
бед но сти ко је су уза јам но за ви сне. Уко ли ко је за шти ће на без бед-
ност др жа ве, ство ре ни су усло ви за за шти ту без бед но сти гра ђа на. 
За ви сност без бед но сти гра ђа на од без бед но сти њи хо ве др жа ве не 
прет по ста вља ауто ма ти зам, већ се раз ли ку је од др жа ве до др жа-
ве.5) Без бед ност гра ђа на не сме се оства ри ти на ра чун без бед но сти 

4) Б. Ми ло са вље вић, Наукаополицији, Бе о град, 1997, стр. 248.

5) С. Ми ле тић, Основијавнебезбедности, 2004. стр. 3.
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др жа ве, а без бед ност др жа ве не сме се жр тво ва ти на ра чун без бед-
но сти гра ђа на. 

ПРИВРЕДНИРАСТ6)ИРАЗВОЈ7)
КАОДЕТЕРМИНАНТАЕКОНОМСКЕ

ИЕНЕРГЕТСКЕБЕЗБЕДНОСТИ

Еко ном ски про грес је прет по став ка и услов ра ста и раз во-
ја људ ског дру штва. На ста ју но ве, мо дер не и ефи ка сне тех но ло ги-
је, но ви об ли ци упра вља ња, но ви об ли ци и ор га ни за ци ја др жав не 
упра ве, спрем ност и спо соб ност за но ве вр сте по ду хва та. Све су 
то по кре тач ке сна ге ко је при вре ду и дру штво мо би ли шу ка раз во ју 
но вих при вред них струк ту ра и то ко ва. Же ља за про фи том и мо дер-
ни за ци јом, али и по тре ба да љег раз во ја и оп стан ка људ ског дру-
штва, на ме ће ши ре ње по ља ак тив не из град ње но вих ин сти ту ци ја и 
но вих тех но ло ги ја.

До стиг ну ти ни во при вред ног раз во ја сва ке дру штве не за-
јед ни це у ве ли кој ме ри осли ка ва дру штве не од но се тог ко лек ти-
ви те та, али и сте пен раз ви је но сти при вре де. Али, ка ко се и ко јим 
по ступ ком омо гу ћу је убр за ни раз вој при вре де. С тим у ве зи Са мју-
ел сон на во ди да је по треб но ис пу ни ти че ти ри основ на чи ни о ца:8)

• тре ба по ве ћа ти ефек тив ну по тра жњу за про из во дом или 
про из во ди ма сек то ра ко ји су осно ва бр зе сто пе ра ста 
про из вод ње;

•  у те сек то ре тре ба уве сти не са мо но ве про из вод не функ-
ци је већ и про ши ри ти ка па ци те те;

•  дру штво тре ба да бу де спо соб но да ство ри ка пи тал ко-
ји је на по чет ку по тре бан за ета пу стар та у тим кључ-
ним сек то ри ма, у тим сек то ри ма и у сек то ри ма до дат ног 
ра ста, ко ји су про ши ре ње пот по мо гли, тре ба да по сто ји 
ви со ка сто па ре ин ве сти ра ња пред у зет ни ка ко ји кон тро-
ли шу ка па ци те те и тех ни ке тих сек то ра;

•  глав ни сек то ри мо ра ју би ти та кви да њи хо ва екс пан зи ја 
и тех нич ке про ме не по кре ну ла нац зах те ва на ко је дру-

6) При вред ни раст зна чи уве ћа ње про из вод ње на ни воу на ци о нал не еко но ми је, од но сно по ме-
ра ње уде сно ње не кри ве про из вод них мо гућ но сти.

7) По јам при вред ног ра ста је ужи од пој ма при вред ног раз во ја јер је раст у осно ви ком по-
нен та раз во ја. При вред ни раз вој је је дан ди на мич ки про цес ко ји об у хва та, по ред ра ста 
дру штве ног про из во да, струк тур не про ме не у при вре ди и про ме не у рас по де ли до хот ка, 
ко је до при но се по ра сту жи вот ног стан дар да ве ћи не ста нов ни штва.

8) П. А. Са мју ел сон, цит.дело, стр. 378.
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штво све ви ше и ви ше од го ва ра по ве ћа ним ка па ци те том 
и мо гућ но сти ма но вих про из вод них функ ци ја у дру гим 
сек то ри ма.

Све стра ност при вре де усло вља ва да на при вред ни раст и 
раз вој де лу је мно штво фак то ра раз ли чи те сна ге и са раз ли чи тим 
по сле ди ца ма. По ти чу ћи из број них сфе ра дру штва, спек тар ових 
фак то ра иде од исто риј ског и кул тур ног на сле ђа, тра ди ци ја, аграр-
них од но са, гра ђан ских сло бо да, си сте ма обра зо ва ња и раз вит ка 
на у ке, до раз ли чи тих еко ном ских фак то ра.9) 

Број ност и ра зно ли кост фак то ра при вред ног ра ста и раз во ја 
усло жња ва про блем мер љи во сти њи хо вих ефе ка та. По је ди ни фак-
то ри су мер љи ви, а по је ди ни не, или не до вољ но мер љи ви. Раст 
и раз вој про из вод них мо гућ но сти зах те ва са гле да ва ње основ них 
фак то ра мо гу ће про из вод ње. Ro bert So low у сво јој ана ли зи од ре ђу-
је сле де ће основ не фак то ре при вред ног ра ста и раз во ја:10)

•  број љу ди ко ји се мо гу за по сли ти,
•  обим основ них сред ста ва и њи хо ва рас по де ла пре ма де-

лат но сти, гра на ма ин ду стри је и ло ка ци ји,
•  ни во тех но ло шких до стиг ну ћа,
•  усло ви под ко ји ма не ка при вре да има при ступ при род-

ним ре сур си ма, би ло до ма ћом про из вод њом би ло уво-
зом и

•  про из вод ни ефе кат под ко јим се ре сур си рас по ре ђу ју за 
за до во ље ње раз ли чи тих еко ном ских ци ље ва.

По ла зе ћи од сло же но сти при вред ног ра ста и раз во ја, у еко-
ном ској ли те ра ту ри по се бан ак це нат је усме рен на слу ча је ве ка да 
се по је ди не при вре де на ла зе на ни жем ни воу при вред не раз ви је-
но сти (слу чај Ср би је). То је чест слу чај у стаг нант ним при вре да ма 
са не про ме ње ном про из вод ном струк ту ром у ко ји ма се по вре ме но, 
услед по вољ них усло ва, оства ру је раст про из вод ње у од ре ђе ним 
обла сти ма, а из о ста је од го ва ра ју ћи раст у мно гим дру гим. Крат-
ко трај ни при вред ни раст не иза зи ва ду бље еко ном ске про ме не, па 
та кав раст пред ста вља раст без при вред ног раз во ја.

У усло ви ма при вред не стаг на ци је и па да свих ак тив но сти, 
ни јед на др жа ва не мо же се би да до пу сти ту ла год ност да се еко-
ном ска ак тив ност од ви ја ми мо ње. Др жа ва мо ра да пре у зме на се бе 

9) Н. Чобељић, ПривредаЈугославије–раст,структураифункционисање, Крагујевац, 
1984, стр. 107.

10) R. So low, Извориициљевираста, ци ти ра но пре ма: П.А. Са мју ел сон, Економскачитан-
ка, За греб, 1975, стр. 390.
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мно штво за да та ка, ка ко би се у дру штве ној за јед ни ци ус по ста ви ла 
нео п ход на хар мо ни ја у свим сфе ра ма дру штве не де лат но сти. Због 
то га, др жа ва мо ра пре у зе ти ак тив ну уло гу у про це си ма кре и ра ња 
еко ном ског, по ли тич ког, со ци јал ног и без бед но сног окру же ња. Да 
би др жа ва ре а ли зо ва ла сво ју уло гу нео п ход на су два усло ва: да она 
то ствар но же ли и да има нео п ход на сред ства.11)

Про блем оства ре ња уло ге др жа ве ни је у ње ној же љи већ у 
не до стат ку сред ста ва. Оту да, у те жњи за ја ча њем на ци о нал не еко-
но ми је ства ра ју се и нео п ход ни усло ви за оства ре њем свих ци ље ва 
др жа ве. Оства ре њем нео п ход не еко ном ске ста бил но сти и са мо-
стал но сти сва ка др жа ва ства ра пред у сло ве и за оства ре њем еко-
ном ске, а ти ме и на ци о нал не без бед но сти.

ГАСОВОД„ЈУЖНИТОК“КАОФАКТОР
ПРИВРЕДНОГРАСТАИРАЗВОЈАСРБИЈЕ

Про блем, са ко јим се Ср би ја су о ча ва, има ју ћи у ви ду еко-
ном ски раст и раз вој, упра во је ду го го ди шњи не до ста так ула га ња 
у при мар не сек то ре еко но ми је, ко ји је до вео до уру ша ва ња про из-
вод не ба зе, за о ста ло сти тех но ло ги је и про це са, као и па да кон ку-
рент но сти и тр жи шта.12) Све то не ми нов но је до ве ло до за сто ја у 
раз во ју при вре де Ср би је и до па да ин ве сти ци ја. Због то га су но ве 
ин ве сти ци је нео п ход не ка ко би до ве ле до об на вља ња про из вод ње, 
об но ве за ста ре лих по стро је ња, по ди за ња но вих фа бри ка, упо шља-
ва ња рад ни ка, а кроз про цес мул ти пли ка ци је, по ста кле да љи еко-
ном ски раз вој.13)

Ин ве сти ци је су нео п хо дан услов за еко ном ски раст и раз вој 
Ср би је. Ин ве сти ци је мо гу до ћи из укуп не (агре гат не) штед ње не-
ког дру штва, или из стра них ула га ња. Ни во штед ње у Ср би ји је 
вр ло ни зак, што је за јед но са вр ло ло шом еко ном ском по ли ти ком 
по след њих два де сет го ди на, до ве ло до то га да да нас еко но ми ја Ср-
би је има из у зет но ни зак ни во ин ве сти ци о ног ка па ци те та. 

Стра на ула га ња има ју зна чај ну уло гу у про ме на ма про из-
вод ње и усло ви ма ра да мно гих зе ма ља при ма о ца стра них ин ве-

11) Г. Ми ло ше вић, Основиекономије, Бе о град, 2009, стр. 186.

12) П. Ве се ли но вић, Ј. Ма сло ва ра, „Ути цај стра них ди рект них ин ве сти ци ја на еко ном ски 
раз вој Ср би је у тран зи тор ном пе ри о ду“, Збор ник ра до ва са ме ђу на род ног на уч ног ску па 
ИПЕС-СР 2013: „Ис ку ства и пер спек ти ве еко ном ске са рад ње Ср би је и Ру си је“, Уни-
вер зи тет у При шти ни – Еко ном ски фа кул тет са при вре ме ним се ди штем у Ко сов ској 
Ми тро ви ци, Ко сов ска Ми тро ви ца, 2013, стр. 437.

13) П. Ве се ли но вић, Ј. Ма сло ва ра, цит, де ло, стр. 437.
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сти ци ја. Аде кват ном упо тре бом при мље них ин ве сти ци ја по сти же 
се ма кро е ко ном ска рав но те жа као је дан од основ них ци ље ва сва ке 
еко но ми је, а под ра зу ме ва исто вре ме но по сти за ње ста бил но сти це-
на, ви со ког ни воа за по сле но сти, ста лан при вред ни раст, као и по-
сти за ње бо љег ква ли те та жи во та, кон ку рент но сти и из во за.14)

Ср би ја спа да у ону гру пу зе ма ља ко ји ма је по треб но вре ме 
али и зна чај на ула га ња да пре мо сте јаз еко ном ске за о ста ло сти. Ин-
ве сти ци је Ср би је у но ву тех но ло ги ју, но ве из во ре енер ги је, у људ-
ски ка пи тал мо гу по ди ћи сто пу ра ста еко ном ских ак тив но сти на 
ви ши ни во, што би ду го роч но по сма тра но на шој зе мљи омо гу ћи ло 
оства ре ње бар три основ на ци ља: 

•  по бољ ша ње жи вот ног стан дар да;
•  сер ви си ра ње оба ве за пре ма ино стра ним по ве ри о ци ма; 
•  ја ча ње еко ном ске без бед но сти као де ла на ци о нал не без-

бед но сти. 
У усло ви ма огра ни че но сти до ма ћих ин ве сти ци ја, очи глед но 

је да Ср би ја мо ра тра жи ти из во ре до дат них ин ве сти ци ја у стра ним 
ула га њи ма. Струч на јав ност у Ср би ји, као и но си о ци еко ном ске по-
ли ти ке ука зу ју на зна чај стра них ула га ња у на шу при вре ду. Стра на 
ула га ња мо гу до при не ти Ср би ји оства ре ње еко ном ских али и стра-
те шких ци ље ва. Еко ном ски ци ље ви су усме ре ни у раз вој тех но ло-
ги је, ор га ни за ци ју зна ња, осва ја ње но вих тр жи шта, ја ча ње кон ку-
рент но сти, по бољ ша ња жи вот ног стан дар да и слич но. Стра те шки 
ци ље ви су ре зул тат стра те шке про јек ци је да љег раз во ја др жа ве. 
Стра те шке од лу ке др жа ве мо гу би ти: про из вод ња ра ди обез бе ђе ња 
ре сур са, про из вод ња ра ди обез бе ђе ња тр жи шта, про из вод ња ра ди 
оства ре ња ве ће ефи ка сно сти, про из вод ња ра ди оства ре ња еко ном-
ске без бед но сти и слич но. Ва жан стра те шки мо тив мо же би ти и 
обез бе ђе ње при род них ре сур са по по вољ ним усло ви ма и по ни жој 
це ни. 

Ре пу бли ка Ср би ја мо ра у усло ви ма огра ни че не еко ном ске 
ак тив но сти, па да жи вот ног стан дар да, не до стат ка при род них ре-
сур са и слич но, до не ти стра те шке од лу ке ко је ће јој са ста но ви-
шта бу дућ но сти омо гу ћи ти при вред ну ста бил ност. У тим и та квим 
усло ви ма Ср би ја је до не ла од лу ку о ула га њу у га со вод „Ју жни 
ток“. Ова од лу ка је плод на сто ја ња Ср би је да у сво јој стра те ги ји 
бу ду ћег раз во ја обез бе ди нео п ход не енер гет ске ре сур се, као услов 
и прет по став ку ста бил ног дру штве но е ко ном ског раз во ја. Огра ни-
че ност при род них из во ра енер ги је, као и не мо гућ ност да се из соп-
стве них из во ра у бу ду ћем пе ри о ду за до во ље све по тре бе при вре де 

14) П. Ве се ли но вић, Ј. Ма сло ва ра, цит. де ло, стр. 436.
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и гра ђа на за при род ним га сом усло ви ла је опре де ље ње Ср би је да 
сво је по тре бе за овим енер ген том, под ми ру је уво зом из Ру ске фе-
де ра ци је – га со во дом „Ју жни ток“.

Га со вод „Ју жни ток“, је од стра те шке ва жно сти за снаб де ва-
ње га сом Евро пе. Ка па ци тет овог га со во да ће би ти око 60 ми ли-
јар ди куб них ме та ра го ди шње. Про те за ће се од Ру ске фе де ра ци је, 
дном Цр ног мо ра, пре ко Бу гар ске, ка ју жној и цен трал ној Евро пи. 
У Бу гар ској га со вод се ра чва на два кра ка, је дан ко ји пре ко Ср би је 
во ди ка цен трал ној Евро пи, и дру ги ко ји про ла зи пре ко те ри то ри је 
Грч ке, Ја дран ског мо ра до Ита ли је.

За Ср би ју је би тан се вер ни крак га со во да. Се вер ни крак га-
со во да, про ла зи пре ко Бу гар ске, Ср би је, Ма ђар ске и Аустри је. Је-
дан део овог се вер ног кра ка га со во да, у Ма ђар ској ће се одва ја ти 
за Сло ве ни ју и се вер ну Ита ли ју. Пре ма про јек ци ји га со во да, из 
Ср би је је дан крак га со во да би ће усме рен за снаб де ва ње Бо сне и 
Хер це го ви не га сом. 

Из град њу Ју жног то ка кроз Ср би ју ће ре а ли зо ва ти за јед нич-
ко пред у зе ће Ју жни ток Ср би ја, у ко јем Ср би ја гас има 49%, а ру ски 
Га спром 51% вла сни штва. За тај га со вод при пре мље ни су ло ка-
циј ска до зво ла, глав ни идеј ни про је кат и про стор ни план под руч-
ја по себ не на ме не. У ци љу ре а ли за ци је овог про јек та, Ср би ја је 
усво ји ла и по себ не про пи се о га со во ду „Ју жни ток“, ко ји ће до при-
не ти убр за њу екс про при ја ци је зе мљи шта на тра си га со во да кроз 
Ср би ју. Га со вод Ју жни ток кроз Ср би ју ће се гра ди ти из 8 ло то ва, 
а ком пре сор ске ста ни це би ће код Па ра ћи на и Вр ба са. На ја вље но је 
да ће за Ју жни ток кроз Ср би ју у 2014. го ди ни би ти на рас по ла га њу 
500 ми ли о на евра. Пу шта ње га со во да у рад је пла ни ра но до кра ја 
2015. го ди не. 

СТАЊЕИПЕРСПЕКТИВЕГАСОВОДА„ЈУЖНИТОК“
ЗАРЕПУБЛИКУСРБИЈУ

Функ ци о ни са ње и раз вој при вред них и дру гих ак тив но сти 
при раз ли чи тим ни во и ма дру штве но еко ном ског раз во ја увек је 
оди са ло па ра диг мом да ре зул тат ула га ња огра ни че них ре сур са бу-
де оства ре ње до бит ка. Ка ко и чи ме, ко јим еко ном ским ре сур си-
ма, ка квим про из вод ним по ступ ци ма, ка квим рад ним на по ром и 
слич но, су пи та ња ко ја тра же од го вор без об зи ра о ком исто риј ском 
пе ри о ду при вред но-еко ном ског раз во ја дру штва го во ри ли. Ре ше-
ње пи та ња оства ре ња од ре ђе не еко ном ске ак тив но сти уто ли ко је 
сло же ни је у усло ви ма не до стат ка еко ном ских ре сур са, од но сно у 
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усло ви ма не мо гућ но сти кре и ра ња од ре ђе не ак тив но сти без аде-
кват них сред ста ва. У тим и та квим усло ви ма др жа ва мо ра до не ти 
ра ци о нал ну од лу ку у по гле ду ја сног де фи ни са ња бу ду ћих стра те-
шких од лу ка, по себ но у обла сти ула га ња.

Све сна огра ни че но сти сво јих ре сур са, али и по тре бе кре и-
ра ња еко ном ске и без бед но сне са мо стал но сти у сфе ри енер ге ти ке 
Ср би ја је до не ла од лу ку о стра те шком ула га њу у га со вод „Ју жни 
ток“. Циљ је ја сан: ја ча ње енер гет ске, а ти ме и еко ном ске ста бил-
но сти и са мо стал но сти, али и по ди за ње ни воа еко ном ске и енер-
гет ске без бед но сти. Га со во дом „Ју жни ток“, про ла зи ће огром на 
ко ли чи на га са ка сред њој и ју жној Евро пи, а Ср би ја ће би ти осло-
бо ђе на од енер гет ске за ви сно сти и укљу чи ће се у ма пу европ ских 
га со во да.

Га со вод "Ју жни ток" је дан је од ма ло број них про је ка та ко ји 
ће не сум њи во Ср би ји до не ти ве ли ку ко рист. Ди рект ну ко рист од 
"Ју жног то ка" Ср би ја ће ви де ти у на пла ти тран зит них так си, на-
пла ти по ре за, као и од ди рект них ин ве сти ци ја у при вре ду. За гра ђа-
не је мо жда нај ва жни је што ће из град ња и екс пло а та ци ја отво ри ти 
ми ни мум не ко ли ко хи ља да рад них ме ста. За хва љу ју ћи са рад њи са 
ру ским "Га спро мом", Ср би ја ће исто вре ме но мо ћи да ин ве сти ра, 
али и да за ра ђу је. Ин ве сти ци ју вред ну 1,7 ми ли јар ди евра, ко ја 
оста је у Ср би ји, пра ти ће и опо ра вак и раз вој мно го број них гра на 
ин ду стри је, од про из вод ње гра ђе вин ских ма те ри ја ла до по љо при-
вред не про из вод ње.

Кроз Ср би ју ће, у пр вој фа зи, го ди шње про ла зи ти 15 ми ли-
јар ди ку би ка га са, а до 2020. го ди не ове ко ли чи не по ве ћа ва ће се до 
60 ми ли јар ди куб них ме та ра у за ви сно сти од по тра жње. У Ср би ји 
се са да го ди шње по тро ши око 2,3 ми ли јар де куб них ме та ра га са, а 
из град њом га со во да "Ју жни ток" Ср би ји ће би ти до ступ не че ти ри 
ми ли јар де ку би ка. Та ко ће ве ли ки број ин ду стриј ских по го на мо ћи 
да ко ри сти овај енер гент. Пре ма на ја ва ма ру ских зва нич ни ка уско-
ро би мо гла да за поч не и из град ња 3 га сне елек тра не.

За што је ово стра те шки до бра од лу ка за Ср би ју? Рас по ло-
жи ве свет ске ре зер ве при род них енер гет ских из во ра: наф те, угља, 
уља них шкри ља ца и слич но су огра ни че не или еко ном ски не ис-
пла ти ве. Ал тер на тив ни из во ри енер ги је као што су би о го ри ва или 
енер ги ја сун ца и ве тра, та ко ђе, још увек ни су или не мо гу да се 
ко ри сте на еко ном ски ис пла тив на чин. Оту да, об зи ром на ре зер ве, 
на чин екс пло а та ци је, це ну и слич но, при род ни гас ће у бу ду ћем 
пе ри о ду има ти зна чај ну уло гу као енер гент. Пре ма ис тра жи ва њи-
ма нај ве ћа свет ска на ла зи шта при род ног га са на ла зе се у Ру ској 
фе де ра ци ји. 
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Сли ка 1. Де сет нај ве ћих из во зни ка  

и уво зни ка при род ног га са15)
 10

  

Табела 1. Статистика „Јужни ток“16 

 

Главни снабдевач Русија 

Вредност инвестиционог пројек-

та 

16 милијарди евра 

Укупна дужина гасовода  2.380 км 

Копнени део тока  1.455 км 

Подводни део тока  925 км 

Максималан капацитет  63 милијарде кубних метара го-

дишње 

Вредност пројекта 1,7 милијарди евра 

                                                 
16 Извор: НИС 

Та бе ла 1. Ста ти сти ка „Ју жни ток“16)

Глав ни снаб де вач Ру си ја
Вред ност ин ве сти ци о ног про јек та 16 ми ли јар ди евра
Укуп на ду жи на га со во да 2.380 км
Коп не ни део то ка 1.455 км
Под вод ни део то ка 925 км

Мак си ма лан ка па ци тет 63 ми ли јар де куб-
них ме та ра го ди шње

Вред ност про јек та 1,7 ми ли јар ди евра
Ду жи на тра ке га со во да ма ги стра ле 422,4 км
Ду жи на од вој ка за Ре пу бли ку Срп ску 105,8 км
Ду жи на од вој ка за Хр ват ску 52,8 км

Ка па ци тет га со во да 40,5 ми ли јар ди куб-
них ме та ра го ди шње

Екс про при ја ци ја 10.000 пар це ла
Сред ства из бу џе та у 2013. го ди ни 75. ми ли о на евра
Сред ства обез бе ђе на од Га спро ма 75. ми ли о на евра

15)  Из вор: РИА Но во сти 2010

16) Извор: НИС
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При род ни гас по ла ко пре у зи ма при мат на ле стви ци нај ва-
жни јег свет ског енер ген та. Да нас, све ви ше, при род ни гас по ста је 
кључ ни еле мент енер гет ске ста бил но сти зе мље. Ње го ва при ме на 
је ши ро ка: од ин ду стриј ске, до ин ди ви ду ал не по тро шње. О ње го-
вом зна ча ју го во ри по да так да при ват ни по тро ша чи гас мо гу ко ри-
сти ти у за до во ље њу око 80% енер гет ских по тре ба.17)

Зна чај и уло га при род ног га са у си сте му енер ге на та, не ми-
нов но ће у бу дућ но сти из ме ни ти и цео си стем да на шњег свет ског 
по рет ка. Онај ко бу де имао енер ген те, тај ће има ти и во де ћу по зи-
ци ју у но вој ге о по ли тич кој по де ли све та. Не ми нов но је да ће „еру 
наф те“, у ко јој су САД има ле во де ћу по зи ци ју, за ме ни ти „ера га са“, 
у ко јој ће во де ћу по зи ци ју има ти Ру ска фе де ра ци ја.18) Ово ста но-
ви ште за сно ва но је по да ци ма ко ји го во ре да се ин ду стри ја га са и 
тр жи ште га са фор ми ра и раз ви ја уз уче шће Ру ске фе де ра ци је ко је 
на том тр жи шту има во де ћу уло гу. Ово ме тре ба до да ти и чи ње ни-
цу да су зе мље про из во ђа чи и зе мље по тро ша чи при род ног га са, 
чвр шће ме ђу соб но по ве за не, јер се по сту пак ис по ру ке га са од ви ја 
си сте мом фик сних га со во да. Фик сни га со во ди ме ђу соб но по ве зу ју 
зе мље ис по ру чи о ца и по тро ша ча га са, што омо гу ћу је стал ни раз вој 
и ме ђу соб ну ко ор ди на ци ју за јед нич ких ак тив но сти у овој де лат но-
сти.

По сто је ћи си стем би ла те рал них спо ра зу ма ко је су европ ске 
зе мље због га са пот пи са ле са Ру ском фе де ра ци јом по ла ко на ру ша-
ва си стем ге о по ли тич ке по де ле Евро пе. Мно ге зе мље Евро пе да нас 
у пот пу но сти су за ви сне од Ру ског га са. Све ове окол но сти да ју 
Ру ској фе де ра ци ји озбиљ ну еко ном ску пред ност.

По сма тра но кроз исто ри ју Ср би ја је увек, због свог ге о граф-
ског по ло жа ја има ла раз ли чи те тра гич не по сле ди це. Упра во за то, 
да би по вра ти ла сво ју еко ном ску сна гу и моћ, Ср би ји је нео п ход-
на енер гет ска ста бил ност. Кроз си стем енер гет ске ста бил но сти, и 
еко ном ске са мо стал но сти Ср би ја ће мо ћи да по вра ти и сво ју еко-
ном ску и енер гет ску без бед ност као нео п хо дан услов очу ва ња на-
ци о нал не без бед но сти. Стра те ги јом ду го роч ног раз во ја енер ге ти ке 
Ср би је у пе ри о ду од 2020 го ди не са ви зи јом до 2050 го ди не упра во 
је при род ни гас де фи ни сан као еко ло шки нај при хва тљи ви је кон-
вен ци јал но го ри во.

17) З. Ми ли ће вић, Р. Ми цић, Љ. Ар сић, Тех но ло шко-еко ном ска ана ли за при род ног га са из 
Ру ске фе де ра ци је, Збор ник ра до ва са ме ђу на род ног на уч ног ску па ИПЕС-СР 2013: „Ис-
ку ства и пер спек ти ве еко ном ске са рад ње Ср би је и Ру си је“, Уни вер зи тет у При шти ни 
– Еко ном ски фа кул тет са при вре ме ним се ди штем у Ко сов ској Ми тро ви ци, Ко сов ска 
Ми тро ви ца, 2013, стр. 411.

18) З. Ми ли ће вић, Р. Ми цић, Љ. Ар сић, цит. де ло, стр. 402.
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Га со вод „Ју жни ток“ за Ср би ју има зна чај у по гле ду: ин ве-
сти ци о не ак тив но сти, при ли ва при хо да у бу џет и ге о по ли тич ке 
по зи ци је. У по гле ду ин ве сти ци о не ко ри сти, оче ку је се да ће нам 
га со вод до не ти ин ве сти ци је у вред но сти од око 1,7 ми ли јар ди евра, 
а да ће при ход од тран зи та га са из но си ти око 200 ми ли о на евра го-
ди шње.19) При хо ди од опо ре зи ва ња на свим ни во и ма, од овог про-
јек та про це њу је се да ће из но си ти го ди шње до 25 ми ли о на евра.

У по гле ду ге о по ли тич ке ко ри сти, тре ба ис та ћи да про ла зак 
га со во да кроз Ср би ју, да је на шој зе мљи по зи ци ју зна чај ног тран зи-
ци о ног цен тра за зе мље цен трал не Евро пе, али и цен тра за снаб де-
ва ње га сом др жа ва бив ше Ју го сла ви је. На овај на чин Ср би ја мо же 
по но во пре у зе ти во де ћу уло гу за овај део Евро пе у еко ном ском и 
ге о по ли тич ком сми слу.

Та бе ла 2: Про це ње на по тро шња при род ног га са  
у Ре пу бли ци Ср би ји из ра же на у ми ли јар да ма куб ног ме тра20)

го ди на 2005 2010 2015 2020
по тро шња 3,4 - 4 4,5 - 5 5,5 - 6 6,5 - 7

У по гле ду по тро шње при род ног га са Ср би ја по ка зу је тен ден-
ци ју ра ста по тро шње овог енер ген та. Ко ри сте ћи соп стве не при-
род не из во ре Ср би ја за са да мо же за до во љи ти од 8 до 9% по тре ба 
соп стве не по тро шње. Ово ука зу је да је Ср би ја ви со ко за ви сна од 
уво за га са, јер 92% по тро шње је ре зул тат уво за из Ру ске Фе де ра-
ци је. Си сте мом га со во да „Ју жни ток“, на ша зе мља ће обез бе ди ти 
си гур ност у по тре ба ма по тро шње за при род ним га сом на Срп ском 
тр жи шту. Кроз енер гет ску ста бил ност Ср би ја ће до би ти и нео п-
ход ну еко ном ску ста бил ност, али ста бил ност у си сте му еко ном ске 
и енер гет ске без бед но сти.

ЗАКЉУЧАК

Еко ном ска моћ, при вред ни раст и раз вој еко ном ска ста бил-
ност, еко ном ска са мо стал ност и еко ном ска за ви сност, не сум њи во 
су де тер ми нан те са ко ји ма сва ка др жа ва на сту па при од ре ђе њу ме-
ђу на род не по ли тич ко-без бед но сне сце не. Циљ и стра те ги ја еко-
ном ске по ли ти ке др жа ве усме ре ни су на пу ни и све ве ћи по тен ци-
јал при вре де. Кроз еко ном ску по ли ти ку, др жа ва не сум њи во ства ра 
ам би јент ефи ка сног функ ци о ни са ња свих обла сти при вред ног и 

19) З. Ми ли ће вић, Р. Ми цић, Љ. Ар сић, цит. де ло, стр. 411

20) Из вор: З. Ми ли ће вић, Р. Ми цић, Љ. Ар сић, , стр. 410.
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дру штве ног жи во та и ра да, што је осно ва не са мо еко ном ске већ и 
без бед но сне ста бил но сти. Оства ре ње ци ље ва и за ко ном утвр ђе них 
над ле жно сти у окви ру си сте ма без бед но сти, не мо гу ће је без аде-
кват них еко ном ских ре сур са, као ма те ри јал них еле ме на та ор га ни-
за ци је си сте ма без бед но сти.

