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Сажетак
Да би се са гле да ло ме сто и уло га ору жа них сна га и вој не си

ле да нас у све ту нео п ход но је ана ли зи ра ти са вре ме на гле ди шта о 
си ли уоп ште, ње ној усло вље но сти, на уч нотех но ло шким до стиг
ну ћи ма и њи хо вом ути ца ју на на ци о нал ну без бед ност. На осно ву 
тих са зна ња утвр ђу ју се тен ден ци је у струк ту ри ра њу и раз во ју 
си сте ма на ци о нал не без бед но сти. Ору жа не сна ге кроз исто ри ју 
су би ле глав ни но си лац на ци о нал не без бед но сти, а вој на си ла је 
би ла у функ ци ји за шти те или оства ре ња на ци о нал них ин те ре са. 
Да нас ору жа не сна ге је су би тан под си стем на ци о нал не без бед но
сти код гло бал них и ре ги о нал них си ла, док се код ма лих др жа ва 
из ви ше раз ло га до во ди у пи та ње обим и са др жај уче шћа, као и 
мо гућ но сти ору жа них сна га да пар ти ци пи ра ју су штин ски у очу
ва њу и из град њи на ци о нал не без бед но сти. Др жа ве, као си сте ми 
и на ци о нал не ин сти ту ци је, све ви ше гу бе ре ал ну моћ јер не ма ју 
до вољ не из во ре фи нан си ра ња, пр вен стве но због но вог при сту па 
на ци о нал ним еко но ми ја ма и гло ба ли за ци је, као и на чи на при ва ти
за ци је ве ли ких др жав них си сте ма у тим др жа ва ма. Да нас су ма ле 
и не раз ви је не зе мље су штин ски без ре ал не мо ћи са скром ним ка па
ци те ти ма и опе ра тив ним спо соб но сти ма ору жа них сна га. Те др
жа ве су ре ла тив но су ве ре не и при си ље не су на при хва та ње ре ше
ња у ме ђу на род ним од но си ма, ко ја су у су прот но сти са њи хо вим 

* У раду је саопштен део резултата истраживања на пројекту „Рентабилни извор нових 
технологија и концентрација одбране кроз друштвене промене и стратешке оријентације 
Србије у 21. веку (ИИИ47029 МНТ РС) који финансира Министарство за науку и техно-
лошки развој Републике Србије.
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на ци о нал ним ин те ре си ма. Ору жа не сна ге у тим др жа ва ма су ма
ле и не од го ва ра ју ствар ним по тре ба ма на ци о нал не од бра не. Оне 
су све ви ше у функ ци ји пар ти ци па ци је у ре ги о нал ним од брам бе
ним са ве зи ма и у из вр ша ва њу за да та ка по мо ћи ци вил ном дру штву 
ра ди су прот ста вља ња ри зи ци ма и прет ња ма без бед но сти. Кроз 
тран зи ци ју, ма ле, не раз ви је не и сред ње раз ви је не зе мље су у знат
ној ме ри ума њи ле ка па ци те те и од брам бе не спо соб но сти, у по
гле ду ауто ном но сти од бра не и ослон ца на вла сти те сна ге. На кон 
тран зи ци је при вред них и еко ном ских си сте ма тих др жа ва про цен
ту ал но и но ми нал но сма њио се обим фи нан сиј ских сред ста ва за 
фи нан си ра ње ору жа них сна га. Те ору жа не сна ге ни су у ста њу да 
се мо дер ни зу ју у це ло сти, ни ти да од го во ре ре ал ним по тре ба ма 
од бра не у тра ди ци о нал ном схва та њу са др жа ја тог пој ма, у скла
ду са зах те ви ма ко ји про ис ти чу из фи зи о но ми је са вре ме них ра то
ва и ору жа не бор бе. Због то га ре ша ва ње про бле ма без бед но сти 
и од бра не нај че шће тра же у члан ству или уче шћу у раз ли чи тим 
фор ма ма ре ги о нал ног ор га ни зо ва ња или у са ве зи ма и од брам бе ним 
ини ци ја ти ва ма ви ше др жа ва, ко је по ве зу ју за јед нич ки ин те ре си.
Кључ не ре чи: на ци о нал на без бед ност, ме ђу на род ни од но си, си стем без

бед но сти, др жа ва, моћ, си ла, ору жа не сна ге, вој ска, рат, 
ору жа на бор ба, бор бе ни си сте ми

ОСНОВНА ОБЕЛЕЖЈА НАЦИОНАЛНЕ 
БЕЗБЕДНОСТИ САВРЕМЕНИХ ДРЖАВА

Без бед ност као функ ци ја ‘’не раз двој ни је атри бут др жа ве и 
под ра зу ме ва вр ше ње по сло ва без бед но сти ра ди за шти те од ре ђе них 
вред но сти’’1), без об зи ра на дру штве но уре ђе ње, по ли тич ки си стем 
и об лик вла сти. Функ ци ја без бед но сти и ор га ни за ци ја без бед но сти 
чи не си стем без бед но сти др жа ва, ко ји је усло вљен де ло ва њем раз-
ли чи тих чи ни ла ца из екс тер ног и ин тер ног окру же ња. 

Без бед но сна функ ци ја, ко ја је би ла у не ким др жа ва ма по-
друштвље на, да нас је при мар но др жав на функ ци ја, ко ју ка рак-
те ри ше по др жа вље ност где ак тив ну уло гу у оства ри ва њу има ју 
су бјек ти у окви ру др жав ног си сте ма, али и при ват ни су бјек ти без-
бед но сти ко ји су под над зо ром др жа ве. 

У са вре ме ном по и ма њу, си стем без бед но сти, као об лик ис-
по ља ва ња без бед но сне функ ци је кон крет не др жа ве, ре ги о на и ме-
ђу на род не за јед ни це, ба зи ра се на на ци о нал ном, ре ги о нал ном или 

1)  Ко ва че вић Сре тен, Осно ви си сте ма ДСЗ, ВШУП, Бе о град, 1980, стр. 14.
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гло бал ном си сте му без бед но сти. У епи цен тру тих си сте ма је сте 
др жа ва. Она је та дру штве на ин сти ту ци ја у обла сти на ци о нал ног 
и ме ђу на род ног пра ва ко ја пру жа ле ги ти ми тет и за шти ту дру штва 
и сво јим чи ње њем или не чи ње њем ути че на ста ње без бед но сти.

