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На у ка о без бед но сти је де це ни ја ма би ла углав ном из ван фо-
ку са ве ћи не ис тра жи ва ча из обла сти дру штве них на у ка у на шој 
зе мљи. Уко ли ко се из у зму по је ди ни сег мен ти сту ди ја из обла сти 
ме ђу на род них од но са ко ји су се ти ца ли без бед но сних пи та ња у 
ме ђу на род ним од но си ма или уџ бе нич ка ли те ра ту ра са ви со ких 
вој них и по ли циј ских шко ла, ко ја се углав ном ба ви ла раз ли чи тим 
аспек ти ма на ци о нал не без бед но сти, тек ће пр ва де це ни ја два де-
сет пр вог ве ка до не ти пр ве мо но граф ске сту ди је из обла сти не у ке 
о без бед но сти. Тре ба по ме ну ти пре све га „На у ку о без бед но сти“ 
Дра га на Р. Си ми ћа из 2003. го ди не, као и ко а у тор ску сту ди ју Љу-
бо ми ра Ста ји ћа и Ра до сла ва Га ћи но ви ћа „Увод у сту ди је без бед но-
сти“ из 2007. го ди не.

  Ра до слав Га ћи но вић, на уч ни са вет ник у бе о град ском Ин сти-
ту ту за по ли тич ке сту ди је, је дан је од ауто ра за слу жних за афир ма-
ци ју без бед но сних сту ди ја у Ср би ји. По знат је пре све га као аутор 
и уред ник ве ли ког бро ја књи га, чла на ка и збор ни ка о те ро ри зму и 
про бле му Ко со ва и Ме то хи је а ње го ве сту ди је „Без бед но сна функ-
ци ја др жа ве“ (Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, 2012.) и нај но ви ја, 
„Угро жа ва ње без бед но сних ка па ци те та др жа ве“, пред ста вља ју 
зна ча јан до при нос кор пу су де ла из обла сти на у ке о без бед но сти 
об ја вље них на срп ском је зи ку.

  Као цен трал ну тач ку свог ис тра жи вач ког по ду хва та, али и као 
не ку вр сту мо рал ног под сти ца ја за об ја вљи ва ње књи ге „Угро жа-
ва ње без бед но сних ка па ци те та др жа ве“, Га ћи но вић на во ди же љу 
„да се ма кар скре не па жња моћ ним др жа ва ма и над на ци о нал ним 
ор га ни за ци ја ма на мно ге не ду жне жр тве као ре зул тат кон ти ну и ра-
ног угро жа ва ња без бед но сти ма лих др жа ва и на ро да, пр вен стве но 
од стра не ве ли ких и моћ них др жа ва“ (стр. 9). У то ме се са сто ји 
дру штве ни зна чај овог ис тра жи ва ња. На уч ни зна чај ва ља тра жи ти 
у пру жа њу „до при но са на у ци у ра ном пре по зна ва њу свих об ли ка 
угро жа ва ња без бед но сти на гло бал ном ни воу уоп ште“ (исто).  Већ 
ове ре че ни це из ауто ро вих увод них раз ма тра ња упу ћу ју на не ке 
оп ште ка рак те ри сти ке ње го вог ис тра жи вач ког при сту па. Нај пре, 
тај при ступ је пре вас ход но др жа во цен три чан јер го во ри пре све га 
о угро жа ва њу без бед но сти не ких др жа ва од стра не дру гих. Ме ђу-
тим, иде и да ље од то га, од но се ћи се, ка ко смо ви де ли, на „све об-
ли ке угро жа ва ња без бед но сти на гло бал ном ни воу уоп ште“, што 
им пли ци ра да у фо ку су има и дру ге пој мо ве без бед но сти осим кла-
сич не, на ци о нал не – у су шти ни вој не – без бед но сти. 
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„Пред мет и су шти ну“ пој ма без бед но сти, аутор од ре ђу је као 
„ста ње за шти ће но сти лич но сти, дру штва, др жа ве; ста ње за шти ће-
но сти жи вот них ин те ре са; ста ње за шти ће но сти на ци о нал них ин-
те ре са; по ка за тељ о ста њу си сте ма у од но су на не по вољ на деј ства“ 
(стр. 12). Без бед ност се, да кле, схва та као стање, али исто вре ме-
но и активистички, ка да је реч о по ка за те љи ма ста ња си сте ма у 
од но су на не по вољ на деј ства. Ова не по вољ на деј ства ја вља ју се 
као угро жа ва ње без бед но сти, ко је аутор од ре ђу је као „сва ку вр сту 
дру штве не, при род не и тех нич ке опа сно сти ко јом се угро жа ва ју 
иден ти тет, сло бо да, имо ви на или здра вље љу ди, као и те ри то ри-
јал ни ин те гри тет и су ве ре ни тет и устав ни по ре дак и пра во др жа ве, 
на ро да, на ци ја или дру штве них гру па и по је ди на ца“ (стр. 16). Из 
ова квог од ре ђе ња пој ма угро жа ва ња без бед но сти да ље про ис ти чу 
ауто ро ви ста во ви о са мом кон цеп ту без бед но сти.  Упр кос сво јој 
не сум њи вој тра ди ци о на ли стич кој, вол тов ској про ви ни јен ци ји (где 
се без бед ност по сма тра пре вас ход но у од но су на пој мо ве мо ћи, и 
по себ но, вој не мо ћи), Га ћи но вић пре по зна је и при хва та пост хлад-
но ра тов ске кон цеп те про ши ри ва ња и про ду бљи ва ња пој ма без-
бед но сти. Про ши ри ва ње без бед но сти под ра зу ме ва укљу чи ва ње 
у ана ли зу ши рег спек тра прет њи др жав ној без бед но сти не го што 
су то тра ди ци о нал не, вој не прет ње и пре по зна ва ње еко ном ских, 
еко ло шких и со ци јал них прет њи као јед на ко зна чај них, ако не и 
зна чај ни јих. Са дру ге стра не, кон цепт про ду бљи ва ња без бед но сти 
од но си се на пи та ње ре фе рент них обје ка та без бед но сти, од но сно 
на пи та ње чи ја без бед ност се угро жа ва/шти ти. Овај кон цепт под-
ра зу ме ва про ме ну раз у ме ва ња ре фе рент ног објек та од др жа ве ка 
ин ди ви ду ал ном са јед не и струк ту рал ном ни воу са дру ге стра не.