Еко ном ска и енер гет ска без бед ност је део на ци о нал не без-
бед но сти сва ке др жа ве и она озна ча ва за шти ће ност еко ном ских 
и енер гет ских по тен ци ја ла од фи зич ког угро жа ва ња, уз од су ство 
опа сно сти ко је мо гу да угро зе еко ном ску и енер гет ску ста бил ност 
и са мо стал ност. Ре ше ње пи та ња оства ре ња од ре ђе не еко ном ске 
ак тив но сти, али и еко ном ске без бед но сти уто ли ко је сло же ни је у 
усло ви ма не до стат ка еко ном ских ре сур са, од но сно у усло ви ма не-
мо гућ но сти кре и ра ња од ре ђе не ак тив но сти без аде кват них сред-
ста ва. У тим и та квим усло ви ма др жа ва мо ра до не ти ра ци о нал ну 
од лу ку у по гле ду ја сног де фи ни са ња бу ду ћих стра те шких од лу ка, 
по себ но у обла сти ула га ња.

Све сна огра ни че но сти сво јих ре сур са, али и по тре бе кре и-
ра ња еко ном ске и без бед но сне са мо стал но сти у сфе ри енер ге ти ке, 
Ср би ја је до не ла од лу ку о стра те шком ула га њу у га со вод „Ју жни 
ток“. Циљ је ја сан: ја ча ње енер гет ске, а ти ме и еко ном ске ста бил-
но сти и са мо стал но сти, али и по ди за ње ни воа на ци о нал не без бед-
но сти. Га со во дом „Ју жни ток“, про ла зи ће огром на ко ли чи на га са 
ка сред њој и ју жној Евро пи, а Ср би ја ће би ти осло бо ђе на од енер-
гет ске за ви сно сти и укљу чи ће се у ма пу европ ских га со во да.

Га со вод „Ју жни ток“ за Ср би ју има зна чај у по гле ду ин ве-
сти ци о не ак тив но сти и ге о по ли тич ке по зи ци је. У по гле ду ин ве-
сти ци о не ко ри сти, оче ку је се да ће нам га со вод до не ти ин ве сти ци-
је у вред но сти од око 1,7 ми ли јар ди евра, а да ће при ход са мо од 
тран зи та га са из но си ти око 200 ми ли о на евра го ди шње. У по гле ду 
ге о по ли тич ке ко ри сти, тре ба ис та ћи да про ла зак га со во да кроз Ср-
би ју, да је на шој зе мљи по зи ци ју зна чај ног тран зи ци о ног цен тра за 
зе мље цен трал не Евро пе, али и цен тра за снаб де ва ње га сом др жа-
ва бив ше Ју го сла ви је. На овај на чин Ср би ја мо же по но во пре у зе ти 
во де ћу уло гу за овај део Евро пе у еко ном ском и ге о по ли тич ком 
сми слу.
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THESOUTHSTREAMPIPELINE–THROUGH
THEPRISMOFECONOMICDEVELOPMENTAND
ECONOMICANDENERGYSECURITYOFSERBIA

Resume
Economicpower,economicdevelopmentandgrowth,economic

stability,economicindependenceandeconomicdependence,undoub-
tedlyarethedeterminantswithwhicheachcountryparticipatesinthe
establishmentof the internationalpoliticalandsecurityscene.Goals
andstrategiesoftheeconomicpolicyofacountryaredirectedtowards
the full and increasing potential of the economy. Through economic
policy,acountryundoubtedlycreatesanenvironmentofefficientfun-
ctioningofallareasofeconomicandsociallifeandwork,whichisthe
basisnotonlyofeconomic,butalsosecuritystability.Achievementof
objectivesandlegallydefinedresponsibilitieswithinthesecuritysystem
isimpossiblewithouttheadequateeconomicresources,asmaterialele-
mentsofthesecuritysystemorganization.



ГоранМилошевић,ЗвезданЂурић ЈУЖНИТОК–КРОЗПРИЗМУ...

79

Economicsecurityispartofthenationalsecurityofeverycoun-
tryanditsignifiesprotectionoftheeconomicpotentialfromphysical
harm,throughtheabsenceofdangersthatcouldthreatentheeconomic
stabilityandindependence.Thesolutionoftheissueofachievementof
acertaineconomicactivity,aswellaseconomicsecurity,istherefore
morecomplexincasesofthelackofeconomicresources,andincases
oftheinabilitytocreatecertainactivitywithoutadequateresources.In
suchconditions,acountrymustmakearationaldecisionandclearly
definethefuturestrategicdecisions,especiallyinthesphereofinvest-
ment.

Awareofthelimitationsofitsresources,aswellastheneedto
createeconomicsecurityandindependenceintheenergysector,Serbia
hasdecidedonastrategicinvestmentinthegaspipeline“SouthStre-
am”.Thegoalisclear:thestrengtheningofenergyandthuseconomic
stabilityandindependence,aswellastheincreaseinthelevelofecono-
micsecurity.Hugeamountsofgasarepassingthroughthegaspipeline
“South Stream” to central and southernEurope, and Serbiawill be
freefromenergydependenceandwillbeincludedintheEuropeangas
pipelinesmap.

Thegaspipeline“SouthStream”issignificantforSerbiainterms
ofinvestmentactivityandgeopoliticalposition.Intermsofinvestment
benefits,itisexpectedthatthepipelinewillbringusinvestmentsworth
around1.7billioneuros,andthatincomefromgastransitalonewillbe
around200millioneurosperyear.Intermsofgeopoliticalbenefits,it
shouldbenotedthatthepassageofthegaspipelinethroughSerbiagi-
vesourcountryapositionofanimportanttransitioncenterforcountri-
esofCentralEurope,aswellasofthegassupplycenterfortheformer
Yugoslaviancountries.Inthisway,Serbiacanonceagaintakeoverthe
leadingroleinthispartofEuropeineconomicandgeopoliticalsense.
Keywords: economy,security,economicandenergysecurity,economicreso-

urces,naturalgas,SouthStream.

* Овај рад је при мљен 30. мар та 2014. го ди не, а при хва ћен за штам пу на са стан ку ре дак-
ци је 25. апри ла 2014. го ди не.
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скабезбедност,РепубликаСрбија

За хва љу ју ћи бр зом тех нич ко-тех но ло шком на прет ку, ви со-
ком сте пе ну ин ду стри ја ли за ци је при вре да ве ли ког бро ја зе ма ља, 
као и по ра сту свет ске по пу ла ци је, свет се да нас су о ча ва са ви ше-
стру ком прет њом оли че ној у за ви сно сти од енер ги је. Ова прет ња 
иза зва на је ка ко по ве ћа ним по тре ба ма за обез бе ђе њем енер ги је, не-
до вољ но аде кват ним и не до вољ но без бед ним снаб де ва њем енер-
ген ти ма, та ко и на но ше њем ште те при род ном окру же њу, пре све га 
ути ца јем на про ме ну кли ме, чи је су по сле ди це да ле ко се жне. Др жа-
ве, као и оста ли су бјек ти ме ђу на род них од но са све сни су да се ре-
ша ва ње овог, али и иза зо ва да се обез бе де до вољ не ко ли чи не пит-
ке во де и хра не, ди рект но ре флек ту је на без бед ност, ста бил ност и 
укуп ни про спе ри тет дру штве них за јед ни ца, али и да ће ути цај ових 
фак то ра у бу дућ но сти би ти све из ра же ни ји. Кон ти ну и ра но снаб-
де ва ње енер гет ским ре сур си ма ути че на еко ном ску ста бил ност и 
обез бе ђи ва ње пла ни ра не ди на ми ке при вред ног ра ста др жа ва, што 
се, исто вре ме но, од ра жа ва и на ње ну од брам бе ну спо соб ност.

Има ју ћи у ви ду све ве ћи стра те гиј ски зна чај енер гет ских ре-
сур са због чи ње ни це да са по ра стом по тро шње енер ги је, нео б но-
вљи ви при род ни из во ри, због ин тен зив ног ис цр пљи ва ња, по ста ју 
све огра ни че ни ји, про це њу је да ће се кључ на пи та ња ко ја ће од ре-
ди ти бу ду ће гло бал не еко ном ске, со ци јал не и без бед но сне трен до-
ве од но си ти, пре све га, на рас по ло жи вост, без бед ност снаб де ва ња 
и одр жи вост обез бе ђе ња до вољ них ко ли чи на енер ге на та ко ји би 
омо гу ћи ли да љи раз вој, по себ но ка да је реч о ви со ко раз ви је ним 
зе мља ма, зе мља ма чи је су еко но ми је у на глом успо ну, али и свих 
оста лих. Из тих раз ло га, енер гет ској без бед но сти ко ја под ра зу ме ва 
до ступ ност енер ге на та у до вољ ној ко ли чи ни и по при хва тљи вим 
це на ма, ста бил ност ис по ру ка, као и фи зич ку без бед ност ин фра-
струк ту ре за снаб де ва ње енер ген ти ма, узи ма ју ћи у об зир и еко ло-
шку ди мен зи ју,1) у бу дућ но сти ће би ти по све ћи ва на све ве ћа па-
жња.

С об зи ром да енер гет ска пи та ња по се ду ју по тен ци јал да 
иза зо ву ре ги о нал не, па чак и гло бал ну кри зу или, у нај бо љем слу-

1) Питање енергетске безбедности актуелизовано је након нафтног ембарга 1973. године. 
О дефиницији енергетске безбедности, видети шире у: Yergin, Daniel. „Ensuring Energy 
Security.“ ForeignAffairs, March-April 2006.: 69-82.
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ча ју, да све ви ше ути чу на об ли ко ва ње при о ри те та спољ не по ли-
ти ке др жа ва у све ту, са свим је ре ал но да пи та ње енер ги је да нас 
пред ста вља ва жно без бед но сно пи та ње. У усло ви ма сма њи ва ња 
при род них ре зер ви енер гет ских ре сур са и њи хо ве не рав но мер не 
рас по де ле, мо же се оче ки ва ти да ће, ка ко бу де ра сла гло бал на по-
тра жња за енер гет ским ре сур си ма, укљу чу ју ћи и при род ни гас, 
ве ли ке си ле ја ча ти сво је стра те гиј ске по зи ци је и по ку ша ти да за-
у ста ве ути цај су пар ни ка. По тен ци јал да над ме та ња за енер гет ске 
ре сур се и тр жи шта ши ром све та до ве ду до по ли тич ких тен зи ја и 
кон фли ка та би ће све из ра же ни ји. Зе мље из во зни це ће на сто ја ти да 
ис ко ри сте енер гет ске ре сур се за оства ре ње сво јих стра те гиј ских 
спољ но по ли тич ких и ге о стра те гиј ских ци ље ва.

У окол но сти ма у ко ји ма је за ви сност од наф те и при род ног 
га са из у зет но из ра же на, прет ње по ве за не са снаб де ва њем енер-
ги јом мо гу да бу ду ис по ље не у раз ли чи тим об ли ци ма: у ви ду те-
ро ри стич ких на па да или при род них не по го да, ко ји, на но ше њем 
оште ће ња или де струк ци јом де ла или це ло куп не енер гет ске ин-
фра струк ту ре на не кој те ри то ри ји, мо гу узро ко ва ти ње но функ ци-
о нал но оне спо со бља ва ње, или у ви ду по ли тич ког за стра ши ва ња 
или уце њи ва ња, пре ки да или пот пу ног об у ста вља ња снаб де ва ња 
енер ген ти ма, као ре зул тат ме ђу др жав них или ре ги о нал них тен зи ја 
или кон фли ка та. 

Бу ду ћи да је тех но ло ги ја по след њих де це ни ја по ста ла је дан 
од основ них по кре та ча еко ном ског и со ци јал ног раз во ја, са вре ме на 
дру штва су из у зет но осе тљи ва на по ре ме ћа је у снаб де ва њу енер ги-
јом. У том кон тек сту, не тре ба по себ но ис ти ца ти да прак тич но све 
тех но ло ги је по кре ће елек трич на енер ги ја. Ин фор ма ци о на тех но-
ло ги ја да нас зна чај но ути че на све аспек те жи во та љу ди, по себ но 
Ин тер нет. Да би се спре чи ла мо гућ ност пре ки да у снаб де ва њу, или 
ње го ви не га тив ни ефек ти по функ ци о ни са ње при вре де и жи вот 
ста нов ни штва све ли на нај ма њу мо гу ћу ме ру уко ли ко се то до го ди 
у слу ча ју ве ћих ме ђу на род них кри за, по треб но је, у пр вом ре ду, 
пред у зи ма ње од го ва ра ју ћих пре вен тив них ме ра. Са тог аспек та, 
по ред на по ра ко ји се ула жу на пла ну уна пре ђе ња енер гет ске ефи-
ка сно сти, све ве ћи зна чај до би ја диверисификацијаснаб де ва ња из 
ви ше из во ра и раз ли чи том вр стом енер ге на та, укљу чу ју ћи и об но-
вљи ве из во ре енер ги је као ал тер на ти ву при род ним енер ген ти ма. 

У гло ба ли зо ва ном све ту, све ви ше зе ма ља се осла ња на ис по-
ру ке енер ге на та ко ји пу ту ју са ве ли ких уда ље но сти, као што је то 
слу чај са га со во ди ма и наф то во ди ма ко ји пре ла зе чи та ве кон ти нен-
те или са тан ке ри ма ко ји пре во зе теч ни при род ни гас пре ко оке а на. 
Еви дент на је на гла ше на ме ђу за ви сност по тро ша ча и снаб де ва ча 
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по ве за них у сло жен ла нац ко ји зах те ва без бед ност ка ко на коп ну, 
та ко и на мо ру. На тај на чин се ства ра све ком плек сни ја, а ти ме 
и, са аспек та без бед но сти, све осе тљи ви ја ин фра струк ту ра ко ја се 
да нас озна ча ва тер ми ном „кри тич на ин фра струк ту ра“.2) С об зи-
ром на при ро ду прет њи без бед но сти енер гет ске ин фра струк ту ре, 
ком па ни је ко је ра де на из град њи, одр жа ва њу и над зо ру енер гет-
ске ин фра струк ту ре че сто ни су у ста њу да са ме обез бе де аде ква тан 
ни во ње не за шти те, те се сто га обра ћа ју вла да ма и ме ђу на род ним 
ор га ни за ци ја ма ка ко би се и оне укљу чи ле и обез бе ди ле по др шку 
у слу ча ју ин ци ден та или кри за. Ди рект но по ве зи ва ње снаб де ва ња 
енер ги јом и без бед но сти др жа ва, као и природa не ких од ре ал них 
прет њи, до ве ли су до то га да пи та ње енер гет ске без бед но сти пред-
ста вља да нас јед ну од цен трал них стра те гиј ских те ма у ме ђу на-
род ним од но си ма. 

У том кон тек сту, „Ју жни ток“, пред ста вља кључ ни про је кат 
у стра те ги ји ис по ру ка га са у Европ ску уни ју из ви ше пра ва ца и 
га со вод чи ја из град ња има за циљ уна пре ђе ње енер гет ске без бед-
но сти европ ског кон ти нен та. Ди рект ним по ве зи ва њем до ба вља-
ча са по тро ша чи ма, „Ју жни ток“ ће зна чај но по ве ћа ти си гур ност 
снаб де ва ња европ ског кон ти нен та при род ним га сом,укљу чу ју ћи 
и Ју го и сточ ну Евро пу. Са тог аспек та тре ба по сма тра ти и по зи ци-
ју Ре пу бли ке Ср би је, има ју ћи у ви ду ње ну по тре бу за ду го роч ном 
енер гет ском ста бил но шћу и по у зда но шћу обез бе ђе ња до вољ них 
ко ли чи на при род ног га са, као еко ло шки при хва тљи вог енер ген та, 
кроз из град њу про јек та стра те гиј ског зна ча ја – тран сна ци о нал ног 
га со во да „Ју жни ток“. Исто вре ме но, овај про је кат би, сход но оче ки-
ва њи ма, Ре пу бли ци Ср би ји тре ба ло да омо гу ћи уку пан при вред ни 
раз вој, ли дер ску по зи ци ју у га сној при вре ди у ре ги о ну, ду го роч не 
и кон ти ну и ра не при хо де у бу џе ту, сма ње ње сто пе не за по сле но сти 
то ком из град ње и екс пло а та ци је га со во да, по ди за ње ни воа по што-

2) Појам „критична инфраструктура“ релативно је новијег датума. Први пут се овај термин 
наводи у америчком документу Critical Foundation: Protecting America's Infrastructures: 
The Report of the President's Commission on Critical Infrastructure Protection. Washinton 
DC: The Commission, 1997., a затим и у низу других докумената ове и великог броја 
других држава, као и међународних организација (НАТО, ЕУ, ОЕБС и др.). Постоји 
више дефиниција критичне инфраструктуре, иако се њихова формулација са аспекта 
садржаја и обима у највећој мери преклапа. Будући да је Република Србија кандидат за 
чланство у ЕУ, за њу је релевантна дефиниција ЕУ која гласи: „Критична инфраструкту-
ра представља имовину, систем или његов део који се налази на територији земље чла-
нице и који је неопходан за одржавање кључних друштвених функција, здравства, без-
бедности, сигурности, економског или социјалног благостања, а чије би ометање или 
уништење имало значајан утицај на земљу чланицу“. Видети у: Official Journal of the 
European Union L. «Council Directive.» December 8, 2008: 345-375. Видети и: Gospić, 
N., G. Murić, and D. Bogojević. «Definisanje kritične telekomunikacione infrastrukture 
u Srbiji.» Zbornik radova sa XXX Simpozijuma o novim tehnologijama u poštanskom i
telekomunikacionomsaobracaju–PosTel2012, Beograd, 04. i 05. decembar. 2012.
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ва ња стан дар да еко ло шке без бед но сти, али и да уна пре ди раз вој не 
мо гућ но сти кроз при вла че ње дру гих стра них ин ве сти то ра.

ОСНОВНИПОДАЦИО„ЈУЖНОМТОКУ“

Стра те гиј ски зна чај „Ју жног то ка“ за Ре пу бли ку Ср би ју огле-
да се ка ко у чи ње ни ци да је реч о тран сгра нич ном га со во ду ду жи не 
пре ко 900 ки ло ме та ра, та ко и у ње го вом про јек то ва ном ка па ци те ту 
од 63 ми ли јар де m3 го ди шње.3) 

Сли ка 1. Ма па „Ју жног то ка“
 6

 

 (Извор: www.south-stream.info/en/maps/) 

Пројектом је предвиђено да гасовод „Јужни ток“ од Русије пролази кроз 

Црно море у дужини од 925 km (максимална дубина гасовода у Црном мору је 

2,250 метара), Бугарску 536 km, Србију 422,4 km, Мађарску 229 km, Словенију 266 

km и Италију 11 km. Планирано је да одвојак за Републику Српску буде дужине 

105,8 km, а за Републику Хрватску 52,8 km.  

 

Процењена вредност пројекта је 16 милијарди евра, од чега 10 милијарди 

евра за радове кроз Црно море и 6 милијарди евра за копнени део. Морски део 

пројекта „Јужни ток“ реализује руски Гаспром који поседује 50% акција, 

италијански ENI са 20%, француски EDF и немачки Wintershal са по 15% акција. 

Копнени део пројекта се реализује са државама кроз који пролази, формирањем 

заједничких предузећа4, у којима је однос акција 50% - 50%, осим у Републици 

Србији, где је образовано руско – српско предузеће „Јужни ток Србија“, у којем 

Гаспром има 51%, а Јавно предузеће Србијагас 49% капитала. Количина материјала 

предвиђеног за уградњу је 377,08 хиљада тона, а годишњи капацитет око 63 
                                                 
4 За изградњу гасовода „Јужни ток“, Русија је потписала споразуме са владама следећих држава: 
Бугарском (18. јануар 2008.), Србијом (25. јануар 2008.), Мађарском (28. фебруар 2008.), Грчком (29. 
април 2008.), Словенијом (14. новембар 2009.), Хрватском (2. март 2010.), Аустријом (24. април 
2010.). 

 
 (Извор:  www. south-s tr eam.info/en/maps/ )

 Про јекто м  је пр ед ви ђено да  гасов од „Јужни ток“  о д Русиј е 
п ролази кроз Цр но  море у дужини  од  925 km (максима лн а  дубина 
гасовода  у  Црном мору ј е  2, 250 метара) ,  Бугарску  53 6 k m, Срб ију 
42 2,4 k m,  Мађарску 229 km, Сл ов ени ју 26 6 k m и Италију 11 km . 
 Пл анирано  је да о дво јак за Репу бл ику  Српску буде д ужине 10 5, 8 
k m, а за Репуб ли ку Хрватск у 52, 8 km. 

Пр оц ење на вредност пр ој екта је 16  милијарди е вра , од ч ега 
10 мили ј ар ди  евра  за ра дове кро з Црн о  мо ре и 6 ми ли јарди е вр а 
з а копнени део. Морск и  део пројекта  „Ј ужни т ок“  реализује ру-
ски  Га спром к ој и поседује  50 % акција ,  и та лијански  E NI  са 20%, 
ф ранцус ки  EDF и  не ма чки Wi nte rsh al са по   15 % акција.  К опнени 
д ео про је кта се реализује са држ ав ама  кроз  к оји пролази, фо рм-

3) The South Stream project official website. 2014. www.south-stream.info/en/pipeline/ 
(последњи приступ 10. март 2014.).
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ир ањем  заједничк их преду з ећ а4), у  којима је  од нос акциј а 50%  - 
50%, осим у Републ ици Срб и ји , где  ј е  образовано  р ус ко – с рп ск о 
пре ду зе ће  „Јужни  т ок  Србија“, у  којем Гаспром и ма  51%,  а Јавно  
п редузе ће  С рбијагас 49%  ка пит ала. Кол ичина  ма тер иј а ла пред-
виђеног  з а уградњу  је  377,08 хиља да  то на, а годишњи  к апацитет 
око 63  ми лијарде  m3 гаса. Инвес ти циона вредн ос т радова кро з 
Срби ју  ј е 1,7  ми ли јарди  евра.5)  Очекује се д а  кроз гас овод „Ју жни 
то к“ гас  потече 2016 .  год ине,  а  да укупан капацитет гасовода буде 
остварен 2017. године.

Слика 2. Мапа „Јужног тока“ кроз Републику Србију

 7

милијарде m3 гаса. Инвестициона вредност радова кроз Србију је 1,7 милијарди 

евра.5 Очекује се да кроз гасовод „Јужни ток“ гас потече 2016. године, а да укупан 

капацитет гасовода буде остварен 2017. године. 

 

Слика 2. Мапа „Јужног тока“ кроз Републику Србију 

 
 (Извор: www.south-stream.info/en/maps/) 

 

Радови на деоници „Јужног тока“ кроз Србију почели су 24. новембра 2013. 

године, заваривањем првог споја цеви на гасоводу у Шајкашу код Новог Сада. 

Очекује се да ће, по окончању радова и са почетком испорука гаса, економска и 

политичка позиција Републике Србије у региону бити побољшана, с обзиром да ће 

Република Србија бити чвориште и у транспорту природног гаса, као и 

најзначајнија транзитна земља на траси „Јужног тока“. 

 

Посматрано са техничког аспекта, „Јужни ток“ је међународни систем 

гасовода врло високог притиска, што подразумева цевоводе са интегрисаним 

                                                 
5 Србијагас. Јужни ток. 2013. www.srbijagas.com/projekti/južni-tok.51.html (последњи приступ јул 24. 
2013.). 

 (Из вор: www.so uth-stre am.in fo/en/maps/)
Ра до ви на де о ни ци „Ју жног то ка“ кроз Ср би ју по че ли су 24. 

но вем бра 2013. го ди не, за ва ри ва њем пр вог спо ја це ви на га со во ду 

4) За изградњу гасовода „Јужни ток“, Русија је потписала споразуме са владама следећих 
држава: Бугарском (18. јануар 2008.), Србијом (25. јануар 2008.), Мађарском (28. фе-
бруар 2008.), Грчком (29. април 2008.), Словенијом (14. новембар 2009.), Хрватском (2. 
март 2010.), Аустријом (24. април 2010.).

5) Србијагас. Јужни ток. 2013. www.srbijagas.com/projekti/južni-tok.51.html (последњи при-
ступ јул 24. 2013.).
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у Шај ка шу код Но вог Са да. Оче ку је се да ће, по окон ча њу ра до ва 
и са по чет ком ис по ру ка га са, еко ном ска и по ли тич ка по зи ци ја Ре-
пу бли ке Ср би је у ре ги о ну би ти по бољ ша на, с об зи ром да ће Ре пу-
бли ка Ср би ја би ти чво ри ште и у тран спор ту при род ног га са, као и 
нај зна чај ни ја тран зит на зе мља на тра си „Ју жног то ка“.

По сма тра но са тех нич ког аспек та, „Ју жни ток“ је ме ђу на-
род ни си стем га со во да вр ло ви со ког при ти ска, што под ра зу ме ва 
це во во де са ин те гри са ним уре ђа ји ма, по стро је њи ма и објек ти ма 
ко ји слу же за тран спорт га со ви тих угљо во до ни ка. Си стем ме ђу на-
род ног га со во да „Ју жни ток“ чи не6):

А) Ли ниј ски га со вод:
 –  це во вод преч ни ка це ви 1400 mm у ду жи ни око 411 km и 

рад ним при ти ском 9,8 МРа,
 –  од во јак за Ре пу бли ку Хр ват ску ду жи не око 52,7 km са 

преч ни ком це ви 500 mm и рад ним при ти ском 9,8 МРа,
 –  од во јак за Ре пу бли ку Срп ску ду жи не око 105,8 км са 

преч ни ком це ви 300 mm и рад ним при ти ском 9,8 МPа и
 –  блок ста ни це – вен ти ли за пре кид до то ка га са (на сва ких 

30 km).
Б) Га сни објек ти:
 –  две ком пре сор ске ста ни це: у цен трал ној Ср би ји КС ,,Ве-

ли ка Пла на” и у се вер ном де лу Ср би је КС ,,Бач ко До бро 
по ље”,

 –  две мер не ста ни це на гра ни ци са Бу гар ском: МС ,,Вр шка 
Чу ка”, и на гра ни ци са Ма ђар ском МС ,,Бач ки Брег” и

 –  мер но – ре гу ла ци о не ста ни це: МРС ,,Па ра ћин” и МРС 
,,Го спо ђин ци”

Га со вод ,,Ју жни ток” ће се гра ди ти по нај ви шим ру ским и 
европ ским стан дар ди ма. Пла ни ра но је да сви објек ти га со во да бу-
ду огра ђе ни, ка ко би се спре чио не кон тро ли са ни при ступ објек ти-
ма, а да дуж чи та вог га сног ко ри до ра бу де по ста вљен оп тич ки кабл 
за кон тро лу и упра вља ње тран спор том га са, као и енер гет ски кабл 
за на па ја ње по стро је ња на ли ниј ском де лу га со во да. Бу ду ћи да овај 
ме ђу на род ни га со вод ви со ког при ти ска има тран зит ни ка рак тер, 
пред ви ђе но је да бу де уко пан и про ла зи кроз не на се ље на ме ста. 

На ја вље но је да ће Ре пу бли ка Ср би ја, као што су то већ учи-
ни ле не ке др жа ве кроз чи је те ри то ри је га со вод про ла зи, сво јој де о-

6) Просторни план подручја посебне намене транснационалног гасовода ,,Јужни ток”. Бе-
оград: Министарство природних ресурса, рударства и просторног планирања Републи-
ке Србије, децембар 2012.
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ни ци га со во да зва нич но до де ли ти ста тус про јек та од на ци о нал ног 
зна ча ја. Ста тус про јек та од на ци о нал ног зна ча ја је по тре бан, из ме-
ђу оста лог, да би ,,Ју жни ток” у ЕУ био при знат као тран сгра нич-
ни про је кат, што би Ре пу бли ци Ср би ји омо гу ћи ло да га со вод ко ји 
про ла зи пре ко ње не те ри то ри је не мо гу да ко ри сте тре ћа ли ца.7) 
Уко ли ко све др жа ве кроз ко је про ла зи га со вод, сво јим де о ни ца ма 
до де ле ста тус про јек та од на ци о нал ног зна ча ја, на „Ју жни ток“ се 
не би при ме њи вао Тре ћи енер гет ски па кет ЕУ, а са мим тим ни мо-
гућ ност тре ћих ли ца да ко ри сте 50% ка па ци те та за пре нос. У ве зи 
са тим пред сто ји и на ја вље но је да ље уса гла ша ва ње на ре ла ци ји 
Ру си ја-ЕУ.

До са да је за из град њу „Ју жног то ка“ кроз Ср би ју ура ђе на 
Сту ди ја из во дљи во сти, Ге не рал ни про је кат, Про стор ни план под-
руч ја по себ не на ме не тран сна ци о нал ног га со во да „Ју жни ток“ (са 
из ме на ма), Из ве штај о стра те шкој про це ни ути ца ја Про стор ног 
пла на под руч ја по себ не на ме не тран сна ци о нал ног га со во да «Ју-
жни ток» на жи вот ну сре ди ну и до нет За кон о утвр ђи ва њу јав ног 
ин те ре са, по себ ној про це ду ри екс про при ја ци је и до би ја ња до ку-
мен та ци је, ко ја је по треб на за ре а ли за ци ју из град ње си сте ма за 
тран спорт при род ног га са ,,Ју жни ток”. 

ОДНОСИВЕЛИКИХСИЛАИМЕЂУНАРОДНИХ
ОРГАНИЗАЦИЈАПРЕМА„ЈУЖНОМТОКУ“

Не рав но мер на рас по де ла свет ских ре зер ви при род них енер-
ге на та, при че му се ве ћи на на ла зи шта на ла зи се на про сто ри ма где 
је по ли тич ка си ту а ци ја че сто не ста бил на и не пред ви ди ва, усло-
вља ва да ин ду стриј ски ви со ко раз ви је не зе мље, ко је су и нај ве ћи 
по тро ша чи, али и уво зни ци енер ге на та, ин тен зи ви ра ју ме ђу соб но 
над ме та ње за обез бе ђе ње до вољ них ко ли чи на енер ге на та за сво је 
по тре бе. У Ру си ји, Ира ну и Ка та ру се на ла зи 56% свет ских ре зер ви 
га са. Европ ска уни ја, ко ја је јед на од нај ве ћих уво зни ца, рас по ла-
же са мо са 2% свет ских ре зер ви га са и не што ма ње од 4% ре зер ви 
наф те. Из тог раз ло га, енер гет ска без бед ност ЕУ зна чај но за ви си 
од енер гет ске по ли ти ке Ру си је и дру гих др жа ва ко је из во зе сво је 
енер ген те у Евро пу (Ка тар, Ал жир, Ли би ја, Ни ге ри ја, Азер беј џан).