У це ло куп ном исто риј ском раз во ју, др жа ве су ис ка зи ва ле 
стал ну по тре бу да обез бе де што ве ћу без бед ност и си гур ност сво-
јих гра ђа на и да за шти те ви тал не ин те ре се. Ме ђу тим, раз во јем ци-
ви ли за ци је кон стант но су се уве ћа ва ли и усло жња ва ли ри зи ци и 
прет ње без бед но сти, што укуп ну без бед но сну си ту а ци ју у све ту 
чи ни не из ве сни јом, на на ци о нал ном, ре ги о нал ном и ме ђу на род-
ном пла ну. Због то га се с пра вом мо же ре ћи да се са вре ме ни свет 
раз ви ја у сло же ним и кон фликт ним од но си ма и да се на ла зи у стал-
ној по ли тич ко-без бед но сној не ста бил но сти. 

Као од го вор на та кво ста ње у ме ђу на род ним од но си ма, сва-
ка др жа ва и дру штве на за јед ни ца на сто ји да обез бе ди по ли тич ке и 
без бед но сне усло ве за вла да ви ну за ко на и раз вој де мо кра ти је, као 
еле мен тар них прет по став ки за успе шан раз вој у свим обла сти ма 
дру штве ног жи во та. Да би мо гла успе шно да шти ти ви тал не вред-
но сти и ин те ре се, сва ка др жа ва ор га ни зу је без бед но сне и за штит не 
ме ха ни зме, ко ји пру жа ју без бед но сне услу ге. 

Исто риј ски гле да но, од лу чу ју ћи еле ме нат у оства ри ва њу 
без бед но сти нај ду же вре ме по чи вао је на вој ној си ли. У дру гој по-
ло ви ни XX ве ка без бед но сна па ра диг ма на гло се про ме ни ла и пре-
ва зи шла тај обим и са др жај пој ма. Из вор мо ћи др жа ве по ме рио се 
са стро го вој не ди мен зи је ка спољ ној по ли ти ци, еко но ми ји, на у ци, 
тех но ло ги ји, зна њу и сл. Де струк тив ни ка па ци те ти ну кле ар ног и 
кон вен ци о нал ног оруж ја, све ви ше по ста ју прет ња ми ру и без бед-
но сти. Вр хов ни на уч ни ауто ри те ти ука зу ју на по тре бу ства ра ња 
без бед но сног по рет ка ко ји би па ра ли сао др жав ну моћ ну кле ар них 
си ла и ус по ста вио је дан вид над на ци о нал не, не др жав не кон тро ле. 

Пре ма број ним са вре ме ним ауто ри ма, на ци о нал на без бед-
но сна по ли ти ка др жа ве за ви си од вр сте и рас про стра ње но сти др-
жав них и на ци о нал них ин те ре са, те ак ту ел них и по тен ци јал них 
прет њи ко је те ин те ре се угро жа ва ју или их мо гу угро зи ти. Прет ње 
мо гу би ти: по ли тич ке, еко ном ске, вој не, де мо граф ске, со ци јал не, 
кон фе си о нал не, еду ка тив не, еко ло шке и прет ње иза зва не ду го роч-
ним при кри ве ним де ло ва њем ре тро град них сна га у свим обла сти-
ма дру штве ног жи во та. 

Про бле ми де фи ни са ња пој ма на ци о нал на без бед ност до ла зе 
до пу ног из ра жа ја тек ка да тре ба да се иден ти фи ку ју вред но сти ко-
је мо гу би ти угро же не и ка да тре ба де фи ни са ти ви тал не др жав не и 
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на ци о нал не ин те ре се ко је тре ба да шти те под си сте ми и еле мен ти 
си сте ма на ци о нал не без бед но сти. У том сми слу, под на ци о нал ном 
без бед но шћу мо же мо под ра зу ме ва ти спо соб ност др жа ве да за шти-
ти ви тал не вред но сти и ин те ре се дру штва, као и по је ди на ца, од 
спољ них и уну тра шњих из во ра угро жа ва ња и угро же но сти и да 
ти ме обез бе ди оп ште усло ве за не сме та ни по ли тич ки, еко ном ски, 
со ци јал ни и кул тур ни и све ко ли ки дру штве ни раз вој.

С об зи ром на ак ту ел на кре та ња и основ не тен ден ци је у раз-
во ју на ци о нал не и ме ђу на род не без бед но сти, све ви ше се уоча ва 
тренд да ма ле и сред ње раз ви је не зе мље не ма ју ре ал ну моћ ни ти 
ре сур се да га ран ту ју за шти ту ви тал них на ци о нал них ин те ре са, те 
да то је ди но мо гу да чи не кроз са рад њу са дру гим др жа ва ма, као 
су бјек ти ма ме ђу на род ног пра ва. За то се че сто у ра до ви ма ко ји раз-
ма тра ју ме ђу на род не од но се ис ти че да је ге о стра те ги ја усту пи ла 
ме сто ге о е ко но ми ји, ко ја је опу сто ши ла ре ал ну моћ др жа ве, у из-
вор ном тра ди ци о нал ном зна че њу тог пој ма.

Ханс Мор ген тау (Hans J. Mor gent hau) је у де лу “По ли ти
ка ме ђу на ро ди ма: бор ба за си лу и мир,” на це ло вит на чин обра-
зло жио свој кон цепт ре а ли стич ке те о ри је ме ђу на род них од но са у 
шест прин ци па2). У из ло же ним прин ци пи ма те жи ште се за сни ва на 
кон цеп ту на ци о нал них ин те ре са и мо ћи др жа ва. По ми шље њу овог 
ауто ра, основ ни фак то ри ко ји опре де љу ју моћ на ци о нал них др жа-
ва су: ге о граф ски по ло жај, на ци о нал ни ре сур си, вој на спо соб ност, 
ста нов ни штво, ква ли тет ди пло ма ти је у во ђе њу спољ не по ли ти ке, 
ин ду стриј ски ка па ци те ти итд., са ви до ви ма ње ног огра ни ча ва ња 
пу тем рав но те же мо ћи.

Стра те шка сли ка све та, по ред на сто ја ња да се из гра ди уни-
по лар ни свет, про ме ње на је ми мо основ них кри те ри ју ма ко ји су 
де фи ни са ни у окви ру про јек та “но вог свет ског по рет ка”. На сце ну 
су сту пи ли мно го број ни и ра зно род ни не др жав ни ак те ри без бед-
но сних иза зо ва, ри зи ка и прет њи. У сми слу без бед но сти, у са мом 
епи цен тру ре ша ва ња без бед но сних иза зо ва, ри зи ка и прет њи и да-
ље је оста ла др жа ва са сво јим пра вом на од бра ну и ин стру мен ти ма 
др жа ве. По ред вој не ком по нен те, у без бед ност су укљу че ни дру-
штве ни, еко ном ски и еко ло шки еле мен ти. При ват ни сек тор и не-
вла ди не ор га ни за ци је мо гу би ти од ко ри сти, али са мо као по моћ не 
по лу ге у не вој ним сфе ра ма без бед но сти.3)

2)  Ви де ти ши ре: Hans J. Mor gent hau, Po li tic among Na ti ons: The strug gle for Po wer and Pe a ce, 
New York, 1948. p. 4-14.