Га ћи но вић та ко при ме ћу је да, иако је „исто риј ски од лу чу ју-
ћи еле мент у по и ма њу без бед но сти би ла вој на си ла“, у са вре ме-
ном до бу „не вој ни фак то ри угро жа ва ња без бед но сти за у зи ма ју све 
зна чај ни је ме сто, а из вор мо ћи др жа ве по ме ра се са стро го вој них 
фак то ра и ње них пра те ћих еле ме на та ка тех но ло ги ји, обра зо ва њу 
људ ског по тен ци ја ла и кон тро ли тр жи шта“ (стр. 61). Аутор на овај 
на чин екс пли цит но при хва та кон цепт про ши ре ња без бед но сти. 
При хва та ње кон цеп та про ду бљи ва ња без бед но сти та ко ђе је не-
дво сми сле но: „Без бед ност по ста је ви ше сте пе на, јер па жња је са да 
усме ре на не са мо у др жа ву, већ и у по је дин ца, али исто та ко и на 
це ло куп ну пла не ту“ (стр. 56). Ул ти ма тив ни от клон од ре а ли стич-
ких – тра ди ци о на ли стич ких – на зо ра, Га ћи но вић чи ни при хва та-
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ју ћи глав ну хи по те зу те о ри је еман ци па ци је Ке на Бу та и Ни ко ла са 
Ви ле ра, ус твр див ши да „по сто ја ну без бед ност мо гу до сти ћи са мо 
они љу ди и гру пе ко ји је не ус кра ћу ју дру ги ма“ (стр. 54). Без бед-
ност се, при то ме, по сма тра као ин стру мен тал на вред ност, ко ја „са-
мо омо гу ћа ва мно ге вред но сти“ (стр. 49).