7) Европска унија је 2009. године донела Трећи енергетски пакет, којим је прописано да 
власници гасовода имају обавезу да обезбеде 50% капацитета за слободан транспорт 
трећим лицима. Међутим, у случају да држава кроз коју пролази, прогласи да је гасовод 
од националног значаја, овај пакет се не примењује.
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Си ту а ци ја у свет ској енер ге ти ци је не ста бил на и ни је је ла ко 
прог но зи ра ти. За то и зе мље из во зни це и зе мље уво зни це раз ма тра-
ју мо гућ ност сма ње ња енер гет ских ри зи ка, и то као при о ри тет ни 
за да так сво јих енер гет ских по ли ти ка у ко ји ма да ју зна чај но ме сто 
пи та њи ма обез бе ђи ва ња енер гет ске без бед но сти.

Зе мље ЕУ су уво зни це енер ге на та и за са да у ве ли кој ме-
ри за ви се од зе ма ља ко је их из во зе. Европ ска уни ја је 2005. го ди-
не уве зла 58% га са, а сход но пред ви ђа њи ма ра ста тра жње га са у 
Евро пи, оче ку је се да ће 2025. го ди не уво зи ти 81%. У 2005. го ди ни, 
ЕУ је по тро ши ла 543 ми ли јар де m3 га са, од то га 42% из соп стве не 
про из вод ње. Пред ви ђа ња су да ће 2025. го ди не тро ши ти 629 ми ли-
јар ди m3 га са, а под ми ри ва ти тр жи ште из соп стве не про из вод ње са 
19% га са.

Екс пер ти ко ји про це њу ју бу ду ћи раз вој до га ђа ја у овој обла-
сти из но се не по де ље но ми шље ње да ће сред њо роч но и ду го роч-
но по сма тра но по тре бе за при род ним га сом на ста ви ти да ра сту у 
Европ ској уни ји. За оче ки ва ти је да ће зе мље ко је су до са да ко ри-
сти ле ма ње ко ли чи не при род ног га са за по тре бе сво јих ин ду стри ја, 
усме ра ва ти сво је еко но ми је ка ве ћој по тро шњи упра во овог енер-
ген та, с об зи ром да упо тре ба угља, наф те и ну кле ар не енер ги је до-
во де до на но ше ња ве ће ште те при род ном окру же њу не го што је 
то слу чај са ко ри шће њем при род ног га са. Без об зи ра што до ма ћа 
про из вод ња и да ље у ма њој ме ри за до во ља ва по тре бе Евро пе за 
енер ген ти ма, из ве сно је да ће се ова про из вод ња вре ме ном кон ти-
ну и ра но сма њи ва ти, а Евро па мо ра ти да уво зи све ви ше при род ног 
га са и, у скла ду са тим, обез бе ди ка па ци те те за ње гов тран спорт. 
Европ ска уни ја је при ну ђе на да по ли тич ким ди ја ло гом са из во зни-
ци ма енер ге на та и тран зит ним зе мља ма обез бе ђу је сво ју енер гет-
ску без бед ност. у том кон тек сту, по ли тич ки пра вац ко ји би им обез-
бе дио енер гет ску без бед ност за њих је кљу чан.

Пре ма про це на ма во де ћих свет ских цен та ра за ана ли зе у 
обла сти енер ги је, по тре бе Евро пе на го ди шњем ни воу у по гле ду 
до дат ног уво за при род ног га са мо гле би да до стиг ну 80 ми ли јар ди 
куб них ме та ра до 2020. го ди не, као и до дат них 140 ми ли јар ди куб-
них ме та ра до 2030. го ди не. 

Из тог раз ло га, основ на пи та ња европ ске енер гет ске без бед-
но сти у на ред ном пе ри о ду би ће обез бе ђи ва ње уво за при род ног га-
са и ели ми ни са ње ри зи ка и прет њи ко ји пра те ње гов тран зит. У 
том сми слу, ини ци ја ти ва ко ју је по кре ну ла Ру си ја о из град њи га со-
во да „Ју жни ток“ тре ба ло би да за до во ља ва на ве де не кри те ри ју ме. 
Основ ни циљ овог про јек та је за до во ља ва ње ра сту ћих европ ских 
по тре ба за при род ним га сом, ко ји, у по ре ђе њу са оста лим енер-
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ген ти ма, пре све га, фо сил ним го ри ви ма, са еко ло шког аспе ка та 
на но си нај ма ње ште те жи вот ном окру же њу. При род ни гас ће још 
ду го оста ти по у зда на осно ва за европ ски енер гет ски сек тор и, у 
том сми слу, ди вер си фи ка ци ја пра ва ца снаб де ва ња и ре а ли за ци ја 
за јед нич ких про је ка та у функ ци ји из град ње си сте ма га со во да тре-
ба ло би да пред ста вља ју кључ не еле мен те енер гет ске без бед но сти 
на про сто ру Евро пе.

Упр кос чи ње ни ци да је тре нут но, због раз во ја кри зе у Укра-
ји ни, ак ту ел но ста ње по ли тич ких од но са Европ ске уни је и Ру си је 
у из у зет но осе тљи вој и ком плек сној фа зи, за оче ки ва ти је да ће 
енер гет ска са рад ња ЕУ – Ру си ја, пре све га због обо стра них еко-
ном ских ин те ре са не ми нов но би ти на ста вље на у бу дућ но сти. Иако 
Европ ска уни ја на сто ји да обез бе ди ал тер на тив не из во ре снаб де ва-
ња енер ген ти ма, и упр кос уве ра ва њи ма САД да мо гу да обез бе де 
по треб ну ко ли чи ну теч ног га са из шкри ља ца за Евро пу, зна ча јан 
про блем пред ста вља обез бе ђе ње бро до ва за пре воз и по треб не ин-
фра струк ту ре за при хват га са у Евро пи8).

Сли ка 3. Глав ни ру ски га со во ди у Евро пи  
(ак ту ел ни и пред ло же ни)

 12

Слика 3. Главни руски гасоводи у Европи (актуелни и предложени) 

 

 (Извор: Samuel Bailey via Wikimedia Commons) 

Изградњом Јужног и Северног тока (капацитет Северног тока је 55 

милијарди m3 гаса годишње), Русија настоји да смањи зависност од Украјине и 

других транзитних земаља у којима се појавио проблем цене преноса гаса, а што је 

у јануару 2009. године довело и до потпуног прекида испоруке гаса у Европу.  

Од укупног извоза наведених енергената, Русија извози 32% нафте и 50% 

гаса на тржиште ЕУ. У Норвешкој, која је велики снабдевач Европе са енергентима, 

ресурси полако нестају. С друге стране, ситуација на Блиском истоку је нестабилна. 

Такође, треба имати у виду да Африка обезбеђује 20% енергената Европској унији, 

али и да на том простору европске фирме имају огромну конкуренцију при 

куповини од америчких фирми, а такође и од Кине и Индије. Стога, географска 

близина прави од Русије њеног природног партнера, а још важније је што, због 

политичких разлога, руски извоз у САД и Кину није у толиким количинама да би 

могао да угрози безбедно снабдевање Европе. Осим тога, уласком Русије у Светску 

трговинску организацију отвара се пут за иностране инвестиције у секторима гаса и 

нафте, што би могло да омогући истраживање нових налазишта.  

 (Извор: Samuel Bailey via Wikimedia Commons)
Са дру ге стра не, Ру си ја по се ду је око 6% свет ских за ли ха 

наф те и 23% за ли ха га са, при че му је за ви сност ЕУ од ру ског га са 

8) ОбамаобећаоЕвропиамеричкигасВестиГласРусије. 28 март 2014. http://serbian.
ruvr.ru/news/2014_03_26/Obama-obecao-Evropi-americhki-gas-3497/?print=1 1/1
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и наф те по ста ла још ве ћа по сле ула ска бив ших чла ни ца ис точ ног 
бло ка у са став ЕУ (2004. и 2007. го ди не), као и из град ње га со во да 
Се вер ни ток. За Ру си ју, парт нер ски од но си са Евро пом има ју низ 
пред но сти, с об зи ром да је из ве сно да ће по тре бе за при род ним га-
сом на тр жи шту од око 500 ми ли о на ко ри сни ка би ти на ста бил ном 
ни воу у бу дућ но сти.

Из град њом Ју жног и Се вер ног то ка (ка па ци тет Се вер ног 
то ка је 55 ми ли јар ди m3 га са го ди шње), Ру си ја на сто ји да сма њи 
за ви сност од Укра ји не и дру гих тран зит них зе ма ља у ко ји ма се по-
ја вио про блем це не пре но са га са, а што је у ја ну а ру 2009. го ди не 
до ве ло и до пот пу ног пре ки да ис по ру ке га са у Евро пу. 

Од укуп ног из во за на ве де них енер ге на та, Ру си ја из во зи 32% 
наф те и 50% га са на тр жи ште ЕУ. У Нор ве шкој, ко ја је ве ли ки 
снаб де вач Евро пе са енер ген ти ма, ре сур си по ла ко не ста ју. С дру ге 
стра не, си ту а ци ја на Бли ском ис то ку је не ста бил на. Та ко ђе, тре ба 
има ти у ви ду да Афри ка обез бе ђу је 20% енер ге на та Европ ској уни-
ји, али и да на том про сто ру европ ске фир ме има ју огром ну кон-
ку рен ци ју при ку по ви ни од аме рич ких фир ми, а та ко ђе и од Ки не 
и Ин ди је. Сто га, ге о граф ска бли зи на пра ви од Ру си је ње ног при-
род ног парт не ра, а још ва жни је је што, због по ли тич ких раз ло га, 
ру ски из воз у САД и Ки ну ни је у то ли ким ко ли чи на ма да би мо гао 
да угро зи без бед но снаб де ва ње Евро пе. Осим то га, ула ском Ру си-
је у Свет ску тр го вин ску ор га ни за ци ју отва ра се пут за ино стра не 
ин ве сти ци је у сек то ри ма га са и наф те, што би мо гло да омо гу ћи 
ис тра жи ва ње но вих на ла зи шта. 

Ру си ја је до са да увек би ла по у здан европ ски снаб де вач 
енер ген ти ма, и ово снаб де ва ње ни ка да ни је усло вља ва но, чак ни у 
вре ме хлад ног ра та. 

Ипак, без об зи ра на на ве де не про це не, а има ју ћи у ви ду нај-
но ви ји раз вој по ли тич ких до га ђа ја у од но си ма ЕУ-Ру си ја, по сто је 
од ре ђе не ре зер ве. На и ме, по ста вља се пи та ње у ко јој ме ри је ре ал-
на про це на Ру си је да ће се вре ме ном по ве ћа ти тра жња за ње ним 
га сом у Евро пи. Су де ћи пре ма тре нут ном ста њу, та ква оче ки ва ња 
из гле да ју су ви ше оп ти ми стич на за Ру си ју. На ве де но се, из ме ђу 
оста лог, мо же об ја сни ти тр жи шним усло ви ма, ко ји су по гор ша ни 
те шком фи нан сиј ском си ту а ци јом у Евро пи и сма ње ном по тра-
жњом га са. Ве о ма је не из ве сно да ли Ру си ја мо же да ра чу на да 
ће, по за вр шет ку еко ном ске кри зе по тра жња од ЕУ би ти ве ћа, с 
об зи ром на тен ден ци ју да Евро па же ли да сма њи за ви сност од «Га-
спро ма» и по ку ша ва да на ђе де ли мич ну ал тер на ти ву за снаб де ва ње 
енер ген ти ма.
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Јед ну од нај пер спек тив ни јих ал тер на ти ва пред ста вља гас из 
шкри ља ца. За хва љу ју ћи га су из шкри ља ца, САД су у пот пу но сти 
по кри ле сво је по тре бе за га сом. Ме ђу тим, за са да ни је са свим ја-
сно ко ли ке су за ли хе га са из шкри ља ца у Евро пи, а исто вре ме но 
по сто ји и ве ли ки от пор еко ло га ко ји се про ти ве ко ри шће њу овог 
енер ген та, а чи је су по зи ци је у ве ћи ни европ ских зе ма ља ја ке. Екс-
пло а та ци ја га са и наф те из шкри ља ца је ток сич на и за га ђу је зе мљу 
и под зем не во де9). 

Јед ну од ал тер на ти ва пред ста вља и раз вој тех но ло ги је и на-
чи на тран спор та теч ног при род ног га са (ТПГ)10). Теч ни при род ни 
гас је ал тер на ти ва га су из це во во да, и при од го ва ра ју ћем раз во ју 
ин фра струк ту ре, ње га је мо гу ће до ста вља ти са би ло ко је тач ке на 
зе мљи и на тај на чин по ве ћа ти кон ку рен ци ју на тр жи шту. Ме ђу-
тим, про блем је, за са да, то што Евро па не ма до во љан број из гра-
ђе них скла ди шта за при јем и чу ва ње теч ног при род ног га са, као ни 
спе ци јал не тан ке ре за ње гов тран спорт. 

Тре ћу мо гућ ност пред ста вља ју ал тер на тив ни це во во ди. Кон-
ку рен ти Ру си је су зе мље се вер не Афри ке (Ли би ја, Ал жир, Еги пат), 
али због ак ту ел не по ли тич ке не ста бил но сти у тим зе мља ма ма ло је 
ве ро ват но да Евро па мо же да се осло ни на њих. Би ло је пред ви ђе но 
да се га со вод «На бу ко» снаб де ва га сом из ка спиј ског ре ги о на и да 
у Евро пу сти же пре ко ју жног Кав ка за и Тур ске. У по чет ку је би ло 
пла ни ра но да се пре ко ње га тран спор ту је 30 ми ли јар ди m3 га са и 
да се снаб де ва из Турк ме ни ста на, Ира на и Азер беј џа на. Од Ира на 
се од у ста ло због уве де них ме ђу на род них санк ци ја, од Турк ме ни-
ста на због не ре гу ли са них прав них пи та ња у ве зи Ка спиј ског мо ра 
(по ла га ње це ви га со во да) и же сто ког про ти вље ња Ру си је, што је 
оне мо гу ћи ло да се по ве же са «На бу ком». У ме ђу вре ме ну, Турк ме-
ни стан се по сте пе но пре о ри јен ти сао на азиј ско тр жи ште и снаб-
де ва Ки ну пре ко га со во да ка па ци те та 30 ми ли јар ди m3, а у пла ну 
је и из град ња га со во да за Ин ди ју пре ко Ав га ни ста на и Па ки ста на. 
Пре о стао је Азер беј џан ко ји за са да са мо стал но не ма ка па ци те та 
да га снаб де ва при род ним га сом. Азер беј џан раз ви ја два но ва про-

9) Фран цу ска је за ко ном за бра ни ла ис тра жи ва ња но вих на ла зи шта га са из шкри ља ца. Та-
ко ђе, у Пољ ској, где се сма тра да га са из шкри ља ца има нај ви ше у Евро пи, ис тра жи ва ња 
су пре ки ну та због не рен та бил но сти. 

10) Теч ни при род ни гас је про чи шће ни при род ни гас, ко ји је ра ди лак шег пре во за рас хла-
ђи ва њем пре тво рен у теч но ста ње. Да би био до ве ден у теч но ста ње, он се пр во про чи-
шћа ва, од стра њу је се во да, те шки угљо во до ни ци, хе ли јум итд. Рас хла ђу је се на – 163С 
и та да се ње го ва ма са сма њу је 614 пу та.

 Це на теч ног при род ног га са у Евро пи је од 210,00 до 310,00 до ла ра аме рич ких за 1.000 
m3, док је ру ски гас про да ван у зим ском пе ри о ду 2012-2013. го ди не по це ни од 353,00 до 
392,00 до ла ра аме рич ких за 1.000 m3.
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јек та, пр ви је га со вод АГРИ (AGRI Azer ba i jan - Ge or gia - Ro ma nia 
In ter con nec tor) где би се гас до ста вљао га со во дом из Азер беј џа на 
до оба ле Цр ног мо ра у Гру зи ји, где би са гра ди ли фа бри ку за про из-
вод њу теч ног при род ног га са, ко ји би се бро до ви ма тран спор то вао 
до Ру му ни је, та мо вра ћао у га сно ста ње и да ље га со во дом до ста-
вљао до Евро пе. 

Дру ги про је кат ал тер на ти ва На бу ку је «Тран са на то лиј ски» 
га со вод (TA NAP), ко јим је пред ви ђе но да се гас тран спор ту је из 
Азер беј џа на пре ко Гру зи је, Тур ске и Бу гар ске у Евро пу. Тур ска и 
Азер беј џан су се до го во ри ли да ње го ва из град ња поч не 2014. го ди-
не. Ка па ци тет га со во да ће би ти 16 ми ли јар ди m3 го ди шње.11) Азер-
беј џан је 2012. го ди не про из вео 43 ми ли јар де то на наф те и 26,9 
ми ли јар ди m 3. У то ку је дру га фа за ис пи ти ва ња на ла зи шта га са 
,,Шах Де низ” и дру гих пер спек тив них про је ка та, што би тре ба ло 
да знат но по ве ћа про из вод њу га са у пред сто је ћем пе ри о ду.12)

Са аспек та ал тер на тив ног снаб де ва ња Евро пе при род ним га-
сом, по себ ну па жњу за слу жу је про је кат ко ји је од стра не Европ ске 
ко ми си је озна чен као про је кат од оп штег ин те ре са, „Ис точ но-ме-
ди те ран ски га со вод“. На и ме, у ис точ ном де лу Сре до зем ног мо ра 
(Изра ел, Ки пар, Ли бан, Си ри ја, а мо гу ће и Тур ска и ре јон Га зе) 
от кри ве не су ве ли ке ко ли чи не при род ног га са и наф те. Изра ел и 
Ки пар су нај да ље оти шли са ис пи ти ва њи ма и на ла зе се у по след-
њој фа зи при пре ме пред екс пло а та ци ју. Раз ра ђу ју се две ва ри јан те 
тран спор та га са. 

Пр ва је да се по дну Сре до зем ног мо ра по ста ве це ви ко ји ма 
би гас био тран спор то ван од Изра е ла и Ки пра пре ко Грч ке (Кри та 
и Пе ло по не за) до Ју га Ита ли је. Дру га је да се на пра ве две не за ви-
сне или јед на за јед нич ка фа бри ка за про из вод њу теч ног га са и да 
се он да тран спор ту је у Евро пу и дру га за ин те ре со ва на тр жи шта.13)

 

11) Ин тер нет пор тал ,,Ве сник Кав ка за”. 7 де цем бар 2012. (по след њи при ступ април 22, 
2013).

12) Ин тер нет пор тал ,,Trend”, Азер беј џан. 12 фе бру ар 2013. (по след њи при ступ ок то бар 26, 
2013).

13) Ми ро вая По ли ти ка и Ре сур сы, World Po licy and Re so ur ces Researсh (www.wprr.ru) - 
ана ли ти че ские ма те ри а лы, http://www.wprr.ru/ar chi ves/ca te gory/sre di zem no mo re. 2014. 
http://www.wprr.ru/ar chi ves/ca te gory/sre di zem no mo re (по след њи при ступ март 15, 2014).
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Слика 4. Источно медитерански гасовод
 16

 

(Извор: http://www.wprr.ru/archives/category/sredizemnomore) 

Прогнозе средњег капацитета овог гасовода је 1,7 милијарди барела нафте и 

122 трилиона кубних фута гаса (1ft3 = 0.028316846592 m3). Пројекат је у разради и 

још је неизвесно када ће почети његова реализација.14 

Русија ни по коју цену (чак и нуклеарног рата) неће дозволити Украјини да 

уђе у НАТО. Москва би пристала једино на федерализацију Украјине, пошто би 

преко Југоисточног дела могла да контролише Кијев.15 

Још један гасовод у функцији обезбеђења алтернативног снабдевања Европе 

енергентима је пројекат Транс-јадрански гасовод (TAP), који предвиђа транспорт 

гаса из Каспијског региона у Европу. Планирано је да капацитет гасовода ТАР 

                                                 
14 http://www.wprr.ru/archives/3548 
15 Историјски смисао Украјине исказан је у самом њеном имену „Украјина“, тј. „погранична 
територија“. Постојање Украјине као самосталне државе (посебно у оквиру актуелних граница) 
може имати смисла само као „санитарни коридор“, пошто јој елементи који су по геополитичкој 
оријентацији супротстављени не дозвољавају да се у целини припоји ни Русији-Евроазији, ни 
Централној Европи. Постојање Украјине у њеним садашњим границама и статусом ,,суверене 
државе“ раван је монструозном удару на геополитичку безбедност Русије, или окупације њене 
територије. Даље постојање Украјине је недопустиво. Та територија мора бити подељена на 
неколико делова (зона), које одговарају геополитичкој и етно-културној реалности. Видети у: 
Дугин: Геополитики, глава 5.6 Геополитическая декомпозиция Украины, 
http://vk.com/duginag?w=wall18631635_2157%2Fall, 29.03.2014. godine. 

(Извор: http://www.wprr.ru/archives/category/sredizemnomore)
Прог но зе сред њег ка па ци те та овог га со во да је 1,7 ми-

ли јар ди ба ре ла наф те и 122 три ли о на куб них фу та га са (1ft3 = 
0.028316846592 m3). Про је кат је у раз ра ди и још је не из ве сно ка да 
ће по че ти ње го ва ре а ли за ци ја.14)

Ру си ја ни по ко ју це ну (чак и ну кле ар ног ра та) не ће до зво ли-
ти Укра ји ни да уђе у НА ТО. Мо сква би при ста ла је ди но на фе де-
ра ли за ци ју Укра ји не, по што би пре ко Ју го и сточ ног де ла мо гла да 
кон тро ли ше Ки јев.15)

14)  http://www.wprr.ru/ar chi ves/3548

15) Исто риј ски сми сао Укра ји не ис ка зан је у са мом ње ном име ну „Укра ји на“, тј. „по гра-
нич на те ри то ри ја“. По сто ја ње Укра ји не као са мо стал не др жа ве (по себ но у окви ру ак-
ту ел них гра ни ца) мо же има ти сми сла са мо као „са ни тар ни ко ри дор“, по што јој еле-
мен ти ко ји су по ге о по ли тич кој ори јен та ци ји су прот ста вље ни не до зво ља ва ју да се 
у це ли ни при по ји ни Ру си ји-Евро а зи ји, ни Цен трал ној Евро пи. По сто ја ње Укра ји не 
у ње ним са да шњим гра ни ца ма и ста ту сом ,,су ве ре не др жа ве“ ра ван је мон стру о зном 
уда ру на ге о по ли тич ку без бед ност Ру си је, или оку па ци је ње не те ри то ри је. Да ље по-
сто ја ње Укра ји не је не до пу сти во. Та те ри то ри ја мо ра би ти по де ље на на не ко ли ко де ло-
ва (зо на), ко је од го ва ра ју ге о по ли тич кој и ет но-кул тур ној ре ал но сти. Ви де ти у: Ду гин: 
Ге о по ли ти ки, гла ва 5.6 Ге о по ли ти че ская де ком по зи ция Укра и ны, http://vk.com/du gi-
nag?w=wall18631635_2157%2Fall, 29.03.2014. go di ne.
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Још је дан га со вод у функ ци ји обез бе ђе ња ал тер на тив ног 
снаб де ва ња Евро пе енер ген ти ма је про је кат Транс-ја дран ски га со-
вод (TAP), ко ји пред ви ђа тран спорт га са из Ка спиј ског ре ги о на у 
Евро пу. Пла ни ра но је да ка па ци тет га со во да ТАР из но си 10 ми ли-
јар ди куб них ме та ра го ди шње, са мак си му мом, у ду го роч ној пер-
спек ти ви, од 20 ми ли јар ди куб них ме та ра. Га со вод ће кре ну ти из 
Грч ке, про ћи ће пре ко те ри то ри је Ал ба ни је и Ја дран ског мо ра до 
Ита ли је. У Ита ли ји и Грч кој ће би ти по ве зан са по сто је ћом га сном 
ин фра струк ту ром. Тре ба на по ме ну ти да ТАР ни је кон ку рент ру-
ском „Ју жном то ку“ на европ ском га сном тр жи шту. ТАР мо же под-
ми ри ти са мо 2% европ ске по тро шње, а от при ли ке то ли ко из но се 
по тре бе Грч ке и Ита ли је16).

Це на га са на тр жи шту Ази је је 500 до ла ра за хи ља ду куб них 
ме та ра при род ног га са, а у не ким зе мља ма је и ви ша. По ста вља се 
пи та ње да ли ће аме рич ке ком па ни је би ти за ин те ре со ва не да про-
да ју гас у Евро пи где је про сеч на це на за хи ља ду куб них ме та ра 
380 до ла ра, а где су САД спрем не да про да ју по це ни од 350 до ла-
ра. Та ква кон ку рен ци ја на тр жи шту би са мо по го до ва ла европ ским 
зе мља ма, јер би це на га са би ла ни жа17). 

Ру си ја би на санк ци је мо гла да од го во ри бло ки ра њем или по-
вла че њем 400-500 ми ли јар ди до ла ра пла си ра них сред ста ва у ку по-
ви ну хар ти ја од вред но сти аме рич ког јав ног ду га, и то би иза зва ло 
ве ли ке по тре се на бер зи хар ти ја од вред но сти, на шта би нај ве ро-
ват ни је ре а го ва ла и Ки на ко ја има око 1,2 три ли о на до ла ра пла си-
ра них сред ста ва. Ру си ја би мо гла да, у фи нан сиј ским од но си ма са 
све том, уз др ма до лар као ре зер вну свет ску ва лу ту18), пре ба ци ва-
њем сред ста ва у не ку дру гу ва лу ту и то пр вен стве но у фи нан сиј-
ским од но си ма са Ки ном, на че му се већ ра ди.

Евро па не при хва та еко ном ске санк ци је пре ма Ру си ји, пр-
вен стве но јер је за ви сна од ру ских енер ге на та, али и због из во за 
у Ру си ју. Укуп на тр го вин ска раз ме на из ме ђу ЕУ и Ру си је у 2013. 
го ди ни је из но си ла 350 ми ли јар ди евра.

16) http://ser bian.ru vr.ru/2014_01_26/Bal kan ski-po gled-na-Trans-ja dran ski-ga so vod/

17) „Со бы тия рын ка ка пи та лов и ком мен та рии ана ли ти ков РЦБ.“ Жур нал «Ры нок Цен ных 
Бу маг», март 2014: http://www.rcb.ru/news/256809/.

18) ,,Не за бо ра ви мо да до лар пред ста вља ре зер вну свет ску ва лу ту, што је пра ви узрок 
огром не мо ћи САД, јер јој то омо гу ћа ва да штам па њем го ми ле прак тич но без вред-
ног па пи ра от ку пљу је ту ђа ин те лек ту ал на и ма те ри јал на до бра и фи нан си ра енорм ни 
бу џет ски де фи цит, одр жа ва њем вој них ба за ши ром све та и ору жа них ин тер вен ци ја“. 
Ви де ти у: Ко ма зец, Сло бо дан. „Уве сти санк ци је Ру си ји.“ МеђународнирадиоСрбија, 
март 2014: http://www.glas sr bi je.org/%C4%8Dla nak/prof-slo bo dan-ko ma zec-za-mrs-za pad-
ne%C4%87e-uve sti-sank ci je-ru si ji.
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Не мач ки екс пер ти су са гла сни да би еко ном ске санк ци је пре-
ма Ру си ји има ле не га ти ван ути цај на це лу Евро пу. Тр го вин ска раз-
ме на Не мач ке и Ру си је у 2013. го ди ни је из но си ла 76 ми ли јар ди 
евра, не мач ке ин ве сти ци је у Ру си ји из но се 20 ми ли јар ди евра. Ви-
ше од 6 000 не мач ких пред у зе ћа са ра ђу је са ру ским пред у зе ћи ма, 
што зна чи да око 300 хи ља да рад них ме ста у Не мач кој за ви си од 
еко ном ских од но са са Ру си јом19).

Ср би ја у по ли тич ком сми слу мо же да тр пи при ти ске да се 
из ја сни о си ту а ци ји у Укра ји ни и од Европ ске уни је и Ру си је. За 
са да др жи не у трал ни став, јер у слу ча ју да се опре де ли или за јед-
ну или за дру гу стра ну има ла би гу бит ке, а у од но су са Ру си јом 
био би до ве ден у пи та ње Уго вор о бес ца рин ској са рад њи, а са мим 
тим и из воз ко ји је по след њих го ди на у стал ном по ра сту. Са дру ге 
стра не, у од но су са ЕУ ко ја је нај ве ћи тр го вин ски парт нер Ср би је, 
ве ро ват но би до шло до уки да ња ви зног ре жи ма, бес ца рин ског уво-
за и из во за ро бе итд. 

У еко ном ском сми слу, мо же да до ђе до од ла га ња из град ње 
„Ју жног то ка“, а у слу ча ју да до ђе до пре ки да ис по ру ке га са из Ру-
си је у Евро пу пре ко Укра ји не, Евро па би мо гла да оста не без га са, 
а ко ли чи на ко ја би се до ста вља ла пре ко „Се вер ног то ка“ и Бе ло ру-
си је пр во би се до ста вља ла зе мља ма чла ни ца ма ЕУ.

Евен ту ал ним по гор ша њем си ту а ци је у Укра ји ни, мо гао би 
да бу де до ве ден у пи та ње и тран спорт срп ске ро бе у Ру си ју. У 
том слу ча ју тран спорт би мо рао да иде ал тер на тив ним и ску пљим 
прав ци ма. 

ЗАШТИТАИНФРАСТРУКТУРЕ„ЈУЖНОГТОКА“

За шти та га со во да од ха ва ри ја и оште ће ња пред ста вља зна-
чај но пи та ње у це лом све ту. Еко ло шке ште те и еко ном ски гу би ци 
од ха ва ри ја, кра ђе, ван да ли зма и дру гих ван ред них си ту а ци ја зах-
те ва ју да се по ста ве пи та ња од зна ча ја за ус по ста вља ње ефи ка сног 
си сте ма за шти те га со во да.

Основ не прет ње без бед но сти га со во да су сле де ће:
 –  Оти ца ња га са због ста ро сти, до тра ја ло сти и ко ро зи је це-

ви,
 –  Оште ће ња га со во да услед тех но ло шких ха ва ри ја, зе мљо-

тре са и сле га ња зе мље,
 –  Оште ће ња це ви због кра ђе га са,

19) Ар гу мен ти и чи ње ни це. 28 март 2014. http://www.aif.ru/po li tics/world/1132769



МитарКовач,БранкицаПоткоњакЛукићЗНАЧАЈИПЕРСПЕКТИВЕ...