3)  Авра мов, Сми ља, «Без бед ност у 21. ве ку», На уч на из гра ђе ност и чи ни о ци вој не стра те
ги је, Збор ник ра до ва СИМ ВОН 2001, Ин сти тут рат не ве шти не, Бе о град, 2001, стр. 442.
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Има ју ћи у ви ду огром не про тив реч но сти у ме ђу на род ним 
од но си ма, не ста бил ност, ра то ве и ору жа не су ко бе у по је ди ним де-
ло ви ма све та те шко је да ти по у здан од го вор на про блем мо гућ но-
сти пре ва зи ла же ња по ли ти ке си ле и вој не си ле у ме ђу на род ним 
од но си ма, јер је при су тан аси ме три чан про цес дез ин те гра ци о них 
и ин те гра ци о них про це са. Ин те гра ци о ни и дез ин те гра ци о ни про-
це си, у по гле ду њи хо вог ути ца ја на мир и без бед ност у све ту, оста-
ли су ка рак те ри сти ка са вре ме ног све та, та ко да се са знат ном по-
у зда но шћу мо же ре ћи да се по ли ти ка при ме не си ле и вој не си ле 
на ста вља, као кон стан тан иза зов без бед но сти на ро да и др жа ва.

Основ ни ста во ви из тих пред ви ђа ња мо гу се са же ти у кон-
ста та ци је да се стра те гиј ско без бед но сно окру же ње свих су бје ка та 
ме ђу на род них од но са знат но про ме ни ло и да се још увек зна чај-
но и ин тен зив но ме ња. “Жи ви мо у ди на мич ном пе ри о ду у ко ме се 
дра ма тич не про ме не мо гу вр ло бр зо де си ти. Два кључ на фак то ра 
ко ја упра вља ју про ме на ма да нас су гло ба ли за ци ја и тех но ло ги ја. 
Гло ба ли за ци ја тр жи шних еко но ми ја и те жња за про спе ри те том по-
ве зу је на ци је као ни кад пре. Ко ри сти од то га укљу чу ју еко ном ски 
раз вој, по ве ћа ње лич них сло бо да, де мо кра ти за ци ју, по бољ ша но 
обра зо ва ње, људ ска пра ва и при ли ку да се по ве ћа бла го ста ње и 
обез бе ди бо љи ква ли тет жи во та.”4)

МЕСТО И УЛОГА ВОЈНЕ СИЛЕ У УКУПНОЈ МОЋИ  
САВРЕМЕНИХ ДРЖАВА

Си ла се де фи ни ше у фи ло зо фи ји као “сна га, моћ, узрок кре-
та ња и про ме на”, а са пси хо ло шког ста но ви шта де фи ни ше се као 
“оно што ства ра про ме ну, прин цип де лат но сти, од но сно све што 
ути че на про ме ну у по на ша њу и ис ку ству.” У пси хо ло ги ји, из раз је 
нео д ре ђен, са не ја сним раз ли ко ва њем си ле и енер ги је. По пра ви лу 
има ме та фи зич ке им пли ка ци је, на ро чи то ка да се на гла ша ва ма те-
ри јал на при ро да пси хич ког”.5)

Да би се ис по љи ла од ре ђе на си ла, нео п ход но је да по сто ји и 
од ре ђе на моћ за ту на ме ру. Ако се си ла при ме њу је за ус по ста вља-
ње или за шти ту функ ци о ни са ња уну тра шњих дру штве них од но са, 
као и за од бра ну од спољ њег угро жа ва ња без бед но сти, он да се мо-
же ре ћи да је она у функ ци ји ја ча ња укуп не на ци о нал не или др жав-

4) For mi ca, D., JDCC, Jo int Doc tri ne and Con cepts Cen tre, Wor king ses sion 1 of the OSCE se-
mi nar on Mi li tary doc tri nes & De fen ce Po li ci es, 11 Ju ne 2001.

5) Ви де ти ши ре: Ви шњић, Д., На уч на из гра ђе ност те о ри је стра те ги је (док тор ска ди сер-
та ци ја), Вој на ака де ми ја, Бе о град, 2003, стр. 81-85.



ПОЛИТИКА НАЦИОНАЛНЕ БЕЗБЕДНОСТИ број 1/2013 стр. 87108.

92

не без бед но сти. Као еле мент дру штве них од но са, си ла се ко ри сти 
ка да се дру штве ни кон флик ти не мо гу ре ши ти на ми ран на чин. У 
окви ру дру штве них од но са, си ла се упо тре бља ва при упра вља њу 
др жа вом, као сред ство за ре ша ва ње дру штве них про ти ву реч но сти 
со ци јал ног, на ци о нал ног, вер ског или би ло ког дру гог ка рак те ра. 
При ме на си ле ра ди за шти те др жа ве, од но сно на ци о нал них вред но-
сти, од спољ њег угро жа ва ња, пре те жно је у функ ци ји од бра не ин-
те гри те та, су ве ре ни те та и те ри то ри јал не це ло куп но сти. Она мо же 
има ти и уло гу од вра ћа ња од угро жа ва ња спо ља, од но сно су прот-
ста вља ња си ли ко ју ис по ља ва агре сор.

Си ла је јед но од основ них и кон стант них обе леж ја др жа ве, 
ме ђу на род них од но са, ин те гра ци о них и дез ин те гра ци о них про це-
са у све ту. Си ла се ко ри сти за ре а ли за ци ју др жав них ин те ре са и 
ци ље ва. По себ не и по је ди нач не вред но сти или ин те ре си по сти жу 
се од го ва ра ју ћом вр стом си ле и мо ћи (ди пло мат ском, по ли тич ком, 
еко ном ском, вој ном, де мо граф ском, кон фе си о нал ном, ин фор ма ци-
о ном и сл.). Им пли ка ци је успе шног или не у спе шног ис по ља ва ња 
јед не вр сте си ле мо гу раз ли чи то де ло ва ти на при ме ну и ис по ља ва-
ње дру гих вр ста си ле. 

У ме ђу на род ној за јед ни ци не пре кид но су при сут ни и де лу ју 
од но си си ла. Ти од но си сма тра ју се при род ним, од но сно уоби ча је-
ним све док се си ла не поч не при ме њи ва ти као фор ма при ну де, да 
би се оства ри ли де фи ни са ни ин те ре си и ци ље ви.6) Исто ри ја ме ђу-
на род них од но са по твр ђу је пра вил ност, да је ве о ма ма ла гра ни ца 
из ме ђу при ме не си ле пре ма дру гом су бјек ту ме ђу на род них од но са, 
а да та при ме на си ле не пре ра сте у на си ље. Про блем кон тро ле и 
огра ни че ња при ме не си ле у ме ђу на род ним од но си ма при су тан је 
ко ли ко и са ми су бјек ти ме ђу на род них од но са. 