Из све га на ве де ног про ис ти че ауто ро во ши ро ко, али исто вре-
ме но кон крет но од ре ђе ње пој ма угро жа ва ња као „дру штве них по-
ја ва или по на ша ња на ста лих де ло ва њем чо ве ка (по је ди нач но или 
груп но), при ро де или тех нич ких си сте ма у ду жем пе ри о ду ко је су 
зна чај ног оби ма, при че му на ста ју или мо гу на ста ти штет не по-
сле ди це по ин те гри тет чо ве ка, ње го ву сло бо ду и имо ви ну, као и 
по ин те гри тет и су ве ре ни тет др жа ве и ње них ин сти ту ци ја“. То је, 
да кле, „сва ка вр ста дру штве не, при род не и тех нич ке опа сно сти ко-
јом се угро жа ва ју ин те гри тет, сло бо да, имо ви на или здра вље љу ди, 
као и те ри то ри јал ни  ин те гри тет и су ве ре ни тет и устав ни по ре дак 
и пра во др жа ве, на ро да, на ци ја или дру штве них гру па и по је ди на-
ца“ (стр. 72).

Це ло куп ни Га ћи но ви ћев обра зац из ла га ња про у ча ва не про-
бле ма ти ке по чи ва на тим осно ва ма. На кон што је од ре дио по јам 
угро жа ва ња без бед но сти, он иден ти фи ку је из во ре без бед но сти и 
кла си фи ку је их на осно ву раз ли чи тих кри те ри ју ма, по пут ак тив но-
сти, кон стант но сти или вре ме на на стан ка (стр. 74). Нај зна чај ни ја 
по де ла је она на пра вље на пре ма по ре клу из во ра угро жа ва ња без-
бед но сти, на при род не, тех нич ко-тех но ло шке и ду штве не из во ре. 

У окви ру при род них из во ра угро жа ва ња безбдно сти, аутор по-
себ но из два ја три: кли му, те ри то ри ју и ге о граф ски по ло жај зе мље 
(стр. 77). Ути цај при ро де на без бед ност, по го то во у сми слу угро-
жа ва ња, огле да се пре вас ход но кроз по ја ву еле мен тар них не по го да 
(зе мљо тре са, по пла ва, сне жних на но са, од ро на, кли зи шта и „дру-
гих не по го да ши рих раз ме ра ко је угро жа ва ју жи во те љу ди и ма те-
ри јал на до бра“ (стр. 87). У овом одељ ку аутор го во ри и о жи вот ној 
сре ди ни и на чи ни ма ње ног угро жа ва ња (стр. 85-86.), ма да оста је 
пи та ње да ли је у овом слу ча ју реч о при род ним из во ри ма угро-
жа ва ња без бед но сти или је реч о по врат ној спре зи услед деј ста ва 
тех нич ко-тех но ло шких или дру штве них фак то ра. 

Под тех нич ко-тех но ло шким из во ри ма угро жа ва ња без бед но-
сти аутор под ра зу ме ва „по сто ја ње и раз ви је ност тех нич ко-тех но-
ло шких по стро је ња но си ла ца угро жав ња жи во та љу ди, њи хо вог 
здра вља и жи вот не сре ди не“ (стр. 106). Ак це нат се ста вља на ну-
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кле ар ну енер ги ју, ра ди ја ци ју, јо ни зу ју ћа зра че ња и по ре ме ћа је у 
де ло ва њу сло же них тех но ло шко-ин ду стриј ских си сте ма, ма да би 
се овој гру пи мо гло до да ти и са вре ме но кон вен ци о нал но, да кле не-
ну кле ар но а на пред но, ви со ко тех но ло шко оруж је.

Дру штве ни из во ри угро жа ва ња без бед но сти су оку пи ра ли 
ауто ро ву ис тра жи вач ку па жњу у нај ве ћој ме ри. Ова гру па из во-
ра пред ста вља по след њи еле мент у ње го вој кон струк ци ји ка те го-
ри јал ног си сте ма за на уч но про у ча ва ње об ли ка угро жа ва ња без-
бед но сти др жа ве. Аутор јој при сту па са ста но ви шта си сте ма без-
бед но сти, при да ју ћи по се бан зна чај пред ви ђа њу и без бед но сним 
про це на ма бу ду ћих из во ра угро жа ва ња без бед но сти, схва ће них, 
у нај ши рем сми слу, у кон тек сту дру штве них су ко ба. У Га ћи но-
ви ће вој ана ли зи реч је о ши ро ком спек тру дру штве них из во ра, од 
оних нај ни жег ин тен зи те та, по пут суп кул тур них или ре ли гиј ски 
под стак ну тих фак то ра, до оних дра стич них, по пут ге но ци да или 
апарт хеј да (стр. 113).