97

 –  Те ро ри стич ки на па ди, ха кер ски на па ди, са бо та же и дру ге 
кри ми нал не рад ње.

Осо би не ме та на су та кве да он екс пло ди ра при ни ским (ма-
лим) кон цен тра ци ја ма га са, док код ве ћих кон цен тра ци ја го ри. При 
екс пло зи ји ме та на за хва ће на зо на мо же об у хва ти ти до 300 ме та ра 
са обе стра не од ме ста оште ће ња га со во да (це ви). До дат ни про-
блем мо же да ство ри цу ре ње, по што овај гас не ма ни ми ри са ни бо-
је (ни је ви дљив го лим оком) а га со вод је уко пан у зе мљу. Са јед не 
стра не, уко па ни га со вод је си гур ни ји од кра ђе и на мер них оште ће-
ња (те ро ри ста), али је за то ком пли ко ва ни ји код по тре бе са ни ра ња 
ха ва ри ја, због те жег при сту па.

Без бед но сти га со во да је ве о ма озбиљ но пи та ње, бу ду ћи да 
сам га со вод и зо на око ње га спа да ју у зо ну ви со ког ри зи ка. Основ-
ни узрок до са да ре ги стро ва них ван ред них си ту а ци ја би ле су ме ха-
нич ке по вре де под зем них ка бло ва, ко ро зи ја и по ве ћа ње при ти ска 
на га сним ста ни ца ма. По себ ну опа сност пред ста вља ју и рас кр сни-
це где се пре се ца ју це во во ди са пу те ви ма и пру гом. Нај ри зич ни ји 
објек ти за на пад те ро ри ста су ком пре сор ске ста ни це. Ком пре сор-
ске ста ни це су вр ло опа сни про из вод ни објек ти, ко ји се са сто је од 
по стро је ња за пре у зи ма ње га са за ком при мо ва ње и од вод ком при-
мо ва ног га са, пре чи шћа ва ње га са од ме ха нич ких при ме са и теч но-
сти, ком при мо ва ње га са и хла ђе ње га са на кон ком при мо ва ња. На 
ком пре сор ским ста ни ца ма пред ви ђе ни су још и тех нич ко – сер ви-
сни објек ти, објек ти за сме штај осо бља, по моћ ни објек ти за пре-
чи шћа ва ње во да, са о бра ћај не по вр ши не итд. Ту су још скла ди шта 
(ци стер не) где се чу ва ме та нол, уље (за па љи ве и екс пло зив не ма те-
ри је). На па дом на њих мо гу да се иза зо ву нај ве ће не га тив не по сле-
ди це као што су људ ске жр тве и ма те ри јал на ште та. У Ре пу бли ци 
Ср би ји су пла ни ра не две ло ка ци је ком пре сор ских ста ни ца: ,,Ве ли-
ка Пла на” и ,,Бач ко До бро по ље”.

По стан дар ди ма ОАО ,,Га спром” огра да око ком пре сор ских 
ста ни ца је ме тал на ре шет ка ви си не два ме тра и на вр ху за тег ну-
те по три бо дљи ка ве жи це са обе стра не. Укуп на ви си на огра де је 
два ме тра и пе де сет сан ти ме тра. За чу ва ње и од вра ћа ње од не за-
ко ни тог ме ша ња у функ ци о ни са ње ком пре сор ских ста ни ца ко је су 
у са ста ву ли не ар ног (ли ниј ског) – про из вод ног упра вља ња га со-
во дом фор ми ра ју се слу жбе без бед но сти. Од ре ди, ко ман де, гру пе 
слу жбе без бед но сти обез бе ђу ју ком пре сор ске ста ни це и ли не ар не 
(ли ниј ске) де ло ве га со во да. Лич ни са став слу жбе без бед но сти про-
ла зи спе ци јал ну обу ку, има ли цен цу за рад на обез бе ђе њу, а та ко-
ђе и од го ва ра ју ћу опре му и на о ру жа ње. Ком пре сор ска ста ни ца се 
обез бе ђу је нон-стоп, на о ру жа ним пер со на лом ко ји је рас по ре ђен 
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по стра жар ским ме сти ма, а та ко ђе се по ста вља и од го ва ра ју ћа сиг-
на ли за ци ја (алар ми, ка ме ре итд)20).

ЗНАЧАЈ„ЈУЖНОГТОКА“ЗАРЕПУБЛИКУСРБИЈУ

Оче ку је се да ће из град ња про јек та „Ју жни ток“ до при не ти 
ста бил но сти у ре ги о ну ју го и сточ не Евро пе, а Ре пу бли ка Ср би ја 
сте ћи ве о ма по вољ ну по зи ци ју у ре ги о ну и у од но си ма са ЕУ. 

Као глав но чво ри ште, а са мим тим и ре ги о нал ни фак тор у 
снаб де ва њу окол них тр жи шта при род ним га сом, Ре пу бли ка Ср-
би ја ће обез бе ди ти си гур но и ре дов но снаб де ва ње овим енер ген-
том, али и оства ри ва ти зна чај не при хо де од тран зит них так си. Све 
на ве де но, уз чи ње ни цу да би се то ком из град ње и екс пло а та ци је 
га со во да по ве ћа ла сто па за по сле но сти и при ву кле но ве стра не ин-
ве сти ци је, мо гло би да опре де ли ни во и да љи тем по еко ном ског и 
со ци јал ног раз во ја зе мље. 

Овај про је кат је за Ре пу бли ку Ср би ју ва жан и са еко ло шког 
аспек та, с об зи ром да се оче ку је да ће ве ћи део ин ду стри је и ста-
нов ни штво ко ри сти ти овај енер гент, ко ји је у од но су на оста ла го-
ри ва нај ма њи за га ђи вач. 

Ре а ли за ци јом про јек та га со во да „Ју жни ток“, Ре пу бли ка 
Ср би ја до би ја ве о ма ва жну ко му ни ка ци ју ко ја је чвр шће по ве зу је 
са јед не стра не са Ру си јом, а са дру ге са Евро пом, сти чу ћи ста-
тус ва жног парт не ра у ве о ма зна чај ном про јек ту на ре ги о нал ном 
и гло бал ном ни воу. Енер ген ти, по себ но наф та и гас су стра те шки 
ре сур си ко ји че сто по ста ју узрок по ли тич ког, па и вој ног су ко бља-
ва ња из ме ђу на ро да и др жа ва. Кри за око Укра ји не ће се ве ро ват но 
ре флек то ва ти на уку пан од нос енер гет ских по тре ба Европ ске уни-
је и мо гућ но сти Ру ске Фе де ра ци је и дру гих европ ских и азиј ских 
др жа ва. Ка ко год се за вр ши ла кри за у Укра ји ни, ње не по сле ди це 
ће се пре ла ма ти на су шти ну, сми сао и ди на ми ку из град ње га со во да 
„Ју жни ток“.

Без об зи ра на по ли тич ка ми мо и ла же ња „ве ли ких“, ма ле др-
жа ве се на да ју да ће ра зум пре вла да ти и да ће се из град ња „Ју жног 
то ка“ убр за но на ста ви ти и по мо ћи уку пан дру штве ни раз вој и со-
ци јал не по ли ти ке у зе мљи. 

У бу дућ но сти тре ба оче ки ва ти по раст зна ча ја енер гет ске 
без бед но сти, ка ко на гло бал ном, та ко и на ре ги о нал ном и на ци о-
нал ном ни воу. У том кон тек сту пред сто ји и по ја ча но над ме та ње и 

20) Ko vač, Mi tar, Ne nad Di mi tri je vić, / Bran ki ca Pot ko njak-Lu kić. „Se cu rity Aspects of the „So-
uth Stre am“ as a Cri ti cal In fra struc tu re Ele ment of the Re pu blic of Ser bia.“ Na ti o nal Cri ti cal 
In fra struc tu re Pro tec tion: Re gi o nal per spec ti ve, De cem ber 2013: 363-377.
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кон ку рен ци ја за ути цај на до ба вља че и тран зит не зе мље, али и за 
кон тро лу из во ра енер гет ских ре сур са, тран спорт не ин фра струк ту-
ре и тех но ло ги ја.
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THEIMPORTANCEANDPERSPECTIVES
OFTHE“SOUTHSTREAM”PIPELINE

ASASTRATEGICPROJECT

Resume
Thispaperanalyzesthesignificanceofthegaspipeline“South

Stream”for theRepublicofSerbiaanditsperspectiveasastrategic
projectthatwillcontributetoimprovingnationalenergysecurity,inclu
dingtheSouthEastEurope.Bearinginmindthatthisisatransnatio
nalproject,itsgeopoliticalandsecurityaspectshavebeenparticularly
emphasized,primarilyduetotheopposedinterestsofcertaininternati
onalsubjects.Continuoussupplyofenergyresourcesaffectseconomic
stabilityandensureseconomicgrowthinstates,which,atthesameti
me,reflectsontheirdefencecapabilities.Giventheprojectedgrowthin
demandforenergyonaglobalscaleinthefuture,itisexpectedthatthe
majorpowersandother importantsubjectsof internationalrelations
continue to strengthen its strategicpositionsand thecompetition for
theprovisionofsufficientquantitiesofenergyresourcesataffordable
pricesontheworldmarket,which,accordingtoestimates,canleadnot
onlytointensificationofpoliticaltensions,butalsotoarmedconflicts.
Giventhatapartofthegaspipeline“SouthStream”willpassthrough
theRepublic of Serbia, continued strategic connecting in the energy
sectorwiththeRussianfederationwillundoubtedlyhasapositiveim
pactontheoveralleconomicandsocialdevelopmentoftheRepublic
ofSerbia.
Keywords: “South Stream” pipeline, geopolitical interests, energy security,

RepublicofSerbia.

* Овај рад је при мљен 27. мар та 2014. го ди не, а при хва ћен за штам пу на са стан ку ре дак-
ци је 25. апри ла 2014. го ди не.
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** Рад је у окви ру про јек та „Раз вој прав ног си сте ма Ср би је и хар мо ни за ци ја са пра вом ЕУ 
(прав ни, еко ном ски, по ли тич ки и со ци о ло шки аспек ти)“ у 2014. го ди ни. На по ми ње мо 
да је овај рад удуховномсродству са на шим ра дом о Суспензијиправаполитиком и да 
та чи ње ни ца зах те ва њи хо во раз у ме ва ње као це ли не. И овај трен на ше ег зи стен ци је 
све до чи осе ћа ње да не де фи ни ше мо ми наш жи вот већ га не ве се ло и не у зви ше но де фи-
ни шу на ше оба ве зе. То је ци ви ли за циј ско, ге не рал но и лич но, оправ да ње да број рад них 
ча со ва у пи са њу овог ра да ни је сра зме ран за ни мљи во сти и зна ча ју те ме и на шем ен ту-
зи ја зму по во дом ове те ме. Овај рад ни је ни еви ден ти ра ње свих ре ле вант них аспе ка та, 
ни ски ца са др жи не овог пи та ња ко ји је сте и ко ји ће би ти сим бо ли чан за „дух“ ове ци-
ви ли за ци је. Ово пи та ње ни је значајно, чи ни нам се да мо же да бу де пресудно. Узи ма мо 
бу дућ ност за све до ка. Чи ни нам се да ово пи та ње је те же од пи та ња те о ди це је: ако ни је 
те же он да је са ви ше ре ал них, очи глед них по сле ди ца и по ка за те ља: не са мо пи та ње по-
ре кла зла, не го и пи та ње су здр жа но сти или не су здр жа но сти пре ма злу, пи та ње сми сла 
и вре ме на ко о пе ра ци је са под не бе ским ду хо ви ма, ка ко би ре као отац Та деј.
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вазаревизијуодвануговорног/надуговорногсубјектапоништава
темеље правне културе,то је диверзија правне/уговорне логике,
то је антиправнаидеја која излази из праваидеструктивно се
лоцираусферусиленеправа,упривидправаизбиљудиктатуре.
Иззлодухавременаибројнихблатњавихфаката(пост)модерне,
аутордоносизакључакореалномпесимизмуунеиспуњењуугово
раојужномтоку.Неиспуњењеовогуговоранећенанетиштету
Русији.Накрајусенаводеправославнипринципикојипесимизам
чинерадосним.
Кључнеречи: Јужниток,енергија,политика,безбедност,право

След стве но на шој кон ста та ци ји да је про тив реч ност од ли ка 
исти не, а не ње на опо зи ци ја1), као још јед ну де дук ци ју ове те зе 
на во ди мо и да по сто је незаслуженезаслуге. По сто је у жи во ту, ма-
ње или ви ше фре квент ни, исто риј ски кон тек сти, објек тив не ко ор-
ди на те, апер со нал на ар хи тек ту ра зби ље ко ја не ко га не за слу же но 
фа во ри зу је. Је дан од при ме ра је и да ова те ма обез бе ђу је не за слу-
же ну по зор ност ex of fi cio ин те лек ту а ла ца, струч не и дру ге јав но-

1) Број ни су епи фе но ме ни ове те зе. Број ни су при ме ри про тив реч но сти као про це са старт-
не раз ли чи то сти и фи нал не мо гу ће хар мо ни за ци је те раз ли чи то сти. Ре ци мо, Све ти Са-
ва је би о ло шки син свог оца и ду хов ни отац сво ме оцу; Па вле, на грч ком зна чи ма ли 
чо век, а сва ко онај ко је пред Бо гом ма ли је сте ве ли ки чо век; рад ни сто Че хо ва је био 
у тзв. бе зу ред ном по рет ку; ака де мик Ек ме чић ве ли да да нас ан ти фа ши зам је фа ши зам; 
ми смо пи са ли о про фи та бил ним ал тру и сти ма и злим ху ма ни сти ма;по сто је па три от ске 
из да ји це (Ми ло ван Да ној лић), Ци га ни, ју на ци по е зи је Ми ке Ан ти ћа, има ју та чан стих 
да је нај те жа пра зна тор ба, а пе сник ве ли у исти ни том про тив реч ју да су нај чвр шћа вра-
та ко ја су ши ром отво ре на; со вјет ски ко смо на ут Га га рин је мо гао ви ше али ни је мо гао 
ма ње (мо гао је да бу де пи о нир ко смо са, али на до руч ку код ен гле ске кра љи це ни је ус-
пео ап со лут но тач но да ко ри сти сло жен си стем есцај га); Ра фа ел, тај принц сли кар ства, 
имао је ори ги нал ност ко ја се, пре ма Де ла кроу, те ме љи ла на пла ги ја ту, на по зајм љи ва њу 
иде ја дру гих сли ка ра. След стве но ре чи ма Св. апо сто ла Па вла (Римљ. 6,17-20), проф. 
Тро иц ки ве ли да су чла но ви Цр кве сло бод ни јер су ро бо ви пра ва (Сер геј Вик то ро вич 
Тро иц ки, Цр кве но пра во, Бе о град, 2011, 38). Пе снич ка сим фо ни ја про тив реч но сти је и 
у сти ху срп ског пе сни ка „про ста ку шо и плем ки њо мо ја.“ Под се ћа мо да не кад нај ма ње 
је нај ве ће: из Ви тла је ма, нај ма њег гра да у Ју де ји је до шло Спа се ње, Сми сао, Хри стос. 
У на став ку илу стро ва ња ва жно сти и вред но сти про тив реч ја по ми ње мо и да из нај го-
рег се ра ђа нај бо ље, из пу сти ње се ра ђа нај леп ши цвет му дро сти, у рав ни ци не ра сте 
цвет сло бо де, пу сти ња је из вор жи во та ду ха, или ка ко би Ни ко лај ре као: без гре ха не ма 
вр ли не, без смр ти не ма вас кр са а без Мој ков ца не ма Кај мак ча ла на. По бе да је по че так 
по ра за, кон фор је не при јат ност, хе до ни ја је он ко ло шка, а му ка је сми сле на и ве чи та 
ра дост. Не прав да убр за ва прав ду, као што је хри шћан ска за по вест да се љу би не при-
ја тељ и про тив реч на и исти ни та и це ло му дре на: у јед ној ди мен зи ји, при ја те љи су нам 
ма ње ко ри сни од не при ја те ља, јер при ја те љи сво јим по хва ла ма учи не да се ду хов но и 
мо рал но уле њи мо и по гор ди мо (под се ћа мо да је Тол стој био екс ко му ни ци ран из Ру ске 
Пра во слав не Цр кве и због ин те лек ту ал не гор до сти), а не при ја те љи чи не сво јим (не)
тач ним кри ти ка ма да де ак ти ви ра мо сво је ма не и ак ти ви ра мо сво је по тен ци ја ле, да се 
уса вр ши мо, да по ста не мо бо љи, иако им то ни је би ла на ме ра. Још јед на про тив реч ност 
о ко ри сно сти кри зе: по ла зе ћи од ети мо на (из вор не ре чи – на грч ком је κρίσις, krísis, пр-
во бит но зна чи ло „про це ну“, „ми шље ње“ – кри за је ме сто на ко јем би тре ба ло ак ти ви ра-
ти оруж је кри ти ке, од но сно за у зе ти онај став ко ји, од ба цу ју ћи пре да ју пред по сто је ћим, 
те жи да се пре стро ји на но вим осно ва ма.
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сти про ду ко ва не по прин ци пу ин сце ни ра не спон та но сти, јад них 
ме ди ја (ка ко ка же ака де мик Д. Ба ста2)) или дре си ра них ме ди ја (реч 
Чом ског), па жњу спон зо ри са них/пла ће них ен ту зи ја ста3), злих ху-
ма ни ста4), про фи та бил них ал тру и ста,5) „над ни ча ра зла“... У вре-
ме од лич них глу ма ца вр ли на, вре ди се под се ти ти Ни че о вог ста ва 
о по зи мо рал но сти: да пот чи ња ва ње мо ра лу мо же да бу де роп ско, 
та што, ко ри сто љу би во,6) ре зиг ни ра но, чин оча ја ња, са мо по се би 
пот чи ња ва ње мо ра лу не мо ра да бу де мо рал но.7) Да кле, оним чи-
та чи ма ко ји су мо ти ви са ни не на уч ним, већ про фе си о нал ним не ху-
ма ни змом, чи та чи ма ко ји ни су из све та сло бо де, већ из не све тих 
слу жби, они ма ко ји чи та ју из хе те ро ном них слу жбе них по бу да, 
они ма ко ји ни су до шли не го су до ве де ни - јед на ко ри сна ин фор-
ма ци ја да смо овај рад пи са ли у ста њу озбиљ ног цајт но та8) (Ово 

2) В. Пе чат, бр. 293/2013.

3) При сут них у до ма ћем ино стран ству, ка ко би Ру си ре кли домазарубежом.

4) Тзв ху ма ни тар ци су вр ло че сто оба ве штај ци, ка же управ ник, са ве ли ким ис ку ством, 
јед ног ме ђу на род ног за тво ра код нас.

5) Сло бо дан И. Па нов, ИЛЛЮЗИЯГУМАНИЗМА, Сбор ник ма те ри а лов V (XII) Ме жду на-
род ной на уч ной кон фе рен ции "Пра во вое обра зо ва ние - Гра ждан ское общ е ство - Спра-
ве дли вое го су дар ство", Ке ме ро во, Рос сия, 2011 го да, стр. 3-11.Џон Стју арт Мил је 
ве ро вао да је ча стан и пле ме нит ка да је тра жио осва ја ње Ин ди је. Ор вел у уво ду Живо
тињскефарме ве ли да је тај ро ман са ти ра то та ли тар не др жа ве, али и да се „сло бод на 
Ен гле ска не раз ли ку је мно го“, в. ин тер вју Но а ма Чом ског, „Су ђе ње у Ха гу је би ло фар-
са“, Политика, 8. мај 2006. По др жа ва ју ћи агре си ју у Ин ди ји (и за рад ма сов не про из-
вод ње стра те шке ства ри – нар ко ти ка), Мил је твр дио да ће се Ен гле ска „ако је агре си ја 
бар бар ских си ла при си ли на рат“, ода на ми ру не се бич но жр тво ва ти и пло до ве по де ли ти 
са це лим чо ве чан ством, „па та ко и са бар ба ри ма ко је по ко ра ва и уни шта ва упра во ра ди 
њи хо ве до бро би ти“, Н. Чом ски, Хегемонијаилиопстанак, стр. 56, на ве де но пре ма: др 
Жељ ко Си мић, Преображајитоталитарнесвести,пролегоменазасоциологијусазна
ња, Кул тур но-про свет на за јед ни ца Бе о гра да, Бе о град, 2006, стр. 454–455. Као, нек да-
шњи, а да нас у из бор но вре ме ни кад при ме њи ван, при мер про фи та бил ног ал тру и зма је 
при мер из ста рог Ри ма, где је со ци јал на по моћ да ва на не нај си ро ма шни ји ма, не го са мо 
они ма са пра вом гла са. Мо дер ни ји при мер о злим ху ма ни сти ма: фран цу ски ху ма ни сти 
до би ли су осам го ди на за тво ра због по ку ша ја от ми це 103 де те та из Ча да. Ху ма ни сти су 
твр ди ли да су ова си ро чад из рат ног под руч ја Су да на и да они же ле да их ле че, а ис тра га 
је утвр ди ла да су из Ча да, да има ју ро ди те ље и да је на ме ра ху ма ни ста би ла да про да ју 
усво је ну де цу у Фран цу ској (це на: 2.000 евра за де те), в. http://www.vi je sti.hr од 28, 29. 
ли сто па да 2008. На Ха и ти ју ре при за „про фе си о нал них чим бе ни ка ху ма ни зма“, В. По-
по вић, „Де те за 50 до ла ра“, Печат, бр. 101/2010, стр. 46. 

6) Илу стра ци ја мо дер ног мар ке тин га „ху ма ни зма“: у јед ној моћ ној др жа ви по ли ци ја за-
у ста вља са о бра ћај да би две пат ке пре шле ауто пут (по ка зав ши див ну сен зи бил ност за 
до ма ће жи во ти ње – ТВ Пинк, Днев ник у 19.30 од 1. ма ја 2008), али не ма сен зи би ли тет 
за од го вор ност за ма сов на стра да ња же на и де це од Ви јет на ма до Ира ка.

7) Ни че,Освит, Рад, Бе о град, 1979, стр. 29 и 33.

8) Ди је го Фу за ро у „Пе ча ту“ пи ше о фе ти ши зму и ни хи ли зму жур бе: „Жур ба је рђа ви са-
вет ник“, ка же ита ли јан ска по сло ви ца. Жур ба, убр за ње, бр зи на, по ма ма: ето ши фре, на 
вре мен ском пла ну, епо хе веч не са да шњо сти у ко јој све мо ра стал но да се ме ња да би 
све оста ло исто. Жур ба и ак це ле ра ци ја су не са мо вре мен ске функ ци је ка пи та ли стич ког, 
да нас хе ге мо ни стич ког си сте ма. Оне су и те мељ ни усло ви, иде о ло шки све, са мо не не-
у трал ни.
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је вре ме суп тил не добровољне ка пи ту ла ци је Чо ве ка, вре ме од ри-
ца ња од кон сти ту тив ног гла го ла Људ ско сти, ово је вре ме цајт но та 
као вла да ју ћег про јек то ва ног осе ћа ја и обра сца ци ви ли за ци је. Ни-
је слу чај но да нас ре ду ко ва на Па ска ло ва де фи ни ци ја о чо ве ку као 
тр сци ко ја ми сли (Од роп ства људ ског те ла ефи ка сни је и лак ше 
је роп ство ње го вог ду ха, ве ли Фих те). Са да је чо век са мо тр ска 
–сим бол за ви сно сти и не мо ћи и пред по ве тар цем, нек мо ли пред 
бу ром не ке не во ље и моћ ни ка зла. За ни мљив је кон стру и сан па рок-
си зам: да нас се чо ве ку, ко ји у сво јој ег зи стен ци јал ној без спо чве-
но сти – не у ко ре ње но сти не ма вре ме на да ми сли, га ран ту је пра во 
на (из ра жа ва ње) ми шље ња. Као ка да би Ески ми ма ме ђу на род на 
за јед ни ца га ран то ва ла пра во на то плес или пра во на фри жи дер9)) и 
без објек тив не мо гућ но сти да овом вр ло ре чи том детаљу су шти не 
са вре ме не ци ви ли за ци је по све ти мо за слу же ну па жњу. Да кле, не за-
слу же но смо при ви ле го ва ни по зор но шћу, не за слу же но хо но ри са ни 
па жњом, а узрок па жње ни је у на шем скром ном ра ду, већ у зна ча ју 
те ме ра да.

Уз гред ка за но, по сто је и незаслужене незаслуге: не по јав-
ност, не е ви ден ти ра ње вр ли не, скрај ну тост вред но сти, ано ним ност 
пле ме ни то сти, го во ре ње о ла жном и ћу та ње о пра вом, иле гал ност 
исти не – као су шти на јед ног ису ви ше ду го при сут ног мо де ла ег зи-
стен ци је по је дин ца и ма се /хор де (без, по себ ног, пре те ри ва ња ка за-
но), а не ле по те ег зи стен ци је чо ве ка и дру штва. Не ка да је не а фир-
ма ци ја вр ли не би ла по сле ди ца слу ча ја (ма да се ка же да не по сто ји 
слу чај, већ са мо не са зна ти узрок), а са да у мо дер ној ци ви ли за ци ји 
не а фир ма ци ја вр ли не је по сле ди ца си сте мат ског и ди сци пли но-
ва ног ди зај ни ра ња ду ха и дик ти ра не ма сов не про из вод ње бла зи-
ра них или срећ них ро бо ва. По твр ду о слу чај но сти не а фир ма ци је 
вр ли не у исто ри ји по твр ђу је сле де ћа при ча: не ка да дав но, сва ка ко 
из ве сно вре ме по сле 14. апри ла 1452. го ди не, у јед ном ита ли јан-
ском се лу жи ве ла су два од лич на сли ка ра ко ји су има ли до го вор да 
на из ме нич но јед ног да на је дан сли ка а дру ги иде у лов и под ми ру-
је ег зи стен ци јал не по тре бе. Јед ног да на кроз се ло про ђе ло кал ни 
го спо дар и при ме тив ши од лич не сли ке, по ве де јед ног сли ка ра код 
се бе у дво рац. Име тог сли ка ра је ван брач ни Ле о нар до да Вин чи, а 
име дру гог, јед на ко до брог сли ка ра, је за на век оста ло у та ми исто-
ри је.

9)  Сло бо дан И. Па нов, Вас пи та ње и Услу жно пра во, Збор ник ра до ва „Пра во и услу ге“, 
уред ник проф. др Ми о драг Ми ћо вић, Кра гу је вац, 2012, стр. 25, 26.
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ОБЈАШЊЕЊЕНАСЛОВА

Пред мет овог ра да је дво ком по нен тан: са др жи пред мет ана-
ли зе и ма ги страл ну атри бу ци ју тог пред ме та: као де та ља (ка за но 
у пу ној иро ни ји) ло ци ра ног у си сте му иде ја и прак си, у кон цеп ту 
за ми сли и зби ља, у си стем ском ко ор ди нат ном си сте му ко ји се у 
мо дер ним ме ди ји ма зо ве ци ви ли за ци ја. Не спор но је да на слов ра да 
кон та ми ни ран ре дук ци о ни змом. 

На и ме, ру ски енер гет ски век то ри су, за са да, тро смер ни, тј. 
има ју три прав ца: Южный по ток, So uth Stre am, упр кос нај бо ље 
ин фор ми са ном В92, да „Ру ско-ита ли јан ски га со вод Ју жни по ток 
нај ве ро ват ни је ће за о би ћи Ср би ју, об ја вио је бе о град ски сајт Енер-
џи об зер вер“10), ипак про ла зи кроз Ср би ју. Ни је по треб но пи са ти о 
све у куп ном зна ча ју ове ру ско-срп ске енер гет ске чи ње ни це (обез-
бе ђе ње прет по став ки раз во ја, ма сов на за по сле ност; за ра да због 
тран сфе ра и скла ди ште ња; имли цит ни и екс пли цит ни зах тев за 
хар мо ни јом, са рад њом, из ве сно шћу и ста бил но шћу др жа ва и на-
ро да...). Вред ност ин ве сти ци је је 16-20 ми ли јар ди евра, а фи нан-
си је ри су ру ска фир ма Га спром са 50%, ита ли јан ска Ени са 20% и 
не мач ка Вин тер шал и фран цу ска ЕДФ са по 15%. 

Дру ги ру ски енер гет ски век тор је Северниток, ко ји је по чео 
са ра дом 2011. го ди не. То је га со вод од ле њин град ске обла сти (град 
Ви борг) до Не мач ке. Га со вод Се вер ни ток је нај ду жа тра са ко ја иде 
ис под мо ра - Бал ти ка. Ду жи на га со во да је пре ко 1200 ки ло ме та ра. 
Овом тра сом се из бе га ва про блем/не си гур ност ра ни јег тран спор та 
пре ко те ри то ри је са да шње Укра ји не, зе мље фрак ту ри са ног фу ту ра, 
на осно ву де мо крат ских опе ра тив них рад њи бан де ри ста. 

Као по твр да чуд не ко ри сно сти и вред но сти/зна ча ја сти хо ва и 
пе снич ког со лип си зма, на во ди мо и чи ње ни цу по сто ја ња још јед не 
ма ги страл не тра се га со во да. На и ме, след стве но сти ху јед ног пе-
сни ка да Тријемерасразмерествари, тре ћи ма ги страл ни век тор 

10) сајт В92 од 6.12.2007. По во дом овог ци та та, ва ља да се утвр де сле де ће исти не: 
 ове ви зи о нар ске ре че ни це су на пи са не на слу жбе ном пи сму у Ср би ји, иако Устав Ср би је 

ве ли дру га чи је; око атри бу ци је вла сни штва га со во да би ло би коректније и у ду ху уре-
ђи вач ког то на ли те та де фи ни са ти вла сни штво као ита ли јан ско-ру ски га со вод; уред ник 
је про пу стио да бе о град ски сајт укра си исти ни тим ква ли фи ка ти вом да је реч о не за ви-
сном, вр ло не за ви сном сај ту (мо жда би то био пле о на зам јер та кви ме диј ски ин стру мен-
та ри ји су, не нај че шће, не го је ди но не за ви сни, не са мо у на шем ло ка ли те ту).Energyob-
ser ver, од лич но ин фор ми сан, пе си ми стич ки или оп ти ми стич ки ка же да Бу гар ска гу би 
ин те рес за га со вод Ју жни по ток, пре но се ћи ко мен тар из Из ве сти је, ру ског ли ста, тј. 
ли ста ко ји из ла зи у Ру си ји. Оп ти ми зам у из ве шта ва њу на ову те му ви дљив је и у на сло-
ву „Укра јин ски џо кер у га со во ду Ју жни ток“, јер Укра ји на мо же озбиљ но да ути че на 
из град њу овог га со во да; у на сло ву да „Ју жни ток ни је кон ку рен ци ја га со во ди ма Та нап 
и На бу ко“; у на сло ву да „Ко со во И МЕ ТО ХИ ЈА, ис пра вља мо, хо ће ТАП, а не Ју жни 
ток“... - в. EnergyOb ser ver.com.
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је Га со вод Си бир - Ти хи оке ан, ко ји ре а ли зу је Тран сњефт, нај ве ћа 
нафт на ком па ни ја у све ту. Пре ма Пред сед ни ку Ру си је Пу ти ну, овај 
га со вод омо гу ћа ва из воз енер ге на та у Ки ну, Ја пан, Сад, Ј. Ко ре ју, 
Син га пур, Фи ли пи не и Тај ван.