По ме ра ње гра ни ца ин те ре сних зо на и зо на ути ца ја по је-
ди них др жа ва из ван про сто ра њи хо вог не по сред ног окру же ња, а 
ти ме и су че ља ва ње њи хо вих ин те ре са да ле ко од сво јих гра ни ца, 
озна чи ло је но ву фа зу у ево лу ци ји ин те гра тив них про це са. Њу ка-
рак те ри ше на сто ја ње во де ћих по ли тич ких сна га у све ту за све о бу-
хват ни је ре гу ли са ње од но са из ме ђу др жа ва са ам би ци јом да се ле-
га ли зу ју сте че не по зи ци је и за шти те ин те ре си ак ту ел них цен та ра 
мо ћи на ра чун огра ни ча ва ња мо ћи ма лих, не раз ви је них и сред ње 
раз ви је них зе ма ља, као и по тен ци јал них про тив ни ка. 

Спољ на по ли ти ка у све ту, да нас је у знат ној ме ри ми ли та ри-
зо ва на кроз че сто ко ри шће ње вој не си ле, “али ни јед на опе ра ци ја 

6) Исто, стр. 24.
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ни је ква ли фи ко ва на као рат”.7) Све до бро на мер не кри ти ке по ли-
ти ке САД-а у пост хлад но ра тов ском пе ри о ду оста ле су без од је ка, 
све до тре нут ка ка да је гло ба ли зам по чео да ис по ља ва и не га тив не 
ефек те.8) Ана ли зом глав них мо ме на та и до га ђа ја у исто ри ји људ-
ског ро да по твр ђу је се из ре ка да “ја ки чи не оно што мо гу, а сла би 
при хва та ју оно што мо ра ју”.9)

На су прот уни вер за ли стич ком при ла зу свет ској без бед но сти, 
ак ту ел но је ре ги о нал но по ве зи ва ње и ства ра ње ре ги о нал них без-
бед но сних си сте ма, из ме ђу ко јих би се ус по ста вио ви сок сте пен 
ко ор ди на ци је. 

Има ју ћи у ви ду огром не про тив реч но сти у ме ђу на род ним 
од но си ма, не ста бил ност, ра то ве и ору жа не су ко бе у по је ди ним де-
ло ви ма све та, те шко је да ти по у здан од го вор у ве зи са  уло гом и ни-
во ом уче шћа ору жа них сна га у кре и ра њу на ци о нал не без бед но сти.

“Кр ста шки ра то ви у име де мо кра ти је по кре ну ли су и не ка 
фун да мен тал на пи та ња, по себ но зна чај на за пост хлад но ра тов ски 
пе ри од. Ка ко та кви по хо ди уоп ште мо гу да се по ми ре с тра ди ци о-
нал ном аме рич ком док три ном о не ме ша њу у уну тра шње по сло ве 
дру гих зе ма ља? У ко јој ме ри ће им се под ре ди ти дру ги ци ље ви, као 
што је, на при мер, на ци о нал на без бед ност? Ко ли ку це ну је Аме-
ри ка спрем на да пла ти за уна пре ђе ње сво јих вред но сти? Ка ко ће 
исто вре ме но из бе ћи пре на пре за ње и по вла че ње? На та пи та ња ће 
мо ра ти да од го во ри пост хлад но ра тов ски свет у ко јем нам пр ве го-
ди не Ре га но вог ман да та де лу ју као дав на про шлост.”10)

Узро ци по ли тич ке бор бе, па и свих дру гих об ли ка су ко бља-
ва ња про ис ти чу из су прот ста вље но сти на ци о нал них ин те ре са и 
ци ље ва у ме ђу на род ним и ре ги о нал ним окви ри ма, јер се гло ба ли-
за ци ја све та не уре ђу је на де мо крат ским на че ли ма са рад ње, рав-
но прав но сти и со ли дар но сти, већ пу тем еко ном ске, по ли тич ке и 
вој не до ми на ци је. Кон цен тра ци јом ка пи та ла, еко ном ска моћ, а 
ти ме и по ли тич ки ути цај мул ти на ци о нал них ком па ни ја по стао је 
пре су дан.

Си ла се мо же по сма тра ти и као услов на стан ка и оп стан ка 
би ло ко је др жа ве, јер је не за ми сли ва др жа ва без по се до ва ња од ре-

7) Ba ce vich, A., J., «Po li cing Uto pia. The Mi li tary Im pe ra ti ves of Glo ba li za tio», The Na ti o nal 
In te rest, Sum mer, 1995, p. 5.

8) Авра мов, Сми ља, «Без бед ност у 21. ве ку», На уч на из гра ђе ност и чи ни о ци вој не стра
те ги је, Збор ник ра до ва СИМ ВОН 2001, Ин сти тут рат не ве шти не, Бе о град, 2001, стр. 
429.

9) Thu cu di des, Hi story of Po lo po ne sian War, Pen guin, New York, 1972, p. 402.

10) Ки син џер, Хен ри., Ди пло ма ти ја II, Вер зал прес, Бе о град, стр. 687.
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ђе не мо ћи и ње ног ис по ља ва ња у фор ми си ле, у ин тер др жав ним и 
ин тра др жав ним од но си ма. Си ла се не мо же из дво ји ти из кон тек ста 
би ло ког ре ал ног су ко ба. Че сто се у те о ри ји ме ђу на род них од но са, 
те о ри ји по ле мо ло ги је и по ле ми сти ке (рат не ве шти не) по јам си ле 
из јед на ча ва са вој ном си лом. За то се вој на си ла ду го вре ме на кроз 
исто ри ју сма тра ла цен трал ним пој мом по ли ти ке си ле. 

Др жа ве и по ред фор мал но-прав не јед на ко сти у све ту, су-
штин ски ни су рав но прав не, јер не по се ду ју исти ка па ци тет мо ћи 
ни ти пра ва, а са мим тим ни мо гућ ност ис по ља ва ња си ле.11) По ла зе-
ћи од чи ње ни це да си ла и моћ, у са вре ме ном све ту, има ју од лу чу ју-
ћи ути цај на раз вој ме ђу на род не за јед ни це и ме ђу на род них од но са, 
за ступ ни ци тих те о ри ја на За па ду сма тра ју да др жа ве ко је има ју 
нај ве ћу моћ мо ра ју има ти и нај ве ћу од го вор ност за бу дућ ност све-
та, а на осно ву то га и нај ве ћа пра ва у по гле ду ре ша ва ња нај ва жни-
јих свет ских про бле ма. Ма лим и сред ње раз ви је ним зе мља ма, у 
све ту где се њи хов ути цај ме ри мо гућ но шћу ути ца ја на ме ђу на род-
на кре та ња, оста вља се у су шти ни са мо мо гућ ност да се по ви ну ју 
ути ца ју ве ли ких си ла и да има ју огра ни чен су ве ре ни тет у по гле ду 
ре ша ва ња по је ди них уну тра шњих и ре ги о нал них про бле ма.