У цен трал ном и нај о бим ни јем одељ ку књи ге, Га ћи но вић кла-
си фи ку је и ана ли зи ра кон крет не об ли ке угро жав ња без бед но сти 
др жа ве. Он, нај пре, вр ши основ ну кла си фи ка ци ју об ли ка угро-
жа ва ња без бед но сти у од но су на два кључ на кри те ри ју ма. Пр ви 
кри те ри јум је сте кри те ри јум сред ста ва, ко ја мо гу би ти ору жа на 
и нео ру жа на. Пре ма то ме, угро жа ва ње без бед но сти се „оства ру је 
кроз ору жа не и нео ру жа не об ли ке“ (стр. 135). Дру ги кри те ри јум је 
кри те ри јум ме ста на стан ка, тј. ге о граф ског по ре кла. У од но су на 
овај кри те ри јум, „по ја ве или де лат но сти угро жа ва ња мо гу се по де-
ли ти на оне ко је су ор га ни зо ва не, усме ре не и до ла зе спо ља (из ван 
те ри то ри је зе мље) и оне чи ји се основ ни узро ци и но си о ци на ла зе 
уну тар зе мље“ (стр. 137). Да кле, дру га по де ла об ли ка угро жа ва-
ња без бед но сти би ла би она на спољ не и уну тра шње. Укр шта њем 
ових кри те ри ју ма, до би ја се ко нач на че тво ро чла на кла си фи ка ци-
ја об ли ка угро жа ва ња без бед но сти др жа ве: уну тра шњи ору жа ни, 
уну тра шњи нео ру жа ни, спољ ни ору жа ни и спољ ни нео ру жа ни об-
ли ци. Ва ља до да ти да, у по гле ду дру гог кри те ри ју ма кла си фи ка-
ци је, са вре ме но до ба до но си зна ча јан број из у зе та ка, од но сно хи-
брид них, тран сна ци о нал них об ли ка. Аутор то и при зна је, али чи-
ње ни ца по сто ја ња ове вр сте из у зе та ка ни на ко ји на чин не ума њу је 
ана ли тич ку упо тре бљи вост ње го ве по став ке.

У члан ку овог оби ма ни је мо гу ће де таљ но из ло жи ти ком плет-
ну Га ћи но ви ће ву ана ли зу сва ког од укуп но де вет на ест об ра ђе них 
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по је ди нач них об ли ка угро жа ва ња без бед но сти др жа ве. Мо ра се, 
ме ђу тим, по но во на гла си ти ње гов ин тер ди сци пли нар ни и хо ли-
стич ки при ступ: иако је др жа ва цен трал ни ре фе рент ни обје кат без-
бед но сти у овом ис тра жи ва њу, у овој по став ци су при сут ни број ни 
еле мен ти про ду бље ног кон цеп та без бед но сти. Та ко ђе, кон цепт је 
про ши рен по ме ра њем од ис кљу чи во вој них без бед но сних иза зо-
ва, ри зи ка и прет њи ка не вој ним, би ли они при род ног, тех нич ко-
тех но ло шког или дру штве ног по ре кла. Је зи ком Ко пен ха шке шко-
ле без бед но сти (Ба зан, Веј вер, де Вил де), по кри ве но је и об ра ђе но 
свих пет сек то ра без бед но сти: вој ни, по ли тич ки, еко ном ски, со ци-
је тал ни и еко ло шки, кроз об ли ке угро жа ва ња без бед но сти др жа ве 
ко ји се про те жу од при род них ка та стро фа и епи де ми ја, пре ко те ро-
ри зма, ору жа них по бу на и суб вер зи ја, све до ору жа них агре си ја и 
вој них ин ва зи ја.

Упр кос од ре ђе ном бро ју успе лих и зна чај них књи га и чла на ка 
из обла сти без бед но сних сту ди ја, на ро чи то у нај но ви јем пе ри о ду, 
ова на уч на ди сци пли на је у Ср би ји још увек у по во ју. Књи ге по пут 
„Угро жа ва ња ка па ци те та без бед но сти др жа ве“ и ауто ри по пут Ра-
до сла ва Га ћи но ви ћа чи не зна чај не по ма ке у по гле ду раз во ја ди сци-
пли не и ње не по пу ла ри за ци је. Не би би ло нео прав да но оче ки ва ти 
и бу ду ћа из да ња ове књи ге ко ја би, у пер спек ти ви, мо гла да до стиг-
не уџ бе нич ки ка рак тер и ста тус.
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