Енер гет ска без бед ност и снаб де ва ње Евро пе наф том и га сом 
из ка спиј ског ба зе на и из Сред ње Ази је је сте ди рек тан су дар ин те-
ре са Ру си је и Сад, кон фликт ин те ре са где је на су прот На то пак ту 
- Са вез Ру си је11), Ки не, Ира на, Ин ди је... Украт ко: Ки на има нај ве ће 
де ви зне ре зер ве у све ту, га рант је фи нан сиј ске ста бил но сти САД 
јер има 1500 ми ли јар ди до ла ра у об ве зни ца ма аме рич ког др жав ног 
ду га. Као де таљ енер гет ске сце не Ки не на по ми ње мо да се гра ди 
наф то вод и га со вод у Ка зах ста ну ко ји има 1/5 свих из во ри шта наф-
те. Ки на има, као и Ру си ја, из ве стан ути цај и у Мон го ли ји ко ја има 
1,3 ми ли о на то на ура ни ју ма а ње на те ри то ри ја је по ло ви на Евро пе, 
док је број ста нов ни ка 2,7 ми ли о на (као Бе о град са Ве ли ком Пла-
ном, ка за но ша љи вим то ном). У сред њој Ази ји по сто ји из ре ка: ако 
хо ћеш да одеш - учи ен гле ски, ако хо ћеш да оста неш – учи ки не ски 
је зик. Са рад ња у окви ру Шан гај ске ор га ни за ци је, хар мо ни зо ва ће 
ин те ре се ве ли ких др жа ва, а и Ја пан има од ре ђе ни ути цај на ин тен-
зив ни ју ру ско-ки не ску са рад њу.

Пре но си мо је дан став12): „По што је Ис точ ни про је кат при-
ка зан, и ти ме и отво рен за спољ ни свет (из ме ђу оста лог и на са-
ми ту у Вла ди во сто ку 2012. го ди не), Ру си ја на ста вља да тра га за 
нај по у зда ни јим парт не ри ма, из ме ђу оста лог и они ма ко ји хо ће да 
уче ству ју у ре ин те гра ци ји ње ног ги гант ског про сто ра. То је ло ги-
ка ко јом се ру ко во ди Ру ска Фе де ра ци ја у фор ми ра њу стра те ги је 
нај бит ни јих ру ских игра ча: нај ве ће нафт не кор по ра ци је су це во-
во дом по ве за ле Си бир са оба лом Ти хог оке а на; у пла но ви ма Га-
зпро ма и да ље ва жно ме сто за у зи ма га си фи ка ци ја Ис точ них де ло ва 
зе мље; „Ру ске же ле зни це“ пла ни ра ју да из вр ше ре кон струк ци ју и 
оса вре ме њи ва ње Тран сси бир ске же ле знич ке ма ги стра ле и БАМ-а 
(тј. Бај кал ско-Амур ске ма ги стра ле – же ле знич ке пру ге ко ја иде 
прав цем Ис точ ни Си бир – Да ле ки Ис ток); до не ти су про гра ми за 
раз вој ави ја ци је оп ште на ме не... До бре пер спек ти ве се отва ра ју да-
љем раз во ју Се вер ног мор ског пу та: из лаз на азиј ска тр жи шта ком-
при мо ва ног при род ног га са Си би ра, из град ња но вих фа бри ка за 
ком при мо ва ње га са на Са ха ли ну и у При мор ју. Осим то га, ис точ на 

11) Но ви си стем упра вља ња ба ли стич ким ра ке та ма Воз зва ние мо же да ме ња пра вац и то-
ком ле та и не пред ви дљи вост тра јек то ри је ле та ра ке те чи не не мо гу ћим ње го во пре сре-
та ње и си стем про ти вра кет не од бра не гу би сми сао: де таљ ни је, ВО ЕН НЫЕ НО ВО СТИ, 
Об зор во ен но-по ли ти че ской об ста нов ки в ми ре,ВОЗ ЗВА НИЕ" ЦИ ФРО ВАЯ СИ СТЕ-
МА УПРА ВЛЕ НИЯ ЯДЕР НЫ МИ РА КЕ ТА МИ.

12) Ви де ти: www.va se ljen ska.com 
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пред у зе ћа ко ја се ба ве ком при мо ва њем при род ног га са су од пред-
у зе ћа вој не ин ду стри је до би ла ве ли ке др жав не на руџ би не. Све ви-
дљи ви јег и ути цај ни јег ко ор ди на то ра еко ном ске ак тив но сти пред-
ста вља Ми ни стар ство Ру ске Фе де ра ци је за раз вој Да ле ког Ис то ка 
чи ји се штаб на ла зи у Ха ба ров ску, а ко је је осно ва но у ма ју 2012. 
го ди не. Ус пут, осла ња ње Ру си је на др жав ни сек тор у ње ном Ис-
точ ном про јек ту у азиј ским зе мља ма АТР-а на и ла зи на мно го бо ље 
раз у ме ва ње не го еко ном ско по сло ва ње тих истих ру ских струк ту ра 
на тр жи шти ма за пад них зе ма ља, где су оне че сто дис кри ми ни са не. 
Са да шње кре та ње Ру си је пре ма Ис то ку ни је слу чај но про пра ће-
но по сте пе ном об но вом ње них ли дер ских по зи ци ја на пост со вјет-
ском про сто ру. По че так ре а ли за ци је кон цеп ци је Евро а зиј ског еко-
ном ског са ве за и осни ва ње Ца рин ског са ве за, Ис точ ном про јек ту 
да ју до пун ску те жи ну, јер до зво ља ва ју да се ра чу на и на ефе кат 
ве ли чи не, на до пу ну де мо граф ског по тен ци ја ла, на све жу при ват-
ну ини ци ја ти ву, па и на по ве ћа ње по ве за но сти про сто ра ко ји спа ја 
оба лу Ти хог оке а на са цен трал ном Евро а зи јом – Ура лом, За пад ним 
Си би ром и Ка зах ста ном.“ “Га спром” је спре ман да са Ки не зи ма 
гра ди га со вод “Ал тај” од око 14 ми ли јар ди до ла ра ко ји би се бр зо 
ис пла тио. Ки на пла ни ра да 2020. тро ши око 400 ми ли јар ди ку би ка 
га са. По ло ви ну ће ку по ва ти у ино стран ству.“ Зна се ком.

Све ове чи ње ни це о си бир ском га со во ду, ко ји ко шта око 25 
ми ли јар ди до ла ра, ко ји је при ро дан по крет Ру си је ка Ис то ку, а је 
узро ко ван и стаг на ци јом европ ске при вре де, и ко ји ће оса вре ме-
ни ти ги гант ски про стор Ру си је, тј. ис то ка Ру си је, де фи ни ше или 
ре де фи ни ше и зна чај Ју жног то ка.

Јужниток је де таљ у овој ци ви ли за ци ји. На да ље у тек сту 
ви де ће мо да је де таљ он то ло шки сим бол и да ка рак тер ци ви ли за-
ци је од ре ђу је ње го ву суд би ну. 

У жи во ту и у пра ву не ма де та ља. Де таљ је сим бол исти не и у 
ње му је кон ден зо ва на су шти на. Ра ни ји, за ко ју се кун ду, ис ко рак на 
ко ло во зу, пе ша ка мо же бол но да под се ти да не ма де та ља у жи во ту, 
а прав ни ка не ки ре ле ван тан а не при ме ћен де таљ мо же да де фи ни-
ше као по бед ни ка или гу бит ка у прав ном про це су. Афе ра Во тер гејт 
је от кри ве на по мо ћу де та ља (део се ло теј па на бра ви кан це ла ри је 
де мо кра та), а нај мла ђи док тор Ци вил ног и Цр кве ног пра ва – Ка за-
но ва, на мол бу јед ног ве ли ка ша да ре ду ку је сво ју при чу о по зна том 
чи но деј ство ва њу и да го во ри без де та ља, ре као: Али,Вашепревас
ходство,суштинајеудетаљима.

Тзв. јав ност и дре си ра ни ме ди ји, ка ко би ре као Чом ски, има-
ју на ра тив да ци ви ли за ци ја у свом нео спо ри вом/ак си о мат ском сја ју 
не са мо да за слу жу је, не го и на ре ђу је/зах те ва ди вље ње. Опо зит ни 
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став о тер ми ну ци ви ли за ци ја демократски обез бе ђу је кри ти ча ру 
ста тус па ри је. У на шем раз у ме ва њу, ци ви ли за ци ја је тех нич ко по-
стиг ну ће ко је је, ско ро, вред но сно не у трал но13) (уз мо гућ ност по-
ле ми ке). Ми смо не са мо сим па ти зе ри не го и де лат ни са ве зни ци 
јед не дру ге ре чи, са др жи не, сми сла, вред но сти. Ми смо са ве зни ци 
кул ту ре као ду хов ног по стиг ну ћа. Вла да ви на пра ва је, мо жда, у те-
о риј ској ар хи тек ту ри сфе ра кул ту ре, а не сфе ра ци ви ли за ци је. Да-
кле, не чи ји хи по те тич ки суд о не ци ви ли за циј ском по на ша њу нас 
чи ни, ми ни мал но, рав но ду шним, уз про прат ни осе ћај да опра шта-
мо јер се не зна шта се го во ри и чи ни. Опо зит но то ме, по хва ла за 
кул тур но по на ша ње во зди же. 

ПРАВОСЛАВНИПРИНЦИПИ
Да ли се уго вор де фи ни ше по ве ков ној прав ној фор му ли као 

сим фо ни ја во ља две стра не или је у мо дер ној бе сми сле ној ва ри јан-
ти уго вор са гла сност и тре ће не ек спо ни ра не, не по зна те, не зва не 
а сва ка ко има нент но на сил не тре ће стра не? Да ли ова он то ло ги ја 
не из бе жне тре ће стра не уго во ра ва жи и ако је то про тив во ље тран-
спа рент них уго вор них стра на? Да ли ова ква мо дер но-де мо крат ска, 
еуни јат ска де фи ни ци ја уго во ра по шту је ми ни мум де мо крат ских 
вред но сти, да ли је то од бра на вр ли не или дик тат сла ба шних др-
зни ка и да ли се ти ме уве ћа ва прав на си гур ност? Мо же се по ста-
ви ти и пи та ње да ли је то у крај њем ин те ре су тре ће стра не? И још 
јед но вр ло за ни мљи во пи та ње: да ли се број има нен тих а до ми-
нант них не ви дљи вих уго вор них стра на мо же ре ду ко ва ти и фи на-
ли зи ра ти бро јем три? Шта ће би ти ако се по ја ви, ре ци мо, че твр та 
стра на у уго во ру? Ка ква је суд би на за пад њач ких де спо ти ја, на при-
мер, де мо крат ског фа ши зма14)?

Прав на ци ви ли за ци ја по зна је уго вор у ко рист тре ће стра не. 
Да ли је мо гућ уго вор на ште ту тре ће стра не? Ако тре ћа стра на 
бу де оште ће на, он да су кла сич ни прав ни ме ха ни зми за шти те ње-
ног ин те ре са ле ги ти ма ци ја за ту жбу због ап со лут не или ре ла тив не 
ни шта во сти. Ниг де у до са да шњој прав ној ци ви ли за ци ји, ко ја ни је 
би ла си ро ма шни ја прав дом и ло ги ком од са да шње прав не де мо-
кра ту ре, да се из ра зи мо еуфе ми стич ки, ни је би ло мо гу ће да тре ћи 
не у го вор ни или ва ну го вор ни су бјект зах те ва ре ви зи ју уго во ра или 
упо до бља ва ње са сво јим сед мим или тре ћим па ке том. Ни ка да тре-

13) То што сва ко мо дер но фи зич ко ли це има мо бил ни те ле фон, не чи ни га му дри јим од 
грч ких ми сли ла ца. Уз гред, ин во лу ци ја ду ха је очи глед на по ре ђе њем ду хов них ви си на 
ра ни јих, на при мер – грч ких, ми сли ла ца у од но су на са да шње про фе си о нал це/ин те лек-
ту ал це у овој сфе ри. Ни че је го во рио исти ну да је илу зи ја да се да нас бо ље зна исти на.

14) Ви де ти на слов ну стра ну Печата 308/2014: ЕУ пир у Укра ји ни – де мо крат ски фа ши зам 
са пот пи сом Бри се ла.
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ћи са мо на мет ну ти ен ти тет ни је био ре фе рен тан за за кљу че ње, ту-
ма че ње и спро во ђе ње уго во ра из ме ђу две стра не. Пре ци зни је ка за-
но: ни је прав но ре ле ван тан/ре фе рен тан, али са аспек та ар гу мен та 
силе ства ри мо гу да бу ду ре ла ти ви зо ва не. 

Пре ма ес ха то ло ги ји пра ва, пре ма ве ков ним прав ним пра ви-
ли ма, тј. пре ма пра ви ли ма ко ја су има нент ност пра ва, ути цај тре-
ћег ва ну го вор ног су бјек та мо же да се ква ли фи ку је и као при ну-
да или прет ња. Под се ћа мо да при ну да и прет ња по сто је ако је у 
кон крет ном слу ча ју при су тан не до зво љен ути цај на уго вор ну во-
љу, без об зи ра на са вр ше ност и ко смич ку уз ви ше ност, до ка за ну и 
ле по том15) чим бе ни ка, стра не ко ја чи но деј ству је са при ну дом или 
прет њом. Да кле, и са вр ше ни су бјект мо же да учи ни не са вр ше ни 
акт – прет њу или при ну ду. При мер је ху ма ни стич ко при ја тељ ско 
бом бар до ва ње јед не др жа ве. Већ по ме ну та По но мар је ва на во ди да 
су европ ски чи нов ни ци од ди пло мат ских алу зи ја и же ља пре шли 
на отво рен дик тат, тра же ћи пре и спи ти ва ње уго во ра о из град њи 
"Ју жног то ка", што пред ста вља нај ба нал ни ју прет њу и уце ну. Мо-
но пол, на ме та ње ста во ва и уго во ра је уни вер зал на, ре при зи ра на 
вред ност ЕУ: ко тр гу је са Ца рин ским са ве зом – са Ру си јом, Бе ло-
ру си јом, Ка зах ста ном, а и Јер ме ни јом, Ира ном - не мо же да тр гу је 
са ЕУ. 16)Под се ћа мо: Ца рин ски са вез17) - Та мо жен ный со юз в рам-
ках Евра зи й ско го эко но ми че ско го со о бщ е ства има 170 ми ли о на 
љу ди, пе ти ну свет ских ре сур са, 15 од сто свет ског коп на и пред ста-
вља кон фе де ра ци ју на еко ном ским ве за ма.18)

По ста вља се и ово прав но пи та ње: да ли и да ље ва жи пра-
ви ло да је уго вор за кон за стра не или за кон по ста је, да кле, при-
нуд ност сти че, тек ако не ко тре ћи не ка же дру га чи је? Да ли је но-
ва де мо крат ска де фи ни ци ја уго во ра да је уго вор са гла сност из ја ва 
во ља две стра не, у кон ди ци о на лу да то не љу ти не тран спа рент ну, 
не по зва ну а са мо зва ну ре фе рент ну стра ну, на ду го вор ног су бјек та, 
тач ни је на ду го вор ног су бјек та сва ког и свих уго во ра? Да ли све и 
да ни је из ре че на а сна жно при сут на иде ја на ду го вор ног су бјек та 
сва ког уго во ра, ми ни мал но или мак си мал но ко ор ди ни ра са те о ри-
јом о над чо ве ку, те о ри јом ро ђе ном и сим па ти са ном на од ре ђе ном 
де лу Ста ре да ме? Код хри шћа на, пре ма оцу Ју сти ну По по ви ћу, бу-

15) За ни мљи во је ис тра жи ва ње о ва же њу ста ро грч ког прин ци па ка ло ка га ти је и ва же њу ми-
сли До сто јев ског да ће ле по та да спа си свет. Ка ко се бри сел ска ад-ми ни стра ци ја укла па 
у ову те зу?

16) Печат бр. 304, стр. 38 и 39.

17) О ин те ре со ва њу Изра е ла за Ца рин ски са вез, Пе чат 303/2014, стр. 17.

18) www.vedоmosti.ru.
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дућ ност од ре ђу је исто ри ју, а код не ких дру гих су бје ка та мо жда ће 
про шлост де фи ни са ти бу дућ ност.

Ако би се и на дру ге прав не си ту а ци је при ме ни ла ова прав на 
ло ги ка, тач ни је прав на бе сми сли ца фор си ра на у мо дер ним кра је-
ви ма ове ту жне Пла не те, о уго во ру као кон ди ци о нал ном из во ру 
пра ва и ду жно сти, тј. уго во ру ко ји је у ста њу пен ден ци је док га 
не одо бри моћ ни са мо зва ни ва ну го вор ни или на ду го вор ни су бјект, 
он да је сми сле но, у ап со лут ној бе сми сле но сти, и ово пи та ње: да 
ли, ре ци мо, брак као са гла сност му жа и же не је сте пу но ва жан са мо 
ако га одо бри моћ ни, стро ги а не пра ви чан ком ши ја ко ји, при том, 
има и не ких ин те ре сних, естет ских, чул них ам би ци ја за лир ским 
ин те гра ци ја ма са, ре ци мо, му жем (то је мо де ран не па три јар ха лан 
при мер)? Да ли, ре ци мо, ин спи ри са ни истом бе сми сле ном ло ги-
ком мо дер не или пост-мо дер не, уго вор о ку по про да ји ста на без 
еле мен та ино стра но сти из ме ђу куп ца Пе тро ви ћа и про дав ца Јо ва-
но ви ћа ва жи са мо ако га одо бри, тј. са мо ако ње го ву ре ви зи ју не 
зах те ва јед на ко ква ли те тан по то мак Га ри Ку пе ра, Џо на Веј на или 
Бу фа ло Би ла или ше ри фа из шер вуд ске шу ме или Тил Ој ленг шпи-
ге ла? Свим ср цем гла са мо за Ти ла19).

Ре ви зи ја или ини ци ја ти ва за ре ви зи ју или, нај го ре, зах тев за 
ре ви зи ју од ва ну го вор ног/на ду го вор ног су бјек та по ни шта ва те ме-
ље прав не кул ту ре, то је ди вер зи ја прав не/уго вор не ло ги ке, то је 
ан ти прав на иде ја ко ја из ла зи из пра ва и де струк тив но се ло ци ра у 
сфе ру си ле не пра ва, у при вид пра ва и зби љу дик та ту ре. 

Прет ход ни део ра да је о ар гу мен та ци ји за пе си ми зам. Ипак, 
то ни је фи нал но ста ње ду ха и жи во та. Не во ље су знак при ја тељ-
ства Бо жи јег. Све ти Оци ка жу да онај ко не ма не во ље је за бо ра-
вљен од Бо га. Све ти Исак Си риј ски ве ли да су не во ље да ро ви, јер 
по сле мно гих не во ља би ва ју и уте хе, а ко про ла зи без не во ља – по-
бе ђу ју га стра сти. Не во ља је шко ла тр пље ња. Го спод не во ље ша-
ље из љу ба ви и ра ди на шег спа се ња..20)„...Тво је стра да ње ни ка да не 
мо же да пре ђе ме ру... Ка да лон чар зна ко ли ко тре ба др жа ти ло нац 
у ог њу да се ис пе че а да не пр сне, ка ко не би Бог знао ме ру на ших 
стра да ња“? – ка же Вла ди ка Ни ко лај.21) 

19) Тил је има ги нар ни на род ни ју нак ко ји сво јом на род ском ло ги ком над му дру је уче не, тј. 
ума њу је не моћ обич ног се љач ког све та пред ба ха тим го спо да ри ма, оду шак ма лог чо ве-
ка. Име Ој лен шпи гел је на ста ло од ре чи Ој ле/Eule - со ва и Шпи гел/Spi e gel – огле да ло, 
да кле у пре не се ном зна че њу реч го во ри о то ме да чо век у огле да лу не ви ди сво је ма не 
као ни со ва сво ју ру жно ћу. Сли чан (због на род не му дро сти) а вр ло раз ли чит (због па-
три о ти зма) Ти лу је Ко чи ћев Да вид Штр бац.

20) Пре по доб ни ста рац Ма ка ри је Оп тин ски, Реч ник спа се ња, Бе о град, 2007, 243, 247.

21) Вла ди ка Ни ко лај, Ми сли о до бру и злу, Пе тров град, 2002, 71.
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Иако и пра во сла вље у исто риј ској ре а ли за ци ји (Бер ђа јев) 
има сво јих обла ка22), у тој ду хов но сти на ла зи мо спа со но сне прин-
ци пе23). На во ди мо, овом при ли ком, са мо осам прин ци па. Бер ђа јев 
ка же да смо, не од гор дог Про ме те ја, не од Мо но о вог сле пог слу-
ча ја или Ка ми је вог ап сур да, већ од Бо га по зва ни да бу де мо Бог-да 
бу де осми дан ства ра ња24).

Пре ма Ев до ки мо ву, "Пра во сла вље је у су шти ни Жи вот и 
пре ва зи ла зи сва ку де фи ни ци ју: Дођи и види - ка же отац С. Бул-
га ков сва ком чо ве ку до бре во ље. Пра во сла вље је нај ма ње нор ма-
тив но, нај ма ње пре во ди во у пој мо ве и тај ес ха то ло ги зам је пра-
во сла вље са чу ва ло од при ти ска се ку ла ри зо ва ног све та, учи нив ши 
да не по зна је мо дер ни зам, про гре си ви зам... Да на шњи по вра так 
за пад ња ка из во ри ма ори јен тал не па три сти ке по ка зао је ко ли ко су 
оп ту жбе про тив Пра во сла вља да је по ста ло му зеј, му ми фи ко ва но 
те ло, у ства ри не ра зу ме ва ње сла бо оба ве ште них или зло на мер них 
на уч ни ка..."25)

Ти прин ци пи су: 
1.Духовност. Ду хов ност је све сно опа жа ње или до жи вља-

ва ње бла го да ти Бо жи је где ду хов ни су бјект по но во за до би ја сво је 
плем ство. То је су штин ски про цес обо же ња. За Гри го ри ја Ни ског/
Гри го ри је из Ни се, ду хов ност прет по ста вља не пре ста но на пре до-
ва ње (епек та за) и успе ва ње у бес ко нач ној за јед ни ци са Бо гом. За 
Све тог Јо ва на Ле ствич ни ка ду хов ни жи вот је сте пе ња ње по сте пе-
ни ца ма, при че му пре ва зи ла зи мо „зам ке“ ко је нас спу та ва ју да за-
до би је мо Бо га. За Ни ко ди ма Аги о ри та хри шћа нин се на ла зи у „не-
ви дљи вој бор би“, са ци љем да овла да сво јом соп стве ном ети ком 
кроз ра су ђи ва ње и ти хо ва ње. Сви ве ли ки под ви жни ци сма тра ју да 

22) Се ри је Вик то ро вич Тро иц ки, Иза бра не сту ди је из Цр кве ног пра ва, Па пи стич ке те жње 
код Гр ка, Бе о град 2008, 187 и да ље.

23) Епи скоп Бач ки др Ири неј ка же да је по ли тич ки за пад пр ва етич ки и вер ски рав но ду шна 
ци ви ли за ци ја у гру бом су ко бу са хри шћан ством, Печат, 303/2014, 9. О по ра зу За па да, 
го во ри Ста рац Та деј Ви тов нич ки, Мир и ра дост у ду ху све том -по у ке, бе се де, раз го во-
ри, Бе о град 2011, 211. О то ме да тзв. људ ска пра ва не сме ју да бу ду раз лог да се при си-
ља ва ју хри шћа ни да не по шту ју Бож је за по ве сти, Р. Би го вић, Људ ска пра ва, у "Људ ска 
пра ва у хри шћан ској тра ди ци ји", при ре дио Р. Би го вић, Бе о град 2009, 83.

24) Сло бо дан И. Па нов, Основ за раз вод ду хов ног бра ка, Ана ли Прав ног фа кул те та у Бе о-
гра ду, Бе о град 2012/број 2, 182. 

25) Па вел Ев ди ки мов, Пра во сла вље, Бе о град 2009, 8,9. Они ко ји ми сле да је пра во сла вље 
за мр зну то у про шло сти, тре ба да раз ми сле о хер ме на у тич ком бо гат ству Пра во сла вља, 
Пи тер Мек мај лор, Ма ри ја Во ро жи шче ва, Со ци о ло ги ја и Пра во сла вље, у Мо гућ но сти и 
до ме ти со ци јал ног уче ња Пра во сла вља и Пра во слав не Цр кве, при ре ди ли Дра го љуб Б. 
Ђор ђе вић, Ми лош Јо ва но вић, Бе о град 2010, 152.
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је жи вот у Хри сту ак ту а ли за ци ја бла го да ти кр ште ња, или стал на 
че жња за Бо гом, си лом Ду ха Све то га.26)

При мар ност, до ми нант ност и је ди ност27) ду хов но сти. Бож ја 
искра је ство ри ла чо ве ка и свет. Оци пра во слав не ду хов но сти го во-
ре о сле де ћим сте пе ни ма ду хов ног жи во та:

1) Очи шће ње28) од стра сти29) и сти ца ње вр ли на. Стра сти су 
не са мо од раз его и зма (за то што по ка зу ју не моћ во ље да 
се од вик не од сла бо сти) и од су ства скру ше но сти, не го су 
и знак ира ци о нал но сти, јер ме ња ју сми сао (ло го сност) 
ства ри, упо тре бља ва ју ћи их про тив но њи хо вој при ро ди. 
Отва ра ње пре ма Бо гу мо гу ће је са мо кад се во ља осло-
бо ди од те стра сне ствар но сти. Стра сти сла бе дух, а бе-

26) Све ти Ва си ли је Ве ли ки го во ри о три на чи на и узро ка ства ра ња: Отац је по чет ни узрок 
све га ство ре но га, јер во љом Ње го вом све се ства ра; Син је де ло твор ни узрок, јер кроз 
Ње га до ла зи све што је ство ре но; а Дух је осве ћу ју ћи узрок, јер кроз Ње га твар до ла зи 
до са вр шен ства. Дух Све ти уче ству је и у ова пло ће њу Си на, ко ји се ро дио по те лу „од 
Ду ха Све то га и Дје ве Ма ри је“ (Мт. 1, 18, 30).

27) Ка кве су нам ми сли, та кав нам је жи вот. Дух је ми сле на си ла ко ја по кре ће ма те ри ју, Ста-
рац Та деј Ви тов нич ки, Мир и ра дост у ду ху све том -по у ке,бе се де, раз го во ри, Бе о град 
2011, 187.

28) На Анич ко вом мо сту на Нев ском про спек ту у Пе тров гра ду по сто ји скулп ту ра Кло та где 
ко ња об у зда ва ју ја ха чи, по ста вље на по на ред би ру ског ца ра Ни ко ла ја I: коњ је сим бол 
чо ве ко ве при ро де, ин стинк та и стра сти, а ко ња ник је чо век ко ји ту при ро ду усме ра ва 
све шћу и во љом. Као што се страст усме ра ва ра зу мом, та ко се и ра зум под вр га ва ду-
хов но сти, Та ма ра Алек сан дров на Фло рен ска, Свештеназаједница,Хришћанскапсихо
логијабрака,Симболибрачногсавеза, у књи зи Дадвојебудуједно,Православнибрак
ипородицаусавременомсвету, дру го из да ње, књи гу при ре ди ли Јо ван Ср буљ и Вла ди-
мир Ди ми три је вић, Би бли о те ка Образ Све тач ки, Бе о град, 2007, 472. За вре ме бло ка де 
Ле њин гра да, скулп ту ра је би ла за ко па на у Двор цу пи о ни ра и вра ће на на кон осло бо ђе ња 
1. Ма ја 1945. По сто ји ко ња ник и ко њи и пред на шом скуп шти ном. 

29) О бес при стра шћу, о рав но душ ју пре ма зе маљ ском и о ла ко ћи ли ша ва ња свет ских за-
до вољ ста ва и о сми ре но у мљу, ми сли ти о се би скром но, не гор до љу би во, Све ти Јо ван 
Ле ствич ник, Ле стви ца, Ма на стир Хи лан дар, 2003, 219 и да ље. 

  Ни шчи ду хом или скру ше ни су нај бо љи умо ви. То је са мо свест о свом ни шта ви лу пред 
ве ли чан ством Бож јим. Њутн је ни шчи ду хом ка да је при знао да је ње го во не зна ње бес-
крај но ве ће од ње го вог зна ња, Св. Вла ди ка Ни ко лај Ве ли ми ро вић, О Бо гу и љу ди ма, 
Бе о град, 2007, 90.

 Афек ти или стра сти (грч. страст, стра да ње) је су из вор гре ха. Ми по зна је мо афек те као 
„сла бо сти“, као не ра зум не те жње и гре шна уз бу ђе ња. Бе стра шће или чи сто та, отуд, је су 
ре зул тат чо веч не во ље (не во ље чо ве ка) да др жи афек те у гра ни ца ма „ра зу ма“ при ро де, 
да слу ша њем Хри ста из ле чи стра сне и не ра зум не на го не во ље. Аске за (гр. ве жба ње, 
на ви ка, под виг) је сте осло бо ђе ње од стра сти или уз ди за ње ду ше. Аске за је је дан од 
са став них еле ме на та пра во слав не ду хов но сти и јед на ка је са ак тив ном фи ло со фи јом 
вр ли на. Аскет ски под виг је сте ду хов на бор ба да се по но во до сег не жи вот ка кав је био 
пре па да у грех, кад дух вла да ше над те лом. То је про ме на прав ца ду хов но га жи во та: 
„те ле сни чо век“ уми ре да би се ро дио „ду хов ни чо век“ (1. Кор. 15, 42–53).Аске за је 
ста ње у ко јем хри шћа нин чу ва не у га си ви за лог Све то га Ду ха, ко јег је при мио од бла го-
да ти кр ште ња, а ако се уга сио, раз го ре ва га. „Због то га, пак, и сам се тру дим (ве жбам, 
под ви за вам) да имам чи сту са вјест сваг да пред Бо гом и љу ди ма“ (Де ла 24, 16), в. сајт 
пра во сла вље.
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стра шће ре ге не ри ше моћ ду ха и да је сло бо ди под стрек 
за вр ли не.