БРОЈНА ВЕЛИЧИНА ОРУЖАНИХ СНАГА

У исто ри ји раз во ја ме ђу на род не за јед ни це вој на си ла бе ле-
жи ла је стал ни тренд по ве ћа ња мо гућ но сти де струк ци је, јер су се 
не пре кид но уса вр ша ва ли бор бе ни си сте ми, убој на сред ства и вој на 
опре ма. Та ко про гре си ван раз вој вој не си ле био је ре зул тат фи нан-
сиј ских ула га ња у вој но на мен ску ин ду стри ју, ра ди осва ја ња но вих 
тех но ло ги ја. Но ве тех но ло ги је су омо гу ћа ва ле по ве ћа ње бор бе них 
мо гућ но сти ору жа них сна га. 

Са стал ним по ве ћа њем бор бе них мо гућ но сти, по ве ћа ван је и 
уку пан број вој ни ка на пла не ти, све до 1995. го ди не, од ка да се бе-
ле жи бла ги пад. За вр шет ком 20. ве ка прак тич но се за вр ша ва раз до-
бље ма сов них вој ски, а пре крет ни цу у том ево лу циј ском про це су 
чи ни За лив ски рат 1991. го ди не, ко ји је ква ли та тив но дру га чи ји од 
свих оста лих су ко ба у 20. ве ку и пред ста вља увод у ору жа не су ко-
бе ко ји су по чет ком 21. ве ка до би ли на зив “аси ме трич ни ра то ви”.

11) Ви ди ши ре, Сто ја но вић, Ђ., Ђу рић, Ж., Ана то ми ја са вре ме не др жа ве, Ин сти тут за по-
ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2012, стр. 167-186.
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Сл. 1 – Тренд заступљености припадника оружаних снага
Ра ди се о ти пу ору жа них су ко ба ко ји ре де фи ни шу до та да-

шње за ко ни то сти вој не ве шти не и уно се но ве еле мен те у так ти-
ку во ђе ња рат них опе ра ци ја. Пр ви пут у исто ри ји пла не ри вој них 
опе ра ци ја уво де сво је вр сну тр жи шну ло ги ку при ли ком раз ма тра-
ња упо тре бе ору жа них сна га, јер су на о ру жа ње и сло же на рат на 
тех ни ка кра јем 20. ве ка по ста ли из у зет но ску пи. Јед на ко сло же ним 
по ста ло је упра вља ње тим бор бе ним си сте ми ма, што зах те ва по се-
бан из бор људ ства за по са де, ра ди што ефи ка сни јег и ефек тив ни-
јег ко ри шће ња. На овај на чин ство ре ни су усло ви за раз вој ма лих, 
пот пу но про фе си о нал них и вр ло со фи сти ци ра них ору жа них сна га.

Ра ди са гле да ва ња трен до ва раз во ја ору жа них сна га, за по-
тре бе из ра де овог ра да, из вр ше на је ком па ра тив на ана ли за, у функ-
ци ји са гле да ва ња од брам бе них па ра ме та ра ве ли ких си ла (Ру си ја, 
Сје ди ње не Аме рич ке Др жа ве, Ве ли ка Бри та ни ја, Ин ди ја, Ки на, 
Не мач ка и Фран цу ска) и по ре ђе ња не ких па ра ме та ра ору жа них 
сна га Ре пу бли ке Ср би је, као ма ле зе мље, са ору жа ним сна га ма ка-
рак те ри стич них, а на ма слич них др жа ва по не ким па ра ме три ма 
(Бел ги ја, Бу гар ска, Грч ка, Дан ска, Ли тва ни ја, Ма ђар ска, Сло вач ка 
и Че шка).12) Ана ли зом су об у хва ће ни сле де ћи од брам бе ни па ра ме-
три: број на ве ли чи на ору жа них сна га, тро шко ви од бра не и струк-
ту ра тро шко ва од бра не.

Број на ве ли чи на ору жа них сна га је ана ли зи ра на кроз са гле-
да ва ње бро ја при пад ни ка ору жа них сна га и бро ја кључ них бор бе-

12)  Под ка рак те ри стич ним др жа ва ма се под ра зу ме ва ју др жа ве ко је има ју при бли жан број 
ста нов ни ка и/или по вр ши ну те ри то ри је као Ре пу бли ка Ср би ја.
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них си сте ма (ави о на, хе ли коп те ра, тен ко ва и ар ти ље риј ских ору-
ђа).13)

Из ме ђу ве ли ких си ла по сто је знат не раз ли ке у ге о граф ским, 
де мо граф ским, еко ном ским и дру гим ка рак те ри сти ка ма. Та ко-
ђе, знат не раз ли ке по сто је и у бро ју при пад ни ка ору жа них сна га 
(гра фи кон 1). Нај ве ћи број при пад ни ка ору жа них сна га има Ки на 
(2.285.000), а нај ма њи Ве ли ка Бри та ни ја (174.030).
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Графикон 1 – Број припадника оружаних снага великих сила
Број при пад ни ка ору жа них сна га ка рак те ри стич них др жа ва 

при ка зан је на гра фи ко ну 2. Нај ве ћи број при пад ни ка има Грч ка 
(145.647), а нај ма њи Ли тва ни ја (10.640).
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Графикон 2 – Број припадника оружаних 
снага карактеристичних држава

13) По да ци о бро ју при пад ни ка ору жа них сна га и кључ них бор бе них си сте ма су пре у зе ти 
из ча со пи са “The Mi li tary Ba lan ce 2012”, The In ter na ti o nal In sti tu te for Stra te gic Stu di es, 
Lon don, 2012.
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Од кључ них бор бе них си сте ма ана ли зи ран је број бор бе них 
ави о на, хе ли коп те ра, тен ко ва и ар ти ље риј ских ору ђа.14) Нај ве ћи 
број бор бе них ави о на има ју Сје ди ње не Аме рич ке Др жа ве - 3.682, а 
нај ма њи број Не мач ка - 182 (гра фи кон 3).
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Графикон 3 – Број борбених авиона великих сила
Од ка рак те ри стич них др жа ва нај ве ћи број бор бе них ави о на 

има Грч ка (288), док Ли тва ни ја не по се ду је ни је дан бор бе ни ави он 
(гра фи кон 4).
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Графикон 4 – Број борбених авиона карактеристичних држава

