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ња.Собзиромдаћедеогасовода„Јужниток“пролазитиикроз
Републику Србију, наставак стратешког повезивања у области
енергетике саРускомФедерацијом неспорно ће позитивно ути
цатинаукупанекономскиидруштвениразвојРепубликеСрбије.
Кључнеречи:гасовод„Јужниток“,геополитичкиинтереси,енергет

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
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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)
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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.



ПОЛИТИКАНАЦИОНАЛНЕБЕЗБЕДНОСТИброј1/2014 стр.81100.

92

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
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 –  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.
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