2) Со зер ца ва ње бо жан ских „ло го сно сти“ ства ри, или 
усред сре ђе ње ду ха на Бо га. За у ста вља ње стра сне ма ште 
ко ја огра ни ча ва по зна ње на чи сто ма те ри јал ну струк ту-
ру све та и те ла, већ зна чи на пре дак. Кон тем пла ци јом, то 
јест про ди ра њем ду ха иза ма те ри јал не по вр ши не све та, 
при су ство Бо жи је по ста је очи глед ни је и де ло твор ни је.

3) Не по сред но сје ди ње ње или стал но до жи вља ва ње Бо га, 
по след њи ста ди јум обо же ња. Све ово у ад ској ин вер зи ји 
је ви дљи во у исто риј ском ре а ли те ту си ла ко је дик ти ра ју 
мо дер ну зби љу.

У Цр кве ној дог ма ти ци, свет је тво ре ви на Бо жи ја, сре ди на у 
ко јој чо век вр ши сво ју ства ра лач ку, све ште нич ку и про роч ку уло гу. 
Исус Хри стос пра ви раз ли ку из ме ђу би ти усвету и би ти одсвета: 
„Од сви је та ни су, као ни ја што ни сам од сви је та“ (Јн. 17, 16). Цр ква 
сто ји на гра ни ци света: с јед не стра не, она је при сут на и де лат на 
упра во у свету(„Не мо лим да их узмеш са сви је та, не го да их са чу-
ваш од зло га“, Јн. 17, 15); али с дру ге стра не, Цр ква је екс те ри ор на, 
не за ви сна од света ко ји од би ја Бо га или сто ји ван са ве за са Њим. 
Став Цр кве пре ма свету по ти че упра во из ње ног Све то та јин ског 
ка рак те ра. Она се објек тив но на ла зи уну тар за јед ни це са Бо гом док 
се свет, под ути ца јем „кне за ово га све та“ (Јн. 14, 30), су прот ста-
вља при хва та њу те за јед ни це. Цр ква не мо же, да кле, оза ко ни ти или 
осве шта ти светкао та кав, свет ко ји се ор га ни зу је по соп стве ним 
ауто ном ним за ко ни ма, већ га по зи ва да уђе у сфе ру бла го да ти.

У ес ха то ло шкој пер спек ти ви, свет– по зван да при ми об лик 
Цр кве у Тај ни кр ште ња – би ће пре о бра жен у Цар ство Бо жи је. За-
то се хри шћа нин, зна ју ћи пут и ди на ми ку све та, мо ли: „Не ка до ђе 
бла го дат и не ка про ђе овај свет“ (Ди да хи 10, 5).30)

Ове ре чи су прак тич не, је зик жи во та и аде кват не су те ми ко ја 
је ам би ва лент на си нер ги ја енер ги је ду ха и ма те ри је, кон крет ног и 
прин ци пи јел ног, ово вре ме ног и оно вре ме ног/све вре ме ног... О до-
ми на ци ји тј. је ди но сти ду хов но сти све до чи и праг ма тик Чер чил 
ка да по ку ша ва да ски ци ра Ру си ју: Ру си ја је за го нет ка за мо та на у 
ми сте ри ју уну тар тај не.31) Kaко би то ре као Фјо дор Ива но вич Тјут-
чев: 

30)  Сло бо дан И. Па нов, Све тов ни и ду хов ни брак у Ср би ји, Бе о град, 2013, 293-295.

31)  De utsche Wel le, 13.12.2013. го ди не.
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УмомРоссиюнепонять
Аршиномобщимнеизмерить
Унейоссобеннаястать
ВРоссиюможнотольковерить

2.Саосећајност. За раз ли ку од Ари сто те ло ве ко му та тив не и 
ди стри бу тив не прав де, Хри сто ва прав да ка за на у при чи о на гра ди 
рад ни ци ма у ви но гра ду је сте прав да са из во ром и у са о се ћај но-
сти32). Са о се ћај ност у не во ља ма, од су ство мо рал не рав но ду шно сти 
пре ма пат њи је хри шћан ска вр ли на ко ја се у све тов ном на ра ти ву 
зо ве со ли дар ност. По моћ у ре ша ва њу јед не од основ них по тре ба и 
прет по став ки по сто ја ња и раз во ја је сте и енер гет ски сек тор. Сим-
бол тог век то ра енер ги је је и у ле пој ме ђу за ви сно сти, си гур но сти 
екуменe, без бед но сти сва ког и свих и за до вољ ство уте ме ље но на 
ле пој ес ха то ло ги ји мо ра ла. 

У Цр кви по сто ји јед но пра ви ло: у ну жном – сло га, у не ва-
жном – сло бо да, у све му – љу бав. Сер геј Ра до ње шки ве ли да нас 
спа са ва љу бав и је дин ство.

3.Радостесхатолошка. Све што је бо жан ско-ла ко је, го во-
рио је Ес хил. Ни ско му дро ва ње, ка ко би ре као отац Та деј, мо же да 
ство ри за блу ду о до ми на ци ји рђа вих, лор до ва та ме. То је про блем 
те о ди це је, тј. ка ко се об ја шња ва по сто ја ње зла ка да је Бог љу бав и 
до бро. Зло је ко ри сно ис ку ше ње и ме ра ве ре и про ве ра прег ну ћа по 
Бож јем за ко ну. О те о ди це ји је рас пра вља но и у Ста ром за ве ту (раз-
лог стра да ња пра вед ни ка Јо ва), а о то ме је пи сао и проф. Ни ко ла 
Ми ло ше вић (стра да ње вест фал ки од вар ва ра, иако су би ле вер не 
бо жи јим пра ви ли ма, по св. Ав гу сти ну, је об ја шње но ти ме да су се 
по гор ди ле у до бру). Не ка да зло на ве де на за блу ду о дон ки хо тов ској 
бор би за вр ли ну, а не ка да оја ча пла мен прав де и сло бо де. Моћ ни ци 
има ју рок тра ја ња: Ака де мик Ек ме чић пи ше о до ма ћим моћ ни ци-
ма да са да из гле да ју као не за ко па но гро бље, а ка кви су то не ка да 
ор ло ви би ли33).

До ста је сва ком да ну зла сво је га, ка же отац Та деј. Не бри ну ти 
јер је ес ха то ло шка ра дост бож ја над ле жност.34) Апо стол Па вле ве-
ли: ОнајјеслугаГосподњикојинеправдуможетрпети.

4. Грех униније. Све је Бож ја во ља. Бож ја во ља тра жи и 
прег ну ће вер ни ка. Уни ни ја/ча мо ти ња је грех. Му че ни штво (мар ти-

32) Фри дрих фон Ха јек сма тра да је за по сто ја ње ли бе рал ног дру штва ну жно да се чо век 
осло бо ди не ких при род них ин сти ка та, из ме ђу оста лих и со ли дар но сти и са о се ћа ња, Ју-
риј Ј. Во ро бјов ски, За пад ни пут у апо ка лип су, Бе о град 2009, 242 и да ље.

33) Ми ло рад Ек ме чић, Ду го кре та ње из ме ђу кла ња и ора ња, Исто ри ја Ср ба у Но вом ве ку 
1492-1992, Бе о град, 2011, 543.

34) Ста рац Та деј Ви тов нич ки, Мир и ра дост у ду ху све том -по у ке, бе се де, раз го во ри, Бе о-
град 2011, 175, 214.
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ри он) је и стра да ње и све до че ње о сна зи Бож је во ље. Му ка је из вор 
веч не ра до сти. Адам је у Ра ју из гу био ве ру, а пра вед ник Јов и цар 
Ла зар су на гно ји шту исто ри је утвр ди ли ве ру.

Зло, не во ље су, ка же Ни ко лај, саставживота („Овај жи вот 
се не би мо гао за ми сли ти без тро га: сре ће, не сре ће и смр ти... Сре-
ћа је дар Бож ји, не сре ћа до пу ште ње Бож је, а смрт по бе да Бож ја... 
Стал на сре ћа, без при ме се не сре ће, по ста ла би без бој на и до сад на. 
Стал на не сре ћа, без смр ти учи ни ла би овај жи вот па клом без из-
ла за“), оно неплаши („Све во де ни це ме љу у Бож ју ко рист... и Бог 
про бу ђе ним злом бу ди успа ва но до бро“) јерјеподконтроломБога 
(„...Тво је стра да ње ни ка да не мо же да пре ђе ме ру... Ка да лон чар зна 
ко ли ко тре ба др жа ти ло нац у ог њу да се ис пе че а да не пр сне, ка ко 
не би Бог знао ме ру на ших стра да ња?“, ка же Ни ко лај).35)

Жр тва је услов до бре бес ко нач но сти, те мељ ви дов дан ске 
ети ке. Еван ђе о ска про тив реч ност гла си: мо ра се мре ти за не бе ску 
прав ду да би се веч но жи ве ло. Бог дан Же ра јић, из на ра шта ја ан ђе-
ла, пе ва: Кохоћедаживинекмре. Зе маљ ско се осве ћу је не бе ским, 
про ла зно веч ним, а људ ско Бо жи јим. Укре пље ни у вр ли ни, ра до-
сно рев но сни за под виг, уже же ни же љом за сло бо дом. 

Ва ља има ти упор ност у тој бор би по пут Се ра фи ма Са ров-
ског ко ји је хи ља ду да на и хи ља ду но ћи про вео у не пре ста ном 
мо ли тве ном под ви гу.36) Ни је нај бо ље би ти му ко трп ник (рус. стра-
сто тер пец), све ти тељ ко ји је му че нич ки по стра дао због не про ти-
вље ња злу, а не због ис по ве да ња ве ре у Хри ста.37)

У све тов ној вер зи ји при мер без о блач ног ен ту зи ја зма је при-
мер ру ског пе сни ка Гу ми љо ва ко ји је Ани Ах ма то вој у јед ном да-
ну до нео де сет бу ке та цве ћа. Дру га чи је је фи на ле мар ша ла Пе те на 
ко ји је био ју нак у Пр вом свет ском ра ту и, због не ма ња кон ди ци је 
вр ли не, био из дај ник у Дру гом свет ском ра ту. 

5. Теономија. На ве ли смо јед ну пра во слав ну ми сао да је 
ауто но ми ја сла ба шна, да је хе те ро но ми ја ђа вол ска, а да је је ди но 
спа со но сна те о но ми ја. У пра ву, по себ но Гра ђан ском, по сто ји, уз 
из ве сне ли ми те, вр ло сна жно на че ло ауто но ми је во ље. У ду хов-
ној вер зи ји ег зи стен ци је, од ри ца ње од сво је во ље и пре да ва ње во-
љи Бо га је спа со но сно. Спа со но сно је по ни ште ње сво је во ље ра ди 
до сти за ња пу но ће бла го де ти. Ми смо љу бав ра ни је де фи ни са ли у 
ду ху овог ме та-фи зич ког суп стра та. Љу бав је ра до сна, це ло му дре-
на жр тва, по ни ште ње ра ди бо га ће ња сво је лич но сти, си ро ма ше ње 

35) Сло бо дан И. Па нов, По ро дич но пра во, че твр то из да ње, Бе о град, 2013, 387.

36) Ар хи ман дрит Ти хон (Шев ку нов), Не све ти а све ти, Бе о град, 2012, 404. 

37) Ар хи ман дрит Ти хон (Шев ку нов), Не све ти а све ти, Бе о град, 2012, 396. 
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сво јих же ља ра ди бо га ће ња свог сми сла. Те о но ми ја прет по ста вља 
епек та зу. Епек та за (пру жа ње, пе ња ње) је сте уче ње ко је је раз ра дио 
Све ти Гри го ри је Ни ски (у Мојсијевомживоту, или Расправиоуса
вршавањууврлини), по ко ме ду ша, бу ду ћи Бо гом при ву че на, је сте 
у не пре ста ном кре та њу ка ви шим сте пе ни ма пу но ће бла го да ти. То 
пе ња ње је сте оду ше вље ње Бо гом ко је, по Ди о ни си ју Аре о па ги ту, 
бо жан ски ерос упе ча ћу је као ди на мич ки еле ме нат у чо ве ко во би ће. 
Оно прет по ста вља стал но осло ба ђа ње од стра сти, ду хов но уз ра-
ста ње ка пу но ћи Хри сто вој (Еф. 4, 13). 

Епектаза зна чи на пре до ва ње у вр ли ни и де ла њу, јер хри-
шћа нин ни кад не тре ба да се од ри че оно га што је до био, не го тре ба 
да про ду жи оно што је за по чео. Баш због то га, хри шћа нин је, у том 
то ку уса вр ша ва ња, сти му ли сан да те жи ка ви шем: „А рев нуј те за 
ве ће да ро ве. И по ка за ћу вам још уз ви ше ни ји пут“ (1. Кор. 12, 31). 
Га ше ње ела на пре ма Бо гу пред ста вља у исто вре ме сма ње ње енер-
ги ја људ ске лич но сти. 

6. Суптилна дисциплина или дисциплинована суптил
ност. Услов му дро сти је сте и у зах те ву за утвр ђе њем чи ње ни ца 
ко је је стр пљи во, али је без доц ње. И чи ње ни це као ма те ри јал ни 
епи фе но мен исти не је те шко са зна ва ти. На при мер, те шко је пре-
ци зно ква ли фи ко ва ти не ке аква рел не сфе ре из ме ђу прин ци пе јел-
но сти, флек си бил но сти, по пу стљи во сти и ка пи ту лант ства. Тач на 
атри бу ци ја чи ње ни ца ни је лак за да так. Чи ње ни це и исти на ни су 
си но ни ми: чи ње ни це су кон сти ту ен ти исти не, али је исти на не сво-
ди ва са мо на чи ње ни це. Исти на је бо га ти ји по јам: чи ње ни це су 
ма те ри јал ног ко ва, док је исти на ду хов ног ка рак те ра. Те шко је еви-
ден ти ра ти ма те ри јал ну ар хи тек ту ру исти не а ка мо ли ње но ду хов но 
би ће. Успех обез бе ђу је Бо жи ја про ми сао.

7.Илузијаизузетности. Адам је био у ста њу да мо же да не 
са гре ши (non pos se pec ca re), са из гле ди ма да се уз диг не до ста ња да 
не мо же да са гре ши (pos se non pec ca re).38) Чо век (пост)мо дер не не 
да гре ши, већ ра до сно гре ши у бо ле сној, тј. он ко ло шкој хе до ни ји. 

Пред сед ник Ру си је, у аутор ском тек сту у Њу јорк тај мсу, од-
ба цио је став Оба ме о „аме рич кој из у зет но сти“, ре кав ши да нас је 
„Бог све ство рио јед на ким.“ Са мо ти ту ли са ње о из у зет но сти ни је 
са мо не хри шћан ски, тач ни је ан ти хри шћан ски чин, већ је и вр ло 
не та чан и још ви ше не ин те ли ген тан чин. Ва ља чу ти До сто јев ског: 
Смирисе,гордичовече.

38) Ми тро по лит Ни ко лај Ха џи ни ко лаy, „Пол ност и спа се ње чо ве ко во - осо би не по ло ва пре 
и по сле па да пр во зда них“, Му шка рац и же на пред тај ном те ла - Пра во сла вље и пол ност, 
Бе о град 2006, 601-608.
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По Све тим Оци ма нај ве ће од свих за ла је сте по нос. Гор дост, 
по ре чи ма Св. Јо ва на Ле ствич ни ка, је мај ка свих стра сти, од ко јих 
су пр ве та шти на и са мо о прав да ва ње. Гор дост је об лик по ри ца ња 
Бо га, страст ко ја је за стра шу ју ћа, моћ на и ко ја се те шко ле чи. Гор-
дост се ма ни фе сту је као хва ли са вост, уобра же ност, аро гант ност, 
др скост, твр до гла вост, са мо ва жност, ме га ло ма ни ја, ам би ци о зност, 
са мо љу бљи вост, као су је та, по хле па, же ља за вођ ством. Та ко ђе, 
по нос се ма ни фе сту је као са мо за до вољ ство, без о бра злук, не по-
што ва ње, отво ре ност, нео се тљи вост, кон тра дик тор ност, са мо во ља, 
не по слу шност, сар ка зам, твр до гла вост, по ни же ње, пер фек ци о ни-
зам и пре о се тљи вост. Ко нач но, по нос мо же до ве сти до не по ка ја ња.

Ово је вре ме по зе вр ли не. Као што има раз ли ке из ме ђу do ce-
re/учи ти и doc tus/би ти на у чен, по сто ји раз ли ка и из ме ђу вр ли не и 
го во ра о вр ли ни39) или ад ског де ла ња.40) 

8.Божијамера. Ни је чо век ме ра ства ри. Ху ма ни зам, због 
свог мо рал ног ре ла ти ви зма, је ште тан, о че му је пи сао отац Ју стин. 
„Ври је ме зем но и суд би на људ ска два су обра за нај ви ше лу до сти“, 
пе ва Ње гош. Два су вре мен ска кру га. Про ла зност ко ја ни че му не 
да је сми сао и све уни шта ва: као цвет, и дим, и ју тар ња ро са... све 
сла сти и сла ве ово га жи во та су та шти на и тру леж (као че стит ка не-
ке го ди шњи це "неовисности"овисника). И Веч ност: вре ме у ко ме 
не ма смр ти, вре ме у ко ме не ма вре ме на. Го во ре ћи у Цр кви Алек-
сан дра Нев ског (по диг ну тој на ме сту где је био ша тор-Цр ква ру-
ских до бро во ља ца 1878. го ди не), ви со ко пре о све ште ни под се ћа да 
„Бла же ни прог на ни прав де ра ди, јер је Њи хо во цар ство не бе ско и 
под се ћа да Бог ни је са мно го број ни ма, не го са пра вед ни ма и да Бог 
ни је у си ли не го у прав ди“.41) 

По сто ји и ра дост пе си ми зма. Ре а ли зам пе си ми зма по во дом 
га со во да Ју жни ток за сно ван је и на но вим де мо крат ским, а по-
себ но олим пиј ским, стан дар ди ма бли зу гра ни ца вла сни ка га са и 

39) О ду хов ном ста њу хри шћа на в. Ста рац Та деј Ви тов нич ки, Мир и ра дост у ду ху све том 
-по у ке, бе се де, раз го во ри, Бе о град 2011, 168, 203.

40) О ге о стра те шкој ди мен зи ји, не е фе мер ном су ко бу ин те ре са ви де ти оп шир ни је Алек сан-
дар Ду гин, Осно ви ге о по ли ти ке, књи га 1 Ге о по ли тич ка бу дућ ност Ру си је, Бе о град 2004; 
Алек сан дар Ду гин, Ге о по ли тич ка бу дућ ност Ру си је, књи га 2 Про стор но ми сли ти, Бе о-
град 2004. 

  О оце ни ста ња људ ских пра ва у ЕУ в. Рос си й ский МИД осме лел в кри ти ке ЕС:Си ту-
а ция с за щ и той прав че ло ве ка в ЕС да ле ка от бла го по лу чия, кон ста ти ру ет МИД Рос сии 
"О си ту а ции с обес пе че ни ем прав че ло ве ка в Евро пе й ском со ю зе", Прав да, 16.1.2014. 
Вр ло ко ри стан до ку мент је сте "Осно ви уче ња Ру ске Пра во слав не Цр кве о до сто јан ству, 
сло бо ди и људ ским пра ви ма", у "Људ ска пра ва у хри шћан ској тра ди ци ји", при ре дио Р. 
Би го вић, Бе о град 2009, 11-33.

41)  Ми тро по лит Ам фи ло хи је (Ра до вић), ЧасникрстхристовиКосовскизавјетпредава
ња,есејиибесједе, Бе о град-Це ти ње 2011, 28 и да ље, 197-201.
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га со во да: чу де са да је опо зи ци ја власт, тј, да ме ња за ко не. Ово до 
са да не ви ђе но чу до мо же да се де си са мо вла сни ци ма ду гих це ви и 
дру гих екс пло зив них ар гу ме на та. За ни мљи ве су и оп ту жбе за зло-
чи не по ли ци је ко ја се кре ће уна зад.

Да ли то из не на ђу је?. Ре чи ма пред сед ни ка Ру си је Пу ти на у 
Да во су: Светскакризајеизненађењекаорусказима.

Си бир ска Леј ди Маг бет го во ри о не из бе жно сти тра гич не ди-
ја лек ти ке не мо ра ла, пре ва ре, уби ста ва и бе сми сла, не ко ри сно сти 
пло до ва зла. Сва са да шња исто риј ска не из ве сност је већ из ве сна и 
у ле пој књи жев но сти. 

Да кле, Уго вор о ју жном то ку се не ће из вр ши ти, а Ру си ја не ће 
би ти на гу бит ку.

Ако за слу жи, Ру си ји је до во љан је дан са ве зник42).
Спас је у те жњи ка ра до сној ес ха то ло ги ји, а не у сла бо сти 

пре ма, не бо ле сној, већ он ко ло шкој хе до ни ји. Апо стол Па вле ве ли 
да се не вла да мо пре ма ве ку јер ка ко ће веч но са про ла зним. Ру-
ски пу бли ци ста Се дов под се ћа да је Ва ти кан дао бла го слов Хи тле-
ру пред Курд ску бит ку, па то ни је по мо гло. Ето ко ли ко је Ва ти кан 
имао ди ви зи ја. 

ЗАКЉУЧАК

Пред мет ра да је сте ана ли за прав них и ме та-прав них аспе ка-
та Уго во ра о ју жном то ку. Ру ски енер гет ски сек тор са „еле мен том 
ино стра но сти“ има три ма ги страл на век то ра, а, пре ма ми шље њу 
ауто ра, ју жни ток ни је пре вас хо дан ни еко ном ски ни стра те шки. 
Рад има три аспек та ана ли зе: 

1. прав ни (зах тев ЕУ за ре ви зи јом пот пи са них уго во ра о ју-
жном то ку је прав но вр ло за ни мљив: сви гра ђан ско прав-
ни ме ха ни зми про ме не уго во ра, по пут но ва ци је, уста но-
ве re bus sic stan ti bus, рас ки да уго во ра ни су ре ле вант ни 
у кон крет ној прав но-чи ње нич ној си ту а ци ји; зах тев за 
ре ви зи јом од стра не на ду го вор не стра не вр ши се ре де-
фи ни ци ја ве ков не фор му ле о уго во ру та ко да у вре ме де-
мон кра ту ре уго вор по ста је кон ди ци о нал ни из вор пра ва 
и ду жно сти, тј. уго вор је у ста њу пен ден ци је док га не 
одо бри моћ ни са мо зва ни ва ну го вор ни или на ду го вор ни 
су бјект )

42)  Ле по та пра во слав не ли тур ги је у цр кви Све та Со фи ја у Ца ри гра ду уве ри ла је Ру се, 
иза сла ни ке Вла ди ми ра, у исти ни тост пра во сла вља. Се ра фим Са ров ски го во рио је сво-
јим уче ни ци ма: Небојтесеничега.Богјесанама,Ди ми три је Обо лен ски, Ро берт Оти, 
Исто ри ја Ру си је, Бе о град 2003, 338,339.
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2.  опис зло ду ха вре ме на и еви ден ци ју тзв. блат ња вих фа-
ка та пост мо дер не ко ја де дук ци јом ис хо ди у за кључ ку о 
из ве сно сти не ре а ли за ци је уго во ра о ју жном то ку

3.  аспект спа со но сног фи на ла усло вље ног вер но шћу прин-
ци пи ма пра во слав не ве ре. 

Аутор сма тра да је из ве сно да пре ста ци је из Уго во ра о ју-
жном то ку не ће би ти из вр ше не во љом јед не уго вор не стра не и да 
дру га уго вор на стра на - Ру си ја због то га не ће би ти гу бит ник.
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SlobodanI.Panov

THESOUTHSTREAM–A„DETAIL“OFCIVILIZATION

Resume
Theobjectofthispaperisananalysisofthelegalandmetale

galaspectsoftheSouthStreamAgreement.Russianenergysectorwith
a"foreignelement"includesthreemainvectorsand,accordingtothe
author,theSouthStreamisnotprimarybotheconomicallyandstrate
gically.Thispaperconsistsofthreeaspectsofanalysis:

–Legal(EUrequestfortherevisionofagreementssignedonSo
uthStreamislegallyveryinteresting:allcivillawmechanismsofagre
ementamendment,suchasnovation,institutionslikerebussicstanti
bus,agreementterminationarenotrelevanttoaparticularlegaland
factual situation; the redefinition of the centuriesold formula of the
agreementshallbedonebytherequestforrevisionbythethirdparties
sothatinthetimeofdemoncraturaagreementisaconditionalsourceof
exercisingrightsandobligations,i.e.agreementisinsuspensivecondi
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* Овај рад је при мљен 1. апри ла 2014. го ди не, а при хва ћен за штам пу на са стан ку ре дак-
ци је 25. апри ла 2014. го ди не.

tionuntilitisapprovedbythemightyselfproclaimednoncontractual
orthirdpartysubject).

–Adescriptionoftimedemonsandrecordofsocalled“muddy
facts”ofpostmodernismwhichbydeductionmakesaconclusionabout
thecertaintyofnonfulfillmentoftheSouthStreamAgreement.

–The aspect of the saving finale determined by fidelity to the
principlesoftheOrthodoxfaith.

Theauthorbelievesthatitisprobablethatthecontractualobli
gationsoftheSouthStreamAgreementshallnotbeenforcedbythewill
ofoneContractingPartyandthattheotherpartyRussiashallnotbe
aloserasaresultofthat.
Keywords: SouthStream;Security,Law,Politics
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У по след њих не ко ли ко го ди на, по јам енер гет ске без бед но-
сти све ви ше за о ку пља те о ре ти ча ре и ис тра жи ва че ме ђу на род не 
без бед но сти и ме ђу на род них од но са у це ли ни. Енер гет ску без-
бед ност, украт ко, мо же мо де фи ни са ти као до ступ ност енер ги је по 

*  Ис тра жи вач при прав ник, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град. Кон такт: de-
jan1987bur sac @gmail.com 

** Овај рад је на стао у окви ру про јек та бр. 179009, ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство про све-
те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је.
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при сту пач ним це на ма.1) До ступ ност, у кон тек сту ове де фи ни ци је, 
за не ког су бјек та ме ђу на род них од но са не мо ра да зна чи фи зич ко 
по се до ва ње из во ра енер ги је на сво јој те ри то ри ји, већ че шће пред-
ста вља ста бил но, не пре ки ну то снаб де ва ње енер ген ти ма.2)

Раз лог за те о риј ско и прак тич но ин те ре со ва ње је ви ше не-
го ја сан – енер ген ти, про сто ре че но, по кре ћу мо дер не еко но ми је 
и дру штва да на шњи це, а без њих се са вре ме ни свет не мо же за-
ми сли ти. Наф та и при род ни гас има ју по себ ну ге о по ли тич ку ди-
мен зи ју, док елек трич на енер ги ја, са мом чи ње ни цом да је нај ра-
спро стра ње ни ји и нај до ступ ни ји вид енер ген та, гу би свој зна чај за 
на у ку ме ђу на род них од но са и без бед но сти (елек трич на енер ги ја 
ни је оску дан ре сурс, бу ду ћи да се про из во ди у ве ли ком бро ју др-
жа ва, би ло кроз ну кле ар не цен тра ле, хи дро и тер мо елек тра не или 
„но ве“ из во ре по пут со лар них па не ла, ве тро-ге не ра то ра итд.). Из-
во ри фо сил них го ри ва су, са дру ге стра не, кон цен три са ни у огра-
ни че ном бро ју ре ги о на, што им да је зна чај ну ге о по ли тич ку но ту.3) 
Та ко ђе, у ве ли ком бро ју слу ча је ва и про из вод ња и тран зит фо сил-
них го ри ва се фи зич ки од ви ја ју у ре ги о ни ма са ком пли ко ва ним по-
ли тич ким, без бед но сним и еко ном ским од но си ма. 

За раз ли ку од наф те, ко јом се углав ном тр гу је на спот тр жи-
шту, а тран зит се од ви ја на мно го стру ке на чи не, гас се у нај ве ћем 
бро ју слу ча је ва до фи нал них ко ри сни ка до пре ма ди рект но, од но-
сно це во во ди ма.4) Га со во ди се, као сло же ни си сте ми, про те жу пре-
ко ви ше др жа ва, спа ја ју ћи про из во ђа че са по тро ша чи ма, а бу ду ћи 
да се ра ди о ду го роч но уста но вље ном лан цу тр го ви не, од но сно до-
ста ве, ства ра се мно го ди рект ни ја и трај ни ја ве за из ме ђу про дав ца 
и куп ца. Ни ку пац, а че сто ни про да вац, због по ве ћа ног тро шка 
по тен ци јал не про ме не, не ма ју тр жи шну мо гућ ност из бо ра дру гог 
парт не ра у овој раз ме ни, што ства ра по себ ну вр сту ме ђу за ви сно-
сти из ме ђу ве ли ких про из во ђа ча и по тро ша ча при род ног га са.

Ко нач но, ге о по ли тич ком мо мен ту и спе ци фич ној се ку ри ти-
за ци ји тран зи та фо сил них го ри ва до при но се и ак те ри ове ме ђу за-

1) Де фи ни ци ја на осно ву: Gaw dat Bah gat, „North Afri ca and Euro pe: Energy Part ner ship”, 
OPECEnergyReview, Vol. 33, No. 3-3, 2009, p. 155.

2) Oystein No reng, “Energy Se cu rity for Euro pe: A cho i ce of Sup pli ers and Part ners”, in: Gun-
nar Fer mann (ed.), PoliticalEconomyofEnergyinEurope, Ber li ner Wis sen schafts-Ver lag, 
Ber lin, 2009, p. 221.

3) Rap hael Me ta is, EnsuringEnergySecurityinEurope:TheEUbetweenaMarketbasedand
aGeopoliticalApproach, EU Di plo macy Pa per 03/2013, Col le ge of Euro pe, Bru ges, 2013, p. 
10.