14) У ана ли зи је раз ма тран са мо број кључ них бор бе них си сте ма, без узи ма ња у об зир њи-
хо вих так тич ко-тех нич ких ка рак те ри сти ка. Због то га се мо же ре ћи да се ра ди о про стом 
кван ти та тив ном а не ква ли та тив ном по ре ђе њу. Ка да би се ура ди ло ква ли та тив но по ре-
ђе ње он да би во де ће ве ли ке си ле би ле у још ве ћој пред но сти.
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Ср би ја има ви ше бор бе них ави о на од ве ћи не ка рак те ри стич-
них др жа ва, из у зев Грч ке и Бел ги је. Број хе ли коп те ра ве ли ких си ла 
при ка зан је на гра фи ко ну 5. Нај ве ћи број хе ли коп те ра има САД 
(5.948), а нај ма њи број Фран цу ска (485).
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Графикон 5 – Број хеликоптера великих сила
Број тен ко ва ве ли ких си ла при ка зан је на гра фи ко ну 6. Нај-

ве ћи број тен ко ва има Ки на (7.400), а нај ма њи број Ве ли ка Бри та-
ни ја (227).
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Графикон 6 – Број тенкова великих сила
Број тен ко ва ка рак те ри стич них др жа ва при ка зан је на гра фи-

ко ну 7. Нај ве ћи број тен ко ва има Грч ка (1.460), док Ли тва ни ја не 
по се ду је ни је дан тенк.
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Графикон 7 – Број тенкова карактеристичних држава
Ре пу бли ка Ср би ја има ви ше тен ко ва од ве ћи не ка рак те ри-

стич них др жа ва, из у зев Грч ке и Бу гар ске. Број ар ти ље риј ских ору-
ђа ве ли ких си ла при ка зан је на гра фи ко ну 8. Нај ве ћи број ар ти ље-
риј ских ору ђа има Ки на (12.610), а нај ма њи број Не мач ка (288).15)
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Графикон 8 – Број артиљеријских оруђа великих сила
Број ар ти ље риј ских ору ђа при ка зан је на гра фи ко ну 9. Нај-

ве ћи број ар ти ље риј ских ору ђа има Грч ка (3.353), а нај ма њи број 
Дан ска (44).

15)  У број артиљеријских оруђа укључени су и минобацачи 82 и 120 мм.
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Графикон 9 – Број артиљеријских оруђа 
крактеристичних држава

Ре пу бли ка Ср би ја има ви ше ар ти ље риј ских ору ђа од ве ћи не 
ка рак те ри стич них др жа ва, из у зев Грч ке и Бу гар ске.

ТРОШКОВИ ОДБРАНЕ И УЛАГАЊА У ВОЈНЕ СНАГЕ

Тро шко ви од бра не (функ ци о ни са ња и раз во ја ору жа них сна-
га) ана ли зи ра ни су кроз са гле да ва ње: 1) уде ла тро шко ва од бра не у 
бру то до ма ћем про из во ду (БДП), 2) укуп них тро шко ва од бра не, и 
3) тро шко ва од бра не по вој ни ку.

Сл. 2 Тренд војних трошкова у савременом свету16)

16) http://www.sipri.org/yearbook/2012/04 (приступљено 12. априла 2013. године)
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Удео тро шко ва од бра не у БДП ве ли ких си ла је раз ли чит и 
кре ће се од 1,3% до 4,7% (гра фи кон 10). Нај ве ћи удео тро шко ва 
од бра не у БДП има ју САД (4,7% БДП), а нај ма њи Не мач ка (1,3% 
БДП).17)
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Графикон 10 – Удео трошкова одбране у БДП великих сила
Удео тро шко ва од бра не у БДП ка рак те ри стич них др жа ва 

при ка зан је на гра фи ко ну 11. Нај ве ћи удео тро шко ва од бра не у 
БДП има ла је Грч ка (2,7%), а нај ма ње Ли тва ни ја и Ма ђар ска (1%). 
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Графикон 11 – Удео трошкова одбране у 
БДП карактеристичних држава

17) http://data.worldbank.org/indicator/MS.MIL.XPND.GD.ZS (приступљено 12. априла 
2013) – за велике силе и карактеристичне државе.
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У Ре пу бли ци Ср би ји, тро шко ви од бра не у 2011. го ди ни су 
из но си ли 1,74% БДП.18) Укуп ни тро шко ви од бра не ве ли ких си-
ла при ка за ни су на гра фи ко ну 13.19) Нај ве ће тро шко ве има ју САД 
(711.000 ми ли о на аме рич ких $), а нај ма ње Не мач ка (46.700 ми ли-
о на аме рич ких $).
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Графикон 12 – Укупни трошкови одбране великих сила
Укуп ни тро шко ви од бра не ка рак те ри стич них др жа ва при-

ка за ни су на гра фи ко ну 13.20) Нај ве ће тро шко ве од бра не има ла је 
Грч ка (7.502 ми ли о на аме рич ких $), а нај ма ње Ли тва ни ја (405 ми-
ли о на аме рич ких $).
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Графикон 13 – Укупни трошкови одбране 
карактеристичних држава

18) Из ве штај о ре а ли за ци ји Сред њо роч ног пла на и про гра ма раз во ја си сте ма од бра не у пе-
ри о ду од 2011. до 2016. го ди не (без вој них пен зи ја). Пре ма по да ци ма Свет ске бан ке удео 
тро шко ва од бра не у БДП Ре пу бли ке Ср би је у 2011. го ди ни из но сио је 2,1%.

19) http://www.si pri.org/re se arch/ar ma ments/mi lex/si pri-fac tshe et-on-mi li tary-ex pen di tu-
re-2011.pdf (при сту пље но 12. апри ла 2013).

20) http://mi lex da ta.si pri.org/ (при сту пље но: 12. апри ла 2013).
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Укуп ни тро шко ви од бра не Ре пу бли ке Ср би је у 2011. го ди ни 
су ма њи од из но са ве ћи не ана ли зи ра них ка рак те ри стич них др жа-
ва, из у зев Ли тва ни је и Бу гар ске.

Тро шко ви од бра не ве ли ких си ла по вој ни ку при ка за ни су на 
гра фи ко ну 14. Нај ве ће тро шко ве су има ле САД (453.034 $), а нај-
ма ње Ин ди ја (36.906 аме рич ких $).
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Графикон 14 – Просечни трошкови 
одбране по војнику великих сила

Тро шко ви од бра не ка рак те ри стич них др жа ва по вој ни ку 
при ка за ни су на гра фи ко ну 15. Нај ве ће тро шко ве од бра не по вој-
ни ку има ла је Дан ска (242.377 аме рич ких $), а нај ма ње Бу гар ска 
(23.056 аме рич ких $).
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Графикон 15 – Просечни трошкови одбрне по 
војнику карактеристичних држава



ПОЛИТИКА НАЦИОНАЛНЕ БЕЗБЕДНОСТИ број 1/2013 стр. 87108.

104

Тро шко ви Ре пу бли ке Ср би је за од бра ну, по вој ни ку, у 2011. 
го ди ни су ни жи од ве ћи не ка рак те ри стич них др жа ва, из у зев Бу гар-
ске.

Зна чај не раз ли ке по сто је у бро ју кључ них бор бе них си сте ма 
ве ли ких си ла. Нај ве ћи број бор бе них ави о на и хе ли коп те ра има 
САД, а нај ве ћи број тен ко ва и ар ти ље риј ских ору ђа Ки на, што на-
ме ће за кљу чак да је опре мље ност пре ма вр сти бор бе них си сте ма 
усло вље на пр вен стве но ка рак те ром иза зо ва, ри зи ка и прет њи без-
бед но сти, на ци о нал ним ин те ре си ма др жа ва и по ли ти ком од бра не. 
Код ка рак те ри стич них др жа ва уоче на је ре ла тив на ујед на че ност са 
из у зет ком Грч ке, ко ја има нај ви ше бор бе них си сте ма. Ре пу бли ка 
Ср би ја има ви ше кључ них бор бе них си сте ма од ве ћи не ка рак те ри-
стич них др жа ва. 

Раз ли ке у укуп ним тро шко ви ма од бра не, као и у број ној ве-
ли чи ни ору жа них сна га, усло вље не су ка рак те ром иза зо ва, ри зи ка 
и прет њи без бед но сти, на ци о нал ним ин те ре си ма др жа ва и по ли ти-
ком од бра не. Нај ве ће тро шко ве од бра не од ве ли ких си ла има САД 
(711.000 ми ли о на $). Код ка рак те ри стич них др жа ва се та ко ђе уоча-
ва зна чај на не у јед на че ност укуп них тро шко ва од бра не. Нај ве ће 
тро шко ве од бра не од ка рак те ри стич них др жа ва има Грч ка (7.502 
ми ли о на аме рич ких до ла ра). Ре пу бли ка Ср би ја има го то во нај ни-
же укуп не тро шко ве од бра не. Је ди но Ли тва ни ја и Бу гар ска има ју 
ни же укуп не тро шко ве од бра не.

У од но су на про сеч не тро шко ве од бра не по вој ни ку код ве-
ли ких си ла се уоча ва не у јед на че ност. Нај ве ће про сеч не тро шко-
ве од бра не по вој ни ку има ју САД (453.034$) и Ве ли ка Бри та ни ја 
(328.067$). Оста ле ве ли ке си ле има ју зна чај но ни же про сеч не тро-
шко ве од бра не по вој ни ку. Код ка рак те ри стич них др жа ва се уоча-
ва ју ре ла тив но ви со ки про сеч ни тро шко ви од бра не по вој ни ку. 
По је ди не ка рак те ри стич не др жа ве има ју ве ће про сеч не тро шко ве 
од бра не по вој ни ку и од по је ди них ве ли ких си ла (Дан ска и Бел ги ја 
има ју ве ће про сеч не тро шко ве од бра не по вој ни ку од Ин ди је, Ки не 
и Ру си је). Ре пу бли ка Ср би ја има го то во нај ни же про сеч не тро шко-
ве од бра не по вој ни ку у од но су на ка рак те ри стич не др жа ве (је ди но 
Бу гар ска има ни же тро шко ве).

Раз ли чи ту струк ту ра тро шко ва од бра не има ју и ве ли ке си-
ле и ка рак те ри стич не др жа ве. Зна чај но је ис та ћи да ве ли ке си ле 
из два ја ју из ме ђу 20 и 30% бу џе та од бра не за ин ве сти ци је, а ка рак-
те ри стич не су Ин ди ја (36,7%) и Ки на (32,3%). Зна чај но је ис та-
ћи да Грч ка, др жа ва ко ја има нај ве ћи број при пад ни ка ору жа них 
сна га и кључ них бор бе них си сте ма, има нај не по вољ ни ју струк ту ру 
тро шко ва од бра не (пер со нал ни тро шко ви - 73,9%, опе ра тив ни тро-
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шко ви – 18,3% и ин ве сти ци је - 7,8%). Струк ту ра тро шко ва од бра не 
Ре пу бли ке Ср би је је при бли жно на ни воу про се ка ка рак те ри стич-
них др жа ва, али је та струк ту ра ре ла тив но не по вољ на и не омо гу-
ћа ва оп ти ма лан раз вој си сте ма од бра не.

ЗАКЉУЧАК

Др жа ва као те ри то ри јал на и по ли тич ка ор га ни за ци ја гло-
бал ног дру штва, по се ду је по ли тич ку не за ви сност (су ве ре ни тет) и 
еко ном ску ауто ном ност у од но су на дру ге др жа ве. У са вре ме ном 
све ту, др жа ве не мо гу аутар хич но ег зи сти ра ти и мо ра ју сту па ти 
у од но се са дру гим др жа ва ма. У та квим од но си ма, сва ка др жа ва 
на сту па са по зи ци је сво јих ин те ре са. Ка ко ин те ре си др жа ва ни су 
иден тич ни, у ме ђу на род ним од но си ма раз ви ја се низ про це са чи ја 
су два крај ња ви да про це си са рад ње и про це си су ко бља ва ња.

По ред зна чај ног при су ства раз ли чи тих об ли ка упо тре бе вој-
не си ле, у са вре ме ним ме ђу на род ним од но си ма до шло је до ве-
ли ких про ме на у ста во ви ма и опре де ље њи ма др жа ва кад је реч о 
вој ној си ли, као сред ству за оства ре ње од ре ђе них на ци о нал них ин-
те ре са и ци ље ва или по ли тич ких на ме ра. На тренд тих про ме на 
де ло ва ли су сле де ћи раз ло зи: за бра на упо тре бе вој не си ле у агре-
сив не свр хе  По ве љом ОУН, це на по ли тич ког пот чи ња ва ња јед ног 
на ро да и одр жа ва ње те пот чи ње но сти ору жа ном си лом ве о ма су 
ве ли ки, та ко да то ни је еко ном ски оправ да но, сво ђе ње вој не си ле 
на чу ва ра ус по ста вље не до ми на ци је еко ном ским или дру гим сред-
стви ма, опа сност да и нај ма њи ору жа ни кон фликт мо же пре ра сти у 
рат ве ли ких раз ме ра са не са гле ди вим по сле ди ца ма, огром на це на 
са вре ме ног оруж ја и тро шко ви опре ма ња и др жа ње ве ли ких са-
вре ме них ар ми ја, као и огром ни људ ски и ма те ри јал ни гу би ци у 
ору жа ној бор би ко ја се во ди са вре ме ним на о ру жа њем - што чи-
ни ма сов ни ју упо тре бу вој не си ле еко ном ски не ис пла ти вом, де мо-
граф ски, со ци јал но и пси хо ло шки нео др жи вом.