4) Ви де ти: Ми лан Си мур дић, „Ру ска енер гет ска по ли ти ка и Бал кан“, у: ЕнергијауЈугои
сточнојЕвропи,Шестиизвештајуоквирупројекта„Праћењерускосрпскиходноса“, 
ISAC Fund, Бе о град, 2009.
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ви сно сти. У том сми слу, пр ви ак тер су др жа ве про из во ђа чи, ко је 
те же да пла си ра ју свој про из вод, од но сно да одр же до ми нант ну 
по зи ци ју на тр жи шту. За те му овог ра да ре ле вант ни про из во ђа чи 
су пре све га Ру си ја, за тим др жа ве Ка спиј ског ба се на, али и др жа ве 
Бли ског ис то ка. Дру ги ак тер су ко ри сни ци, у овом слу ча ју др жа ве 
за пад не и цен трал не Евро пе, од но сно Европ ске уни је. Оне те же 
ди вер зи фи ка ци ји из во ра енер ги је, тј. уво зних ру та, ка ко би сма њи-
ли за ви сност од по је ди нач них зе ма ља из во зни ца. Тре ћи ак тер су 
ме ђу на род не кор по ра ци је, чи ји ин те рес у вред ним по сло ви ма са 
енер ген ти ма не сме би ти за не ма рен.5)

Ко нач но, че твр ти, ујед но и нај сла би ји ак тер, је су тран зит не 
др жа ве. Стра те шка по зи ци ја Бал ка на као јед не од кључ них ру та 
из ме ђу ве ли ких про из во ђа ча енер ги је на ис то ку и раз ви је них тр-
жи шта на за па ду ста вља по лу о стр во у фо кус гло бал не енер гет ске 
тр ке, ко ја се од ви ја из ме ђу Ру си је и Европ ске уни је.

СТРАТЕГИЈАИИНТЕРЕСРУСИЈЕ

Ру ска Фе де ра ци ја је да нас нај ве ћи по је ди нач ни про из во ђач 
фо сил них го ри ва. Два де сет про це на та гло бал не про из вод ње при-
род ног га са (уз 26% до ка за них ре зер ви овог енер ген та) на ла зи се 
на те ри то ри ји Ру си је. Ру ски удео у гло бал ној про из вод њи наф те 
из но си 13% (уз не што ви ше од 5% гло бал них ре зер ви – а на то 
тре ба до да ти још не ис тра же на под руч ја по лар ног кру га, за ко ја се 
прет по ста вља да са др же ве ли ке ре зер ве).6)

Што се ти че при род ног га са, ве ћи на тр го ви не са европ ским 
тр жи штем – а две тре ћи не ру ског из во за овог енер ген та иде у 
Европ ску уни ју7) – од ви ја се пре ко ком па ни је Га зпром, ко ја се на-
ла зи у ве ћин ском др жав ном вла сни штву Ру ске Фе де ра ци је. Је дан 
од при мар них ци ље ва Ру си је је да оси гу ра кон стан ту по тра жњу за 
сво је енер ген те, тј. да уста но ви стал но тр жи ште кроз мре жу га со-
во да. Ова стра те ги ја је у су прот но сти са европ ском иде јом о ди вер-

5) Ви де ти: Mi ro slav An tev ski, Do bri ca Ve sić, Lji lja na Kon tić, „Re gi o nal and In ter na ti o nal As-
pects of Energy Se cu rity”, InternationalProblems, Vol. LXI II, No. 2/2011, In sti tu te of In ter-
na ti o nal Po li tics and Eco no mics, Bel gra de, 2011.

6) По да ци на осно ву: Countryanalysisbriefs:Russia, U.S. Energy In for ma tion Ad mi ni stra tion, 
2013. До ступ но на: http://www.eia.gov/co un tri es/co un try-da ta.cfm?fips=rs, по след њи пут 
при сту пље но 23. 03. 2014.

7) Ка тин ка Ба риш (ур.), Цевоводи,политикаимоћ, Европ ски по крет у Ср би ји, Бе о град, 
2009, стр. 1.
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зи фи ка ци ји из во ра и раз би ја њу вер ти кал них мо но по ла про из вод-
ње и снаб де ва ња.8) 

Мо же мо иден ти фи ко ва ти три кључ на трен да ко ји се ти чу ру-
ске стра те ги је из во за га са на европ ско тр жи ште. Пр во, Ру си ја та ко-
ђе те жи сво је вр сној ди вер зи фи ка ци ји – али у овом слу ча ју се ра ди 
о ди вер зи фи ка ци ји ру та ко ји ма ру ски гас сти же на за пад. Тр го ви на 
се, све до пре не ко ли ко го ди на, од ви ја ла кроз два на ест га со во да: 
три су за вр ша ва ла у бал тич ким др жа ва ма, че ти ри су во ди ла кроз 
Бе ло ру си ју, док је пре о ста лих пет ишло кроз Укра ји ну. Да би из бе-
гла мо гу ће пре ки де у снаб де ва њу, по пут кон флик та око це не га са 
(са Бе ло ру си јом 2007. или Укра ји ном 2006. и 2009. го ди не), Ру си ја 
се окре ну ла про јек ти ма као што су Се вер ни ток, Пла ви ток и Ју-
жни ток. Се вер ни ток је га со вод ко ји иде по дну Бал тич ког мо ра, 
од Ви бор га у Ру си ји до Грај фсвал да у Не мач кој, и да ље ка по тро-
ша чи ма у Не мач кој и Хо лан ди ји. Очи гле дан циљ овог га со во да је 
да за о би ђе по сред ни ке и мо гу ће про бле ме у Пољ ској, Бе ло ру си ји 
и при бал тич ким др жа ва ма. Ком па ни ја Се вер ни ток је у ве ћин ском 
вла сни штву Га зпро ма, са ма њин ским уде лом парт не ра из Не мач ке, 
Хо лан ди је и Фран цу ске. Сли чан ма не вар ви ди мо и у ло ги ци град-
ње га со во да Пла ви ток, ко ји по ве зу је Ру си ју и Тур ску кроз Цр но 
мо ре, те та ко сво јом пу та њом за о би ла зи не ста бил ни ре ги он Кав-
ка за.

Дру ги тренд од но си се на пре фе рен ци ју Ру си је да по слу је 
кроз ду го роч не би ла те рал не уго во ре са по је ди нач ним др жа ва ма 
или ком па ни ја ма, а не са Европ ском уни јом у це ли ни. Уз већ по-
ме ну ти при мер Се вер ног то ка, на сли чан на чин је за по чет и про-
је кат Ју жни ток, кроз до го вор Га спро ма и ита ли јан ске енер гет ске 
кор по ра ци је ЕНИ. У да љој ре а ли за ци ји про јек та, ру ска стра на је 
пре го ва ра ла ди рект но са Бу гар ском, Ср би јом и дру гим тран зит ним 
европ ским др жа ва ма. Ово ука зу је на чи ње ни цу да Мо сква ите ка ко 
ко ри сти не спо соб ност европ ских др жа ва да, у кон тек сту круп них 
спољ но по ли тич ких пи та ња, го во ре „јед ним гла сом“, те чи ње ни цу 
да ове зе мље че сто те же да соп стве ни се бич ни ин те рес, у скла ду 
са ре ал по ли тич ким прин ци пи ма, ста вља ју ис пред ин те ре са Уни је. 
Та ко ђе, град ња овог га со во да је у са гла сно сти са трен дом ди вер зи-
фи ка ци је снаб де ва ња, јер Ју жни ток ге о граф ски за о би ла зи про бле-
ма тич ну Укра ји ну.

Ко нач но, је дан од раз ло га због ко јих Ру си ја за не ма ру је 
Европ ску уни ју (и по ред по сто ја ња не ких за јед нич ких ме ха ни за ма 
са рад ње, по пут Енер гет ског ди ја ло га ЕУ – Ру си ја) је сте и ин си-

8)  Ви де ти: GreenPaper:AEuropeanStrategyforSustainable,CompetitiveandSecureEnergy, 
Com mis sion of the Euro pean Com mu ni ti es, Brus sels, 2006.
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сти ра ње ЕУ на пра ви ли ма енер гет ске за јед ни це и на ре гу ла ти ви 
ко ја тра жи раз би ја ње мо но по ла над лан цем снаб де ва ња.9) Ру си ја 
на сто ји да одр жи кон тро лу над чи та вим си сте мом про из вод ње и 
про да је, без по сред ни ка у тран зи ту. Ге не рал но, мо но пол ви ше од-
го ва ра из во зни ци ма, док европ ска ре гу ла ти ва угро жа ва вер ти кал но 
ор га ни зо ва не др жав не енер гет ске ком па ни је зе ма ља из во зни ца.

У окви ру по ме ну тих фак то ра тре ба ана ли зи ра ти и га со вод 
Ју жни ток. Иде ја да се ру ски гас тран спор ту је дном Цр ног мо ра, 
за тим кроз Бу гар ску, где ће се ра чва ти у два прав ца – ка Грч кој и ју-
жној Ита ли ји, од но сно на се вер ка Ср би ји, Ма ђар ској и Аустри ји, 
об ја вље на је 2007. го ди не. Пла ни ра но је да ра до ви бу ду за вр ше ни 
до кра ја 2015. го ди не, ка да ће би ти го то ва и тра са кроз Ср би ју у 
ду жи ни од 450 ки ло ме та ра. Ре а ли за ци ја овог про јек та по но во ус-
по ста вља Ру си ју као стра те шког игра ча на Бал ка ну, и то не при ме-
ном ин стру ме на та тзв. твр де мо ћи, већ ис кљу чи во ге о е ко ном ским 
ути ца јем.10) 

Бал кан ско тран зит но под руч је је, ме ђу тим, за ни мљи во и дру-
гим ди стри бу те ри ма и на ро чи то др жа ва ма ко је су ве ли ки уво зни ци 
фо сил них го ри ва. На ње му се ру ска кон цеп ци ја га сне по ли ти ке су-
да ра са европ ском ре гу ла ти вом, али и ин те ре си ма за пад но е вроп-
ских др жа ва и ЕУ у це ли ни. Си ту а ци ју до дат но „ком пли ку је“ и чи-
ње ни ца да се го то во све бал кан ске др жа ве на ла зе на не ком ни воу 
европ ских ин те гра ци ја, би ло кроз члан ство, би ло кроз про цес при-
сту па ња. То прак тич но зна чи да ре ги он, по ред уло ге тран зит ног 
под руч ја, по ста је и по тро шач, и то као део за јед нич ког тр жи шта 
ре гу ли са ног прав ним те ко ви на ма Европ ске уни је. Ин те гра ци ја 
ових др жа ва у уну тра шње тр жи ште, али и у Спољ ну и без бед но сну 
по ли ти ку Европ ске уни је, но си но ви иза зов енер гет ским од но си ма 
Ру си је, Евро пе уни је и Бал ка на.

СТРАТЕГИЈАИИНТЕРЕСЕВРОПСКЕУНИЈЕ

Га сне ве зе за пад них зе ма ља и Ру си је да ти ра ју из 1968. го-
ди не, ка да је СССР пр ви пут ис по ру чио гас у Аустри ју. Зна чај тр-
го ви не енер ген ти ма за обе стра не ви дљив је и у чи ње ни ци да до 

9) Ste fan Ral chev, EnergyintheWesternBalkans:AStrategicOverview, In sti tu te for Re gi o nal 
and In ter na ti o nal Stu di es, So fia, 2009, p. 9.

10) За ни мљив ин ди ка тор но вог ру ског ути ца ја је и став Хр ват ске, ко ја је, ка ко је не би „за-
о би шли“ у про јек ту Ју жни ток, об но ви ла за не ма ре не ме ха ни зме са рад ње са Ру си јом. 
Ви де ти: Ду шан Ре љић, „За пад ни Бал кан у тро у глу САД – ЕУ – Ру си ја“, Међународна
политика, год. LX, бр. 1134, Ин сти тут за ме ђу на род ну по ли ти ку и при вре ду, Бе о град, 
2009, стр. 24.
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пре ки да ис по ру ка ни је до шло ни за вре ме Хлад ног ра та, ни у тур-
бу лент ном пе ри о ду рас па да Со вјет ског Са ве за.11)

Да нас по сто ји ве ли ка за ви сност од ру ског га са у Евро пи. 
Око че тр де сет про це на та европ ског уво за овог енер ген та до ла зи из 
Ру си је, са тен ден ци јом по ве ћа ња по тро шње у на ред ним де це ни ја-
ма.12) За ви сност од овог енер ген та из Ру си је је нај ве ћа у зе мља ма 
бив шег ис точ ног бло ка (нпр. у бал тич ким зе мља ма, Сло вач кој и 
Бу гар ској удео ру ског га са пре ла зи 90% по тро шње, у Че шкој 77%, 
у Ма ђар ској 60%, у Пољ ској го то во 50%), али и у Фин ској (100%), 
Грч кој (76%), Аустри ји (49%), Не мач кој (36%), Ита ли ји (27%), 
Фран цу ској (14%) итд.13)

До отва ра ња га со во да Се вер ни ток, осам де сет про це на та ру-
ског га са до ла зи ло је пре ко Укра ји не. По ве ћа на не ста бил ност у од-
но си ма Ру си је и Укра ји не ма ни фе сто ва ла се у обла сти снаб де ва ња 
га сом у два на вра та – у тзв. га сним кри за ма у зим ским ме се ци-
ма 2006. и 2009. го ди не, ка да је до шло до ви ше днев них пре ки да у 
снаб де ва њу, са озбиљ ним по сле ди ца ма по европ ске еко но ми је. По-
сле дич но, Европ ска уни ја по ста је све ви ше за бри ну та за ста бил-
ност ис по ру ка из Ру си је. Дру ги про блем са ста но ви шта Европ ске 
уни је је су мо гу ћи по ли тич ки ци ље ви Мо скве, ко ји ло гич но иду уз 
ге о е ко ном ски ути цај. Због то га, ЕУ про мо ви ше ди вер зи фи ка ци ју 
снаб де ва ња ка ко би по ве ћа ла соп стве ну енер гет ску без бед ност. У 
том сми слу, Уни ја тра жи ал тер на тив не из во ре снаб де ва ња, ка ко ге-
о граф ски,14) та ко и из об но вљи вих из во ра.15)

Још 2003. го ди не, Европ ска без бед но сна стра те ги ја је иден-
ти фи ко ва ла ра сту ћу енер гет ску за ви сност као по тен ци јал ни без-
бед но сни про блем,16) ме ђу тим без кон крет них пред ло га или 

11) Дми три Тре нин, „Ге о по ли ти ка енер ги је у од но си ма Ру си је и ЕУ“, у: Ка тин ка Ба риш 
(ур.), Цевоводи,политикаимоћ, Европ ски по крет у Ср би ји, Бе о град, 2009, стр. 22.

12) Ка тин ка Ба риш (ур.), Цевоводи,политикаимоћ, Европ ски по крет у Ср би ји, Бе о град, 
2009, стр. 1.

13) По да ци на осно ву: Countryanalysisbriefs:Russia, U.S. Energy In for ma tion Ad mi ni stra-
tion, 2013. До ступ но на: http://www.eia.gov/co un tri es/co un try-da ta.cfm?fips=rs , по след њи 
пут при сту пље но 23. 03. 2014. и: Commission staffworking document –Accompanying
documenttotheProposalforaRegulationoftheEuropeanParliamentandoftheCouncil
concerningmeasurestosafeguardsecurityofgassupplyandrepealingDirective2004/67/EC
onsecurityofgassupply, Com mis sion of the Euro pean Com mu ni ti es, Brus sels, 2009.

14) Кри сти јан Кло тин, Џе фри Пај пер: „Енер гет ски ди ја лог ЕУ – Ру си ја“, у: Ка тин ка Ба риш 
(ур.), Цевоводи,политикаимоћ, Европ ски по крет у Ср би ји, Бе о град, 2009, стр. 27.

15) Ви де ти: Europe 2020:A European strategy for smart, sustainable and inclusive growth, 
Euro pean Com mis sion, Brus sels, 2010.

16) ASecureEuropeinaBetterWorld:EuropeanSecurityStrategy, Euro pean Co un cil, Brus sels, 
2003, p. 3.



ДејанБурсаћ ЈУЖНИТОКИАЛТЕРНАТИВНИПУТЕВИ...

129

ре ше ња. Та ко ђе, си гур ност снаб де ва ња енер ги јом је уве де на у Ли-
са бон ски уго вор, кре и ра ју ћи та ко прав ну ба зу за бу ду ћи раз вој ове 
обла сти по ли ти ке на европ ском ни воу.17) Га сне кри зе су по гу ра ле 
ЕУ ка но вим по ли ти ка ма у енер гет ском сек то ру. Та ко је 2006. го ди-
не Европ ска ко ми си ја иден ти фи ко ва ла не спо соб ност др жа ва ЕУ да 
„го во ре јед ним гла сом“ у спољ но по ли тич ким пи та њи ма као је дан 
од кључ них про бле ма у сфе ри енер гет ске без бед но сти.18)

Сти че се ути сак да се у европ ским кру го ви ма енер гет ска без-
бед ност све ви ше пер ци пи ра као без бед ност од по ве ћа ног ути ца ја 
Ру си је.19) У осно ви овог про бле ма је пи та ње ме ђу соб не пер цеп ци је 
Ру си је и за па да – да ли се ра ди о парт нер ској ме ђу за ви сно сти, или 
се њи хов од нос и да ље кре ће у окви ри ма хлад но ра тов ске ло ги ке 
мо ћи?20) Иако је же ља за ди вер зи фи ка ци јом ра зу мљи ва, стра те ги-
ја за о би ла же ња Ру си је и да ва ња по др шке га сним про јек ти ма ко ји 
сма њу ју ру ски ути цај, на го ве шта ва ју по сто ја ње ком пе ти тив ног од-
но са, чи ја еко ном ска ком по нен та ни је осло бо ђе на ге о по ли тич ких 
сте га.

У том кон тек сту, 2006. го ди не су се ја ви ли пред ло зи за осни-
ва ње „енер гет ског НА ТО-а“, по себ но на кон тзв. „обо је них ре во-
лу ци ја“ у Укра ји ни и Гру зи ји, ко ји ма су тра ди ци о нал но про-ру-
ске вла де у овим тран зит ним зе мља ма зба че не.21) САД фор му ли шу 
стра те ги ју „ко ри до ра Ис ток-За пад“, ко јим се пре ко Цр ног мо ра, 
Кав ка за и Ка спиј ског ба се на отва ра но ви про стор за екс пло а та-
ци ју и тран зит енер ге на та, ујед но сма њу ју ћи ру ски ге о по ли тич ки 
при ти сак.22) ЕУ се по на ша у скла ду са овим кон цеп том, фор му ли-

17) На осно ву: Rap hael Me ta is, EnsuringEnergySecurityinEurope:TheEUbetweenaMar
ketbasedandaGeopoliticalApproach, EU Di plo macy Pa per 03/2013, Col le ge of Euro pe, 
Bru ges, 2013, p.4.

18) Исто.

19) Дми три Тре нин, „Ге о по ли ти ка енер ги је у од но си ма Ру си је и ЕУ“, у: Ка тин ка Ба риш 
(ур.), Цевоводи,политикаимоћ, Европ ски по крет у Ср би ји, Бе о град, 2009, стр. 15.

20) У јед ном ин тер вјуу, не мач ки кан це лар Гер хард Шре дер ре као је да би Евро пља ни тре-
ба ло да се за пи та ју ка ко же ле да ви де Ру си ју – као др жа ву уско по ве за ну са Евро пом 
кроз по ли тич ке, еко ном ске и кул тур не ве зе; или же ле да Ру си ја, ко јој Евро па за гор ча ва 
жи вот, по ста не но ва евро а зиј ска си ла? На ве де но на осно ву: Кон стан тин Ко са чев, „Да 
ли има мо за јед нич ку бу дућ ност у енер ги ји?“, у: Ка тин ка Ба риш (ур.), Цевоводи,поли
тикаимоћ, Европ ски по крет у Ср би ји, Бе о град, 2009, стр. 51. Тре ба при ме ти ти да је 
ово пи та ње у скла ду са пред ви ђа њи ма о бу ду ћим од но си ма за па да и Ру си је из не тим у: 
Збиг њев Бже жин ски, Великашаховскатабла, ЦИД Под го ри ца, 2001.

21) Ви де ти: Дми три Тре нин, „Ге о по ли ти ка енер ги је у од но си ма Ру си је и ЕУ“, у: Ка тин ка 
Ба риш (ур.), Цевоводи,политикаимоћ, Европ ски по крет у Ср би ји, Бе о град, 2009, стр. 
16.

22) На ве де но на осно ву: Ми лан Си мур дић, „Ру ска енер гет ска по ли ти ка и Бал кан“, у: Енер
гијауЈугоисточнојЕвропи,Шестиизвештајуоквирупројекта„Праћењерускосрп
скиходноса“, ISAC Fund, Бе о град, 2009.
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шу ћи соп стве ну стра те ги ју „Но вог пу та сви ле“, те про мо ви шу ћи, 
на Са ми ту у Пра гу 2009. го ди не, Ју жни ко ри дор за пре нос га са из 
Ка спиј ског ба се на и Бли ског ис то ка ди рект но у Евро пу, кроз низ 
про је ка та кон ку рент них Ју жном то ку и дру гим ру ским ли ни ја ма 
снаб де ва ња.23)

У ра ни јем тек сту смо украт ко ана ли зи ра ли кључ ни ру ски 
про је кат у ре ги о ну, га со вод Ју жни ток. Са да ће мо раз мо три ти и 
дру ге, кон ку рент не га со вод не и наф то вод не про јек те, ко ји ко ри сте 
бал кан ско по лу о стр во као тран зит ну ру ту ка за пад ним тр жи шти-
ма.

КОНКУРЕНТНИГАСОВОДИ

„Ве ли ка игра“ око екс пло а та ци је Ка спиј ског ба се на кул ми ни-
ра ла је пред ло гом из град ње га со во да На бу ко, као но се ћег про јек та 
Ју жног га сног ко ри до ра. Овим пла ном, гас би се из Азер беј џа на, 
Турк ме ни ста на и евен ту ал но Ира на тран спор то вао ка цен трал ној 
и за пад ној Евро пи пре ко Тур ске, Бу гар ске и Ру му ни је. Из град њом 
овог га со во да, ЕУ би у зна чај ној ме ри сма њи ла енер гет ску за ви-
сност од Ру си је и пре о ри јен ти са ла се на дру га тр жи шта, што би та-
ко ђе зна чи ло и сма ње ње ру ских при хо да у тр го вин ским од но си ма 
са Евро пом, али и зна чај но ума ње ње ути ца ја ко ји Ру си ја оства ру је, 
на ро чи то у тран зит ним зе мља ма. На ве де ни фак то ри чи не На бу ко 
при влач ним за европ ске др жа ве, на ро чи то оне из цен трал ног и ис-
точ ног де ла ЕУ, ко је у огром ној ме ри за ви се од га са из Ру си је.

Иако пред ста вља је дан од нај ам би ци о зни јих ин фра струк тур-
них про је ка та на Бал ка ну, На бу ко је за на шу зе мљу по себ но про-
бле ма ти чан јер у пот пу но сти за о би ла зи Ср би ју, али и за пад ни Бал-
кан као це ли ну. До не та је си гур ни ја стра те шка од лу ка да се На бу ко 
гра ди кроз зе мље ко је су већ чла ни це ЕУ и НА ТО, али и ко је има-
ју ве ће уну тра шње тр жи ште од зе ма ља за пад ног Бал ка на. Ње го-
вом из град њом, Ср би ја би, уме сто по тен ци јал не тран зит не зе мље, 
оста ла на мар ги ни европ ске енер гет ске мре же, до пре ма ју ћи и да ље 
гас це во во дом ма лог ка па ци те та из прав ца Ма ђар ске.24)

23) Ви де ти:PragueSummitSouthernCorridorDeclaration, до ступ но на: http://www.eu2009.
cz/en/news-and-do cu ments/press-re le a ses/dec la ra tion---pra gue-sum mit--so ut hern-cor ri dor--
may-8--2009-21533/, по след њи пут при сту пље но 23. 03. 2014. го ди не.

24) Сте ван Ра па ић, „Тр жи ште енер ге на та у Европ ској уни ји и ин те ре си Ср би је“, Међуна
роднипроблеми, вол. LXI, бр. 4, Ин сти тут за ме ђу на род ну по ли ти ку и при вре ду, Бе о-
град, 2009, стр. 533.
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На бу ко, иако има по др шку Европ ске уни је и САД, фи нан-
си ра ју и гра де по је ди нач не ком па ни је, од ко јих се до ду ше ве ћи-
на на ла зи у вла сни штву ма тич них др жа ва. Про је кат из град ње га-
со во да ду гач ког 3 300 ки ло ме та ра, вре дан го то во осам ми ли јар ди 
евра, у ру ка ма је кон зор ци ју ма ко ји чи не аустриј ски ОМВ, ма ђар-
ски МОЛ, тур ски Бо таш, бу гар ски Бул гар газ, ру мун ски Тран сгаз 
и не мач ки РВЕ (нем. RWE).25) Упра во су ове ком па ни је ис ка за ле и 
пр ве сум ње у по гле ду ко мер ци јал не одр жи во сти га со во да ду гач ког 
пре ко три хи ља де ки ло ме та ра.26) Оне ни су уве ре не да ће до ступ ни 
из во ри обез бе ди ти до вољ но га са да би се по пу нио ка па ци тет га со-
во да од 31 ми ли јар де ме та ра куб них го ди шње.

То уве ре ње је на ро чи то под стак ну то ру ским ак ци ја ма у Ка-
спиј ском ба се ну. На и ме, ре ше на да не до зво ли да је за о би ђе тран-
спорт га са из овог ре ги о на, као што се то де си ло са наф том,27) Ру си-
ја 2007. го ди не ини ци ра са мит са Ка зах ста ном и Турк ме ни ста ном, 
на ко ме је пот пи сан спо ра зум о из град њи га со во да При ка спиј ски, 
ко јим ће се при род ни гас до пре ма ти кроз Ру си ју. Скре нув ши тран-
зит на сво ју те ри то ри ју, Мо сква је „по ква ри ла“ план за пад них зе-
ма ља да На бу ко тран спор ту је ка спиј ски гас. Бу ду ћи да се, због 
за тег ну тих ге о по ли тич ких од но са и не ста бил не уну тра шње си ту-
а ци је, ни је са си гур но шћу мо гло ра чу на ти на из во ре га са у Ира ну, 
је ди на шан са за На бу ко је остао Азер беј џан, од но сно кон зор ци јум 
Шах Де низ, ко ји раз ви ја но ва га сна по ља у овој зе мљи. Иако је кон-
зор ци јум На бу ко пот пи сао спо ра зу ме о раз у ме ва њу са азер беј џан-
ском ком па ни јом и га со во дом ТА НАП (Транс-ана то лиј ски га со вод, 
ко ји би спро вео гас од из во ри шта у Азер беј џа ну до тур ско-бу гар-
ске гра ни це), кон зор ци јум Шах Де низ је сре ди ном 2013. го ди не 
об ја вио да је иза брао Транс-ја дран ски га со вод (ТАП) за из воз у 
Евро пу.28) Бу ду ћи да је овим по те зом На бу ко прак тич но остао без 
из во ри шта од но сно снаб де ва ња, чел ни љу ди су про је кат уско ро 
про гла си ли окон ча ним, што је ујед но и зна чи ло „по бе ду“ Ју жног 
то ка у овом де лу бал кан ске га сне тр ке.

25) На осно ву: Fra ser Ca me ron, „The Po li tics of EU – Rus sia Energy Re la ti ons“, у: Kim Ta lus, 
Pi e ro Lu i gi Fra ti ni (eds.), EU–RussianEnergyRelations, Euro con fi den tiel, Brus sels, 2010.

26) Ро налд Гец, „Тр ка у це во во ди ма из ме ђу ЕУ и Ру си је“, у: Ка тин ка Ба риш (ур.), Цевоводи,
политикаимоћ, Европ ски по крет у Ср би ји, Бе о град, 2009, стр. 100. 

27) Из град њом це во во да Ба ку – Тби ли си – Чеј хан, тран зит ка спиј ске наф те је де ли мич но 
за о би шао Ру си ју.

28) Ви де ти: NABUCCO: ShahDeniz IIDecision a Setback for Planned EuropeanGasHig
hway, до ступ но на: http://www.pu blics.bg/en/news/10185/NA BUC CO_Shah_De niz_II_De-
ci sion_a_Set back_for_Plan ned_Euro pean_Gas_Hig hway.html, по след њи пут при сту пље но 
23. 03. 2014.
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Транс-ја дран ски га со вод (ТАП), про јек то ва но дуг 872 ки ло-
ме тра, тре ба ло би да се про те же од тур ске гра ни це, пре ко се вер-
не Грч ке, кроз Ал ба ни ју, за тим 104 ки ло ме тра по дну Ја дран ског 
мо ра, да би се ко нач но при кљу чио на европ ску мре жу снаб де ва-
ња у ју жној Ита ли ји. Мул ти на ци о нал ни кон зор ци јум бри тан ских, 
нор ве шких, не мач ких, швај цар ских и азер беј џан ских ком па ни ја би 
тре ба ло да за вр ши град њу до 2018. го ди не. ТАП би се при кљу чио 
на га со вод ТА НАП, та ко ђе у из град њи, а био би снаб де вен из по-
ме ну тих Шах Де низ по ља у Азер беј џа ну. Га со вод је већ до био по-
др шку вла да тран зит них зе ма ља, а др жа ве ре ги о на се та ко ђе спре-
ма ју за енер гет ско по ве зи ва ње – на и ме, Цр на Го ра, БиХ, Ал ба ни ја 
и Хр ват ска пла ни ра ју крак бу ду ћег „Јон ско-ја дран ског“ га со во да.29) 
У ме ђу вре ме ну, 2012. го ди не, от ка за на је град ња ју жног кра ка га-
со во да Ју жни ток, ко је је тре ба ло да иде од Бу гар ске, пре ко се вер не 
Грч ке и Ја дран ског мо ра ка Ита ли ји. Зва нич но об ја шње ње су би ли 
пре ве ли ки тро шко ви град ње, бу ду ћи да ће се га со вод сво јим се-
вер ним де лом сва ка ко спо ји ти на мре жу у Ита ли ји. Ипак, мо ра мо 
до ве сти у пи та ње ко ли ко је овој ло ги ци до при нео и кон ку рент ски 
ТАП, ко ји је, обез бе ђи ва њем азер беј џан ског га са, Ју жни ток у овом 
де лу Бал кан ског по лу о стр ва учи нио су ви шним. 

Ин тер ко нек тор Грч ка – Тур ска – Ита ли ја (ИГ ТИ) је пред ло-
жен у окви ру Ју жног га сног ко ри до ра, у ко ор ди на ци ји из ме ђу ита-
ли јан ских, грч ких и тур ских ком па ни ја. Пр ви део ра до ва из ме ђу 
Грч ке и Тур ске је окон чан 2007. го ди не, ме ђу тим оста так це во во да, 
тј. ду жи коп не ни део кроз Грч ку (590 ки ло ме та ра) и тех нич ки ком-
пли ко ва ни ји под мор ски део до Ита ли је (217 ки ло ме та ра), оста је 
под упит ни ком због кон ку рен ци је од стра не га со во да ТАП.30) Из-
град ња ИГ ТИ це во во да по ка зу је још јед ну од ли ку ко ја у ком пе ти-
ци ји са Ру си јом мо же би ти по сма тра на као сла бост – а то је че ста 
одво је ност јав ног и при ват ног ин те ре са у Европ ској уни ји, од но сно 
ко мер ци јал ни ин те рес ком па ни ја ко је се че сто ме ђу соб но так ми че 
не за ви сно од ге о стра те шких ин те ре са њи хо вих ма тич них зе ма ља.