Си ла је кроз исто ри ју у ме ђу на род ним од но си ма има ла раз-
ли чи те об ли ке при ме не. Но си о ци по ли ти ке си ле че сто су би ли 
мо ти ви са ни хе ге мо ни стич ким ин те ре си ма, екс пло а та ци јом, по-
ро бља ва њем ма лих на ро да и др жа ва. Ка да се ци ље ви ни су мо гли 
оства ри ти на ми ран на чин, од стра не моћ них др жа ва при ме њи ва на 
је си ла, под раз ли чи тим из го во ри ма за та кво по сту па ње. Из го во-
ри су би ли нео п ход ни за до ма ће и ме ђу на род но јав но мње ње. У 
тој при ме ни си ле у ме ђу на род ним од но си ма ко ри сти ла су се сва 
рас по ло жи ва сред ства, у скла ду са по тре бом и мо гућ но сти ма, са-



ПОЛИТИКА НАЦИОНАЛНЕ БЕЗБЕДНОСТИ број 1/2013 стр. 87108.

106

гла сно кон крет ним усло ви ма ко ји де тер ми ни шу обим и ин тен зи тет 
ње ног ис по ља ва ња. При ме ње на си ла има ла је пр вен стве но по ли-
тич ке, еко ном ске и вој не еле мен те, с тим да је че сто има ла и из ра-
же не вер ске и на ци о нал не са др жа је, ка ко у до ме ну узро ка та ко и у 
по гле ду ин те ре са и ци ље ва. Обим, ин тен зи тет и тра ја ње упо тре бе 
си ле у кон крет ном су ко бу, би ло је усло вље но раз ли чи тим чи ни о-
ци ма ин тер ног и екс тер ног ка рак те ра.

На осно ву пре зен то ва них по да та ка мо же се за кљу чи ти да је 
ри зик из би ја ња су ко ба из ме ђу ве ли ких си ла зна чај но сма њен, а ти-
ме су исто вре ме но де бло ки ра на огром на сред ства за но ве фор ме 
по сред ног агре сив ног и опре сив ног де ло ва ња, по себ но про тив ма-
лих и не до вољ но раз ви је них др жа ва. Исто вре ме но, ме ђу на род на 
за јед ни ца не успе ва да ус по ста ви по у зда не ме ха ни зме спре ча ва ња 
су ко ба из ме ђу и уну тар др жа ва, та ко да су ме ђу на род ни од но си оп-
те ре ће ни трен дом из би ја ња ло кал них и гра ђан ских ра то ва. 

У усло ви ма ни ра та ни ми ра др жа ве тра же соп стве не пу те-
ве за шти те сво је без бед но сти, ре ђе ослон цем на вла сти те сна ге, 
а све че шће кроз ра зно вр сне об ли ке са ве зни штва, парт нер ства и 
при сту па ња ин те гра ци о ним про це си ма на ре ги о нал ном и гло бал-
ном пла ну.
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THE RO LE OF AR MED FOR CES 
IN NA TI O NAL SE CU RITY OF THE STA TE 

Re su me
In or der to re vi ew the pla ce and ro le of the ar med for ces and the 

mi li tary for ce in the world to day, it is ne ces sary to analyze con tem po
rary vi ews on for ce in ge ne ral, its con di ti o na lity, sci en ti fic and tec hno
lo gi cal ac hi e ve ments and the ir in flu en ce on na ti o nal se cu rity. On the 
ba sis of the se ac know led ge ments, the ten den ci es in struc tu ring and de
ve lop ment of na ti o nal se cu rity system ha ve been de ter mi ned. Thro ug
ho ut the hi story, the ar med for ces we re the main su bject of the na ti o nal 
se cu rity and the mi li tary for ce was in fun ction of pro tec tion or re a li za
tion of na ti o nal in te rests. To day, the ar med for ces of glo bal and re gi o
nal po wers are the ir im por tant na ti o nal se cu rity subsystems, as for the 
small sta tes the ex tent and con tent of the ir par ti ci pa tion, as well as the 
ar med for ces ca pa bi li ti es for the ir sub stan tial par ti ci pa tion in na ti o nal 
se cu rity ma in te nan ce and bu il ding are for many re a sons qu e sti o na ble. 
The sta tes, as systems and na ti o nal in sti tu ti ons, are in cre a singly lo sing 
the ir real po wer sin ce they don’t ha ve suf fi ci ent fi nan cial re so ur ces, pri
ma rily due to a new ap pro ach to na ti o nal eco no mi es and glo ba li za tion, 
as well as the ways of pri va ti za tion of lar ge sta te systems in the se sta
tes. The re fo re, to day, small and un der de ve lo ped co un tri es which ha ve 
mo dest ca pa ci ti es and ope ra ti o nal ca pa bi li ti es of the ir ar med for ces 
es sen ti ally don’t pos sess a real po wer. The se sta tes are re la ti vely so ve
re ign and for ced to ac cept so lu ti ons in in ter na ti o nal re la ti ons, which 
are op po si te to the ir na ti o nal in te rests. In the se sta tes the ar med for ces 
are small and ina de qu a te to na ti o nal de fen ce real ne eds. They are mo re 
in fun ction of par ti ci pa tion in re gi o nal de fen ce al li an ces and ac com
plis hment of tasks in sup port to ci vil so ci ety for en co un te ring se cu rity 
risks and thre ats. Thro ugh the tran si tion pro cess, small, un der de ve lo
ped and mid dlede ve lo ped co un tri es ha ve sig ni fi cantly dec re a sed the ir 
ca pa ci ti es and de fen ce ca pa bi li ti es, re gar ding de fen ce auto nomy and 
re li an ce on the ir own for ces. Af ter the tran si tion of in du strial and eco
no mic systems of the se sta tes, the amo unt of re so ur ces for fi nan cing 
the ar med for ces dec re a sed in per cen ta ge and no mi nally. The se ar med 
for ces are not able to mo der ni ze fully, or to me et the real de fen ce ne eds, 
ha ving in mind the tra di ti o nal me a ning of the con cept, in ac cor dan ce 
with re qu ests im po sed by the physi og nomy of con tem po rary wars and 
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ar med con flicts. That is the re a son why they most of ten se ek for re sol
ving the se cu rity and de fen ce is su es in mem ber ship or par ti ci pa tion in 
dif fe rent forms of re gi o nal or ga ni za ti ons or al li an ces and de fen ce ini
ti a ti ves com pri sed of se ve ral sta tes con nec ted with com mon in te rests.
Keywords: na ti o nal se cu rity, in ter na ti o nal re la ti ons, se cu rity system, sta te, 

po wer, for ce, ar med for ces, mi li tary, war, ar med con flict, com bat 
systems
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