Бе ли ток31) је пред ло же ни га со вод ко ји би тре бао да пре но си 
Азер беј џан ски гас пре ко Гру зи је, Укра ји не и Ру му ни је до ко ри сни-
ка у цен трал ној и ју го и сточ ној Евро пи. Иако је 2008. го ди не иден-
ти фи ко ван као про је кат од при о ри те та од стра не Европ ске ко ми си-

29) На осно ву: Днев ни лист Политика, „Грч ка – но ви енер гет ски осло нац Евро пе“, об ја-
вље но: 27. 06. 2013. го ди не, до ступ но на: http://www.po li ti ka.rs/ru bri ke/Svet/Grc ka-no vi-
ener get ski-oslo nac-Evro pe.lt.html, по след њи пут при сту пље но 23. 03. 2014. го ди не.

30) На осно ву: Fra ser Ca me ron, „The Po li tics of EU – Rus sia Energy Re la ti ons“, у: Kim Ta lus, 
Pi e ro Lu i gi Fra ti ni (eds.), EU–RussianEnergyRelations, Euro con fi den tiel, Brus sels, 2010.

31) Исто.
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је, те је из ра да сту ди ја о из во дљи во сти до би ла по др шку Европ ске 
уни је и вла да укљу че них зе ма ља, још увек ни је ја сна да ља тра са 
овог це во во да ка Бал ка ну. Иако и овај про је кат мо же мо по сма тра-
ти де лом енер гет ске тр ке из ме ђу Ру си је и за па да, због још увек 
не до вољ но ин фор ма ци ја, али и ге о граф ске уда ље но сти од на шег 
ре ги о на, не из ве сан је ње гов ути цај на енер гет ску без бед ност Бал-
ка на и угро жа ва ње при о ри тет них про је ка та по пут Ју жног то ка или 
ТАП-а.

Ко нач но, је дан од из вор них бал кан ских про је ка та је сте За-
пад но бал кан ски га сни пр стен,32) ко ји је под ра зу ме вао град њу не-
ко ли ко га сних ин тер ко нек то ра од Грч ке до Сло ве ни је, ка ко би за-
пад ни Бал кан укљу чи ли у европ ску га со вод ну мре жу. Про је кат је 
пр во бит но пред ло жен 2003. го ди не од стра не грч ких и тур ских 
др жав них енер гет ских ком па ни ја (Де па и Бо таш). Ме мо ран дум о 
раз у ме ва њу су уско ро пот пи са ле ком па ни је и вла де Ма ке до ни је, 
Ал ба ни је, та да шње Ср би је и Цр не Го ре, БиХ, Хр ват ске и Сло ве ни-
је. Осим то га, ма ло кон крет ног је ура ђе но на ре а ли за ци ји. Раз ло зи 
су мно го стру ки: пре све га, не ја сно је из ког из во ра би се на па јао 
овај га со вод, бу ду ћи да су ка спиј ске за ли хе не до ступ не, а Ру си ја, 
као што смо ре кли, пла си ра свој гас пре ко ру та ко је она кон тро ли-
ше. Дру го, тр жи ште на Бал ка ну је не раз ви је но, по тра жња за га сом 
је ре ла тив но ма ла, те је ко мер ци јал на ис пла ти вост овог га со во да 
не из ве сна. Сто га је и ја сно од су ство по др шке ве ли ких енер гет ских 
ком па ни ја и ге о стра те шких игра ча за је дан „ло кал ни“ про је кат ко ји 
не ко ри сти на ро чи то ни јед ној стра ни у га сној тр ци.

КОНКУРЕНТНИНАФТОВОДИ

Иако је ге о стра те шка ва жност наф то во да ма ња, бу ду ћи да 
тр го ви на наф том ни је „фик си ра на“ као у слу ча ју га са, а и тран зит 
наф те се углав ном вр ши тан ке ри ма, тре ба раз мо три ти и њи хов по-
ло жај и уло гу на Бал кан ском по лу о стр ву.

Уз по сто је ће ло кал не наф то во де, по пут ли ни је Со лун – Ско-
пље (про је кат ко ји за циљ има по ве зи ва ње скоп ске ра фи не ри је ОК-
ТА – у грч ком вла сни штву – са лу ком у Со лу ну) и Адри ја наф то-
во да (из гра ђен се дам де се тих го ди на про шлог ве ка ка ко би спо јио 
уво зну лу ку у Оми шљу код Ри је ке са ра фи не ри јом у Си ску, и ода-
тле, са јед ним кра ком ка Ма ђар ској, а дру гим ка ра фи не ри ја ма у 
Бо сан ском Бро ду, Но вом Са ду и Пан че ву), по сто ји не ко ли ко про је-
ка та у раз ли чи тој фа зи ре а ли за ци је.

32) Исто.
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Пр ви од њих је наф то вод Бур гас – Алек сан дро пу ли, ко ји 
спа ја бу гар ску цр но мор ску и грч ку егеј ску лу ку, ка ко би из бе гао 
про ла зак и за кр че ње тан ке ра кроз мо ре у зе Бос фор и Дар да не ли. 
Ово би та ко ђе био пр ви наф то вод у Европ ској уни ји под ве ћин-
ском ру ском ко мер ци јал ном кон тро лом, пре ко ком па ни ја Ро сњефт, 
Га зпром и Тран сњефт.33) Оста так уде ла у ком па ни ји при па дао би 
грч ким и бу гар ским ком па ни ја ма. Иако је пла ни ра но да бу де опе-
ра ти ван 2016. го ди не, бу гар ска стра на је у ме ђу вре ме ну из ра зи ла 
сум ње и пред ло жи ла от ка зи ва ње про јек та, та ко да је овај наф то вод 
за са да „на че ка њу“.34)

Је дан од мо гу ћих раз ло га за от ка зи ва ње наф то во да Бур гас 
– Алек сан дро пу ли је сте и про је кат за из град њу тран сбал кан ског 
наф то во да АМ БО (Ал ба ни ја – Ма ке до ни ја –Бу гар ска). По чет на 
тач ка за овај наф то вод је та ко ђе бу гар ска лу ка Бур гас, док би из лаз 
био у ал бан ској лу ци Ва ло на на Ја дран ском мо ру, ко ја је по год ни ја 
за уплив ве ли ких тан ке ра. Наф то вод АМ БО, ко ји гра ди кор по ра ци-
ја са се ди штем у Сје ди ње ним Аме рич ким Др жа ва ма, још увек се 
на ла зи у фа за ма пла ни ра ња.

Од „ло кал них“ про је ка та, мо же мо из дво ји ти ПЕ ОП (енг. 
PanEuropeanOilPipeline), ко ји би тре ба ло да спо ји ру мун ску цр-
но мор ску лу ку Кон стан ца са тер ми на ли ма у Оми шљу и Тр сту, те 
да по тен ци јал но про ду жи да ље ка сред њој Евро пи. Ду жи не 1 400 
ки ло ме та ра, пла ни ра но је да про ла зи кроз Ру му ни ју, Ср би ју, Хр-
ват ску, Сло ве ни ју и Ита ли ју, са це ном град ње из ме ђу 2 и 3,5 ми ли-
јар ди до ла ра. Иако је пред лог под ра зу ме вао по че так ра до ва 2011. 
го ди не, ни ка ких кон крет них ак ци ја на том пла ну ни је би ло. У ме-
ђу вре ме ну, хр ват ска ком па ни ја ЈА НАФ је об ја ви ла да се по вла чи 
из про јек та, док су срп ске и ру мун ске ком па ни је из ра зи ле же љу да 
на ста ве про је кат, са ци љем да спо је цр но мор ску лу ку и ра фи не ри ју 
Пан че во – иако зва нич на ре а ли за ци ја још увек ни је по че ла.35)

Уз по ме ну те, по сто ји и пред лог да се Дру жба, нај ве ћи европ-
ски наф то вод ко ји спа ја ру ске из во ре са по тро ша чи ма у Пољ ској, 
Не мач кој, Сло вач кој, Че шкој и Ма ђар ској, про ду жи ли ни јом до ја-

33) Ви де ти: TheEconomist, “A Be ar at the Thro at”, April 12, 2007, до ступ но на: www.eco no-
mist.com/world/euro pe/dis playstory.cfm?story_id=9009041, по след њи пут при сту пље но 
23. 03. 2014. го ди не.

34) Reuters, „Bul ga ria li kely to aban don trans-Bal kan oil pi pe li ne“, вест до ступ на на: http://
uk.re u ters.com/ar tic le/2010/06/11/bul ga ria-rus sia-pi pe li ne-idUKLDE65A13F20100611, по-
след њи пут при сту пље но 23. 03. 2014. го ди не.

35) Poslovni dnevnik, „PE OP se ne će gra di ti bez Ja na fa“, до ступ но на: http://www.po slov ni.
hr/stra ne-kom pa ni je/pe op-se-ne ce-gra di ti-bez-ja na fa-140021#, по след њи пут при сту пље но 
23. 03. 2014.
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дран ске лу ке Оми шаљ, али се и овај про је кат на ла зи тек у фа за ма 
пла ни ра ња.

ЕНЕРГЕТСКАЗАЈЕДНИЦА

Ко нач но, по ме ни мо и Европ ску енер гет ску за јед ни цу, као је-
дан од ме ха ни за ма на осно ву ко јих Европ ска уни ја оства ру је свој 
ути цај у пи та њи ма енер ге ти ке на Бал ка ну.

Основ на иде ја Енер гет ске за јед ни це је ства ра ње за јед нич ког 
тр жи шта енер ги је ре ги о на ју го и сточ не Евро пе, ко је би се вре ме-
ном ин те гри са ло са европ ским тр жи штем. Кључ на иде ја је да кле 
по ве зи ва ње тр жи шта и из град ња од го ва ра ју ће ин фра струк ту ре у 
ре ги о ну, те при ме на европ ског ре гу ла тор ног окви ра у овој обла сти, 
као јед на вр ста при пре ме за ви ше ни вое европ ских ин те гра ци ја. Је-
дан од за да та ка Енер гет ске за јед ни це је и оси гу ра ва ње енер гет ске 
без бед но сти ре ги о на, пре све га кроз ди вер зи фи ка ци ју и раз би ја ње 
то тал не за ви сно сти од енер ге на та из Ру си је.36) То је на ро чи то би-
ло ви дљи во при ли ком га сне кри зе 2009. го ди не, ка да су по је ди не 
бал кан ске зе мље, из ме ђу оста лих и Ср би ја, да ни ма оста ле без из-
во ра снаб де ва ња, што је по ка за ло крх кост енер гет ске без бед но сти 
у овом де лу Евро пе.37)

Про цес осни ва ња За јед ни це за по чео је 2002. и 2003. го ди не, 
Атин ским ме мо ран ду ми ма о раз у ме ва њу, да би Уго вор о осни ва њу 
био пот пи сан та ко ђе у Ати ни, ок то бра 2005. го ди не. Пот пи сни ци 
су Европ ска уни ја и де вет парт не ра из ју го и сточ не Евро пе: Хр ват-
ска, БиХ, Ср би ја, Цр на Го ра, Ма ке до ни ја, Ал ба ни ја, Ру му ни ја, Бу-
гар ска и УН МИК. За јед ни ци су се на кнад но при кљу чи ле Укра ји на 
и Мол да ви ја, те Тур ска, Нор ве шка, Гру зи ја и Јер ме ни ја као по сма-
тра чи.

Упр кос по сто ја њу За јед ни це, тре ба при ме ти ти да ре ги он 
не ма ве ли ки енер гет ски зна чај, бу ду ћи да ни је ни про из во ђач, ни 
ве ли ки по тро шач, од но сно да је тр жи ште ре ла тив но не раз ви је но. 
Са дру ге стра не, као што смо ви де ли, зна чај Бал ка на се на ла зи у 
чи ње ни ци да је по лу о стр во тран зит но под руч је за си гу ран до ток 
га са у цен трал ну и за пад ну Евро пу, те у овом аспек ту тре ба тра-

36) При ме ра ра ди, Ма ке до ни ја го то во сто про цент но за ви си од га са из Ру си је, Бу гар ска пре-
ко 90%, Ср би ја и Цр на Го ра ско ро 90%, Грч ка 76%, Хр ват ска 37%, Ру му ни ја 27% итд. 
По да ци на осно ву: Countryanalysisbriefs:Russia, U.S. Energy In for ma tion Ad mi ni stra tion, 
2013. До ступ но на: http://www.eia.gov/co un tri es/co un try-da ta.cfm?fips=rs, по след њи пут 
при сту пље но 23. 03. 2014.

37) На осно ву: Ду шан Ре љић, РусијаиЗападниБалкан, ISAC fund, Бе о град, 2009, стр. 23.
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жи ти је дан од раз ло га за осни ва ње Енер гет ске за јед ни це. Уко ли ко 
би се ме ха ни зми Енер гет ске за јед ни це при ме ни ли, то би спре чи ло 
мо но по ли за ци ју тран зи та и про из вод ње енер ги је, те по сле дич но 
ути ца ло на сма ње ње ру ског ути ца ја у ге о е ко ном ској сфе ри; а та ко-
ђе би, кроз про ду бље ну ин те гра ци ју по ме ну тих др жа ва са Европ-
ском уни јом, ума њи ло и све у ку пан ру ски ге о по ли тич ки ути цај на 
Бал ка ну.

ЗАКЉУЧАК

Ре ла тив но ма ла по тра жња за енер ген ти ма на за пад ном Бал-
ка ну оте жа ва ре а ли за ци ју про је ка та ко ји су на ме ње ни ис кљу чи во 
за снаб де ва ње овог ре ги о на. Ме ђу тим, Бал кан је стра те шки ло ци-
ран из ме ђу ре сур си ма бо га тог ис то ка и кључ них кон зу ме на та енер-
ги је на за па ду, што му да је ва жност у енер гет ским и ге о стра те-
шким од но си ма да на шњи це.

Ср би ја је, у том кон тек сту, тран зит на зе мља ко ја има ма ло 
ути ца ја на гло бал на кре та ња. У су шти ни, у ин те ре су Ср би је су сви 
тран зит ни це во во ди ко ји иду кроз на шу зе мљу, бу ду ћи да се на тај 
на чин оси гу ра ва не пре ки ну то снаб де ва ње енер ген ти ма и оства ру-
је еко ном ска ко рист. Мо же мо ре ћи да су сви ре ги о нал ни про јек ти 
га со во да у су шти ни ком пле мен тар ни, јер ја ча ју кон ку рент ност, по-
у зда ност снаб де ва ња и све у куп ну енер гет ску без бед ност.38) Ипак, 
зна чај но је то што је у „утак ми ци“ га со во да по бе ду од нео про је кат 
Ју жни ток, из раз ло га што он ди рект но про ла зи кроз Ср би ју и та ко 
до но си кон крет ну еко ном ску ко рист. Бу ду ћи да и у овом про јек ту 
уче ству ју европ ске ком па ни је и вла де зе ма ља чла ни ца ЕУ, он не 
би тре ба ло да бу де упи тан ни са ста но ви шта Европ ске енер гет ске 
за јед ни це, у ко јој Ср би ја уче ству је од осни ва ња. Из ре ал по ли тич ке 
пер спек ти ве мо же да зву чи па ра док сал но, али Енер гет ска за јед ни-
ца као аспект европ ских ин те гра ци ја мо же до при не ти оп штој ста-
би ли за ци ји ре ги о на, што би по ве ћа ло при влач ност и за про јек те 
це во во да – као што ви ди мо, и про из во ђа чи и по тро ша чи те же да 
из бег ну тран зит кроз не ста бил не ре ги о не по пут Кав ка за или Укра-
ји не.

Што се гло бал ног ни воа ти че, би ће за ни мљи во ви де ти ка кве 
им пли ка ци је ће на ове од но се има ти те ку ћи су коб у Укра ји ни. Из-
ве сно је да ће, због еска ла ци је не при ја тељ ста ва, Ру си ја по тра жи ти 
но ве тран зит не ли ни је, где се Бал кан на ме ће као јед но од ло гич-

38) На осно ву: Ми лан Си мур дић, ЕнергетскаполитикаЕУ,ЗападниБалкан,Србија, Бе о-
град ска отво ре на шко ла, Бе о град, 2009.
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них ре ше ња. Ова кав раз вој до га ђа ја мо гао би да по ве ћа ва жност 
Ју жног то ка и за из во зну, и за уво зну стра ну; али и да ожи ви не ке 
дру ге, от ка за не или при вре ме но за у ста вље не про јек те. Ме ђу соб-
не осу де и прет ње санк ци ја ма из ме ђу ЕУ и Ру си је мо гу тре нут но 
по ре ме ти ти од но се – али ка да се ства ри све ду на прост еко ном ски 
ин те рес, основ на ло ги ка тр го ви не наф том и га сом оста је: Евро пи 
су по треб ни енер ген ти, Ру си ји је по тре бан де ви зни при лив; а по-
треб но је са мо про на ћи но ву и си гур ну тран зит ну ру ту – што је 
при ли ка ко ју бал кан ске др жа ве не би сме ле да про пу сте.
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SOUTHSTREAMANDTHEALTERNATIVE
ENERGYSUPPLYROUTESINTHEBALKANS

Resume
Thispaperaimstopresentandanalyzethecompetingpipeline

projectsintheBalkans,placingtheminthecontextofidentifiedenergy
strategiesofbothEuropeanUnionandRussia.Suchfactorsas:incre
asingsignificanceofenergysecurity,needfordiversificationofsupply
routes,emergenceofnewroutes,increaseinconsumptionofoilandna
turalgasinEuropeandrediscoveredroleofRussiaas“energygiant”,
alongwiththestrategiclocationoftheBalkansbetweentheresource
richregionsoftheEastandkeyenergyconsumersoftheWest,area
strongindicatorofanenergyraceemergingbetweenthekeygeopoliti
calactorsintheregion.Thepapercontainsanoverviewofimplemen
tedandplannednaturalgasandoilpipelinesinthispartofEurope,
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drawingconclusionsontheimportanceofenergyraceforsuchtransit
areasasSerbiaandtheBalkansasawhole.
Keywords: energysecurity,Southstream,EuropeanUnion,Russia,pipelines,

Balkans,EuropeanEnergyCommunity

* Овај рад је при мљен 27. мар та 2014. го ди не, а при хва ћен за штам пу на са стан ку ре дак-
ци је 25. апри ла 2014. го ди не.
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Џозеф С. Нај, Архипелаг, Београд, 2012, 276 стр. 

У Београду је 2012. године издава-

чка кућа Архипелаг објавила књигу Буду-

ћност моћи, аутора Џозефа С. Наја. Као 

професор и бивши декан Кенедијеве шк-

оле за државну управу при Харвардском 

универзитету, заменик државног подсекр-

етара за безбедност, науку и технологију 

(1977-1979), председник Националног об-

авештајног савета (1993-1994), помоћник 

министра одбране за међународне безбе-

дносне послове (1994-1995), Џозеф Нај је 

један од истакнутијих заговорника неол-

ибералног институционализма међу теор-

етичарима међународних односа. Након 

објављених низа књига попут „Парадокса 

aмеричке моћи“ (2002), „Мека моћ-путеви 

успеха у светској политици“ (2004), „М-

оћи за вођство“ (2008), аутор је у књизи „Будућност моћи“, коначно уобличио своје д-

осадашње изучавање моћи у међународној политици. У овој студији из међународних 

односа, Нај покушава да пружи јаснији увид у промене начина коришћења моћи које 

                                                        
* Истраживач приправник, Институт за политичке студије, Београд 
** Овај рад је настао у оквиру пројекта бр. 179009, који финансира Министарство просвете, науке и тех-
нолошког развоја Републике Србије. 

*  Истраживач приправник, Институт за 
политичке студије, Београд

** Овај рад је на стао у окви ру про јек та бр. 
179009, ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство 
про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја 
Ре пу бли ке Ср би је.

У Бе о гра ду је 2012. го ди-
не из да вач ка ку ћа Ар хи пе лаг 
об ја ви ла књи гу Бу дућ ност 
мо ћи, ауто ра Џо зе фа С. На ја. 
Као про фе сор и бив ши де кан 
Ке не ди је ве шко ле за др жав ну 
упра ву при Хар вард ском уни-
вер зи те ту, за ме ник др жав ног 
под се кре та ра за без бед ност, на-
у ку и тех но ло ги ју (1977-1979), 
пред сед ник На ци о нал ног оба-
ве штај ног са ве та (1993-1994), 
по моћ ник ми ни стра од бра не за 
ме ђу на род не без бед но сне по-
сло ве (1994-1995), Џо зеф Нај је 
је дан од ис так ну ти јих за го вор-
ни ка нео ли бе рал ног ин сти ту ци-
о на ли зма ме ђу те о ре ти ча ри ма 
ме ђу на род них од но са. На кон 
об ја вље них ни за књи га по пут 
„Па ра док са aмеричке мо ћи“ 
(2002), „Ме ка моћ-пу те ви успе-
ха у свет ској по ли ти ци“ (2004), 
„Мо ћи за вођ ство“ (2008), аутор 
је у књи зи „Бу дућ ност мо ћи“, 
ко нач но уоб ли чио сво је до са-
да шње из у ча ва ње мо ћи у ме ђу-
на род ној по ли ти ци. У овој сту-
ди ји из ме ђу на род них од но са, 
Нај по ку ша ва да пру жи ја сни ји 
увид у про ме не на чи на ко ри-
шће ња мо ћи ко је на ста ју услед 
ра пид но рас ту ће ин фор ма ци о-
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не тех но ло ги је и гло ба ли за ци је 
у два де сет пр вом ве ку. Иако се 
аутор ни је фо ку си рао екс пли-
цит но на јед ну др жа ву, по сред-
но се мо же за кљу чи ти да се овај 
ис тра жи вач ки по ду хват те ме љи 
на бу дућ но сти мо ћи САД. 

Књи га об у хва та три це ли не, 
ко је су про же те де фи ни циј ским 
об ја шње њи ма те о ри је мо ћи, уз 
број не при ме ре и илу стра ци је. 
На кон украт ког из ла га ња до са-
да шњих де фи ни ци ја мо ћи, ау-
тор у окви ру пр вог по гла вља, 
под на зи вом „Вр сте мо ћи“, да-
је сво ју де фи ни ци ју мо ћи, од-
ре ђу ју ћи је као „спо соб ност да 
се не што учи ни и да се у дру-
штве ним си ту а ци ја ма про из ве-
де учи нак на дру ге ка ко би се 
иза звао же ље ни ис ход (стр. 22). 
У ци љу раз ја шње ња стра те ги ја 
мо ћи, Нај раз ли ку је ти по ве ре-
сур са твр де мо ћи, ко ји пред ста-
вља ју„опи пљи ве ства ри по пут 
си ле и нов ца“ (стр. 40), ре сур-
се ко ји се ве зу ју за ме ку моћ, 
по пут „нео пи пљи вих чи ни о ца 
као што су ин сти ту ци је, иде је, 
вред но сти, кул ту ра“ (стр. 40) 
и уво ди аспек те ре ла ци о не мо-
ћи, од но сно три ли ца ре ла ци о-
не мо ћи. На кон иден ти фи ка ци је 
твр де и ме ке мо ћи, са гле да ва ју 
се на чи ни на ко је се ре сур си 
по ме ну тих мо ћи мо гу ин те гри-
са ти, од но сно ује ди ни ти у ефек-
тив не стра те ги је што за крај њи 
ре зул тат има ства ра ње „па мет не 
мо ћи“.

Освр ћу ћи се на вој ну моћ, 
Нај ана ли зи ра  про мен љив об-

лик са вре ме ног ра та, за тим на-
чин на ко ји вој ни ре сур си (ста-
нов ни штво, при род ни ре сур си, 
вој на ин фра струк ту ра, од брам-
бе на ин ду стри ја, те ри то ри ја) 
до во де до про ме не по на ша ња 
дру гих кроз раз ли чи те мо да-
ли те те де ло ва ња вој не мо ћи, 
од но сно кроз бор бу, кроз „ди-
пло ма ти ју при си ле“, кроз пру-
жа ње за шти те и мно гих ви до ва 
по мо ћи (обу ка стра них вој ни-
ка, ве жбе, ху ма ни тар на по моћ, 
по моћ у ка та стро фа ма итд). У 
свом про јек то ва њу бу дућ но сти 
вој не мо ћи, Нај на во ди да она 
не ће има ти исту ко рист за др жа-
ве ко ју је има ла у де вет на е стом 
и два де се том ве ку, али ће оста-
ти кључ на ком по нен та мо ћи у 
свет ској по ли ти ци (стр. 73). 

У по гла вљу ко је је по све ће-
но еко ном ској мо ћи, раз ра ђу-
је се ста но ви ште да еко ном ски 
ре сур си мо гу про из ве сти ка ко 
твр ду, та ко и ме ку моћ са вре ме-
них др жа ва. Аутор је зна ча јан 
број стра ни ца по све тио ме кој 
мо ћи, као спо соб но сти да се на 
дру ге ути че пу тем ко оп тив них 
ре сур са уоб ли ча ва ња аген де, 
убе ђи ва ња и под сти ца ња по зи-
тив не при влач но сти ка ко би се 
по сти гао же ље ни ис ход (стр. 
40). Де таљ но су опи са ни из во ри 
ме ке мо ћи, као и об ли ци ње ног 
де ло ва ња („по на ша ње ме ке мо-
ћи“). Та ко ђе, у ци љу са гле да ва-
ња пер спек ти ве аме рич ке ме ке 
мо ћи, аутор уво ди при мер Ки не, 
ко ја је при хва ти ла кон цепт ме-
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ке мо ћи и ин те гри са ла је у соп-
стве ну стра те шку ви зи ју. 

Уну тар дру ге, нај о бим ни је 
це ли не, ко ја има на слов „Про-
ме не у од но си ма мо ћи: ра си па-
ње и тран зи ци ја“, Нај уво ди чи-
та о це у те мељ не раз ли ке из ме ђу 
„тран зи ци је мо ћи“ (пре но ше ње 
мо ћи са јед не др жа ве на дру гу) 
и „ди фу зи је мо ћи“ (моћ ко ја се 
ра си па са др жа ва на не др жав не 
ак те ре). По себ на по гла вља по-
све ће на су број ним пи та њи ма 
ко ја се од но се на ути цај ин фор-
ма тич ке ре во лу ци је на про ме-
ну мо ћи др жав них и не др жав-
них ак те ра. По себ на па жња у 
окви ру ове це ли не по све ће на 
је де фи ни циј ском об ја шње њу 
пој ма ки бер-мо ћи, за тим кла-
си фи ка ци ји ак те ра у ки бер про-
сто ру и илу стра ци ји њи хо вих 
ре сур са ки бер-мо ћи на кон крет-
ним при ме ри ма. Ко нач но, Нај 
се окре ће про це ни бу дућ но сти 
ки бер-мо ћи и за кљу чу је да иако 
ће ки бер про стор има ти сна жан 
ути цај на про ме не у струк ту ри 
ме ђу на род не по ли ти ке, од но-
сно иако ће „ки бер про стор би ти 
све док по ве ћа ног ра си па ња мо-
ћи на не др жав не ак те ре и мре жу 
цен тра ли за ци је, ма ло је ве ро-
ват но да ће то про ме ни ти ства ри 
у тран зи ци ји мо ћи “ (стр. 184). 

Сре ди шње ме сто у овој це-
ли ни за у зи ма пи та ње сла бље-
ња аме рич ке мо ћи у на ста ју ћем 
мул ти по лар ном све ту. У том 
кон тек сту, Нај, ком па ра тив ном 
ана ли зом вој не, еко ном ске и 
ме ке мо ћи ЕУ, Ја па на и зе ма ља 

БРИК-а (Бра зил, Ру си ја, Ин ди-
ја и Ки на) про це њу је ре ла тив-
не ре сур се њи хо ве мо ћи и раз-
ма тра пи та ње аме рич ке мо ћи 
у ве зи са успо ном на ве де них 
зе ма ља. На кон то га, фо кус се 
пре но си на ана ли зу опа да ња 
аме рич ке мо ћи ко ја се те ме љи 
на  про ме на ма на уну тра шњем 
пла ну. Ко нач но, у про јек ци ји 
бу дућ но сти аме рич ке мо ћи, ау-
тор за кљу чу је да „Аме ри ка ни је 
у ап со лут ном опа да њу, а ве ро-
ват но је да ће оста ти моћ ни ја 
од би ло ко је дру ге по је ди нач не 
др жа ве то ком на ред них де це ни-
ја иако ће аме рич ка еко ном ска 
и кул тур на пре ва га по ста ти ма-
ње до ми нант на не го што је би-
ла на по чет ку овог ве ка“ (стр. 
244). Оту да, ка ко аутор сма тра, 
са гле да ва ње тран зи ци је мо ћи у 
два де сет пр вом ве ку као пи та ње 
опа да ња аме рич ке мо ћи на во ди 
на по гре шан за кљу чак.

Тре ћа це ли на под на зи вом 
„По ли ти ка“ по све ће на је стра-
те ги ји па мет не мо ћи, ко ја зах те-
ва да „ста ре раз ли ке из ме ђу ре-
а ли ста и ли бе ра ла устук ну пред 
но вом син те зом ко ја се мо же на-
зва ти ли бе рал ни ре а ли зам“ (стр. 
275). Раз ма тра ју ћи пет глав них 
иза зо ва са ко ји ма се Аме ри-
ка су о ча ва, аутор, осла ња ју ћи 
се на уну тра шњу сна гу ме ре ну 
укуп ним ре сур си ма твр де и ме-
ке мо ћи, пред ла же уоп ште не ко-
ра ке у осми шља ва њу стра те ги је 
па мет не мо ћи ка ко би одр жа ла 
уло гу ре ла тив но нај ја че, во де ће 
свет ске си ле. 
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Књи га „Бу дућ ност мо ћи“, 
као про дукт ауто ро вог ви ше го-
ди шњег те о риј ског и прак тич-
ног ис тра жи ва ња бу дућ но сти 
аме рич ке мо ћи, са др жи раз ра ду 
основ них пој мо ва ре ле вант них 
за из у ча ва ње мо ћи у кон тек сту 
са вре ме ног, ин фор ма тич ког до-

* Овај рад је пр имљен 29. ма рта 2014. г од ине, а пр ихв аћен за шта мпу на с аста нку р еда кц-
ије 25. апр ила 2014. г од ине.

ба, и исто вре ме но их те ме љи 
на број ним кон крет ним при ме-
ри ма ко ји их сли ко ви то пот кре-
пљу ју. На пи са на ја сним сти лом, 
ова књи га пред ста вља не за о би-
ла зно шти во за чи та о це у ци љу 
раз у ме ва ња са вре ме них ме ђу-
на род них од но са.
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