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По јам без бед но сти је ве о ма ком плек сан и из ра зи то сло-
жен дру штве ни фе но мен. То ком исто ри је под пој мом без бед-
но сти су се под ра зу ме ва ли ра зни са др жа ји.  Етимолошки 
по сма тра но, из раз без бед ност по ти че од ла тин ске ре чи se-
cu ru tas – atis, што зна чи без бед ност, од су ство, опа сност, из-
ве сност, са мо по у зда ње, не ус та ши вост, за шти ће ност (se cu rus 
лат. – си гу ран, без бе дан, по у здан, не ус тар шив, уве рен, ста-
лан, чврст, одан, исти нит, итд.). 

На зна че ни из раз је по слу жио као фун да мент за упо тре-
бу у те о рет ском из у ча ва њу про бле ма без бед но сти. Та ко да 
се у ен гле ском је зи ку ко ри сте два из ра за: security и safery. 
Тер мин  se cu rity се ко ри сти у сми слу „на ци о нал не без бед но-
сти” (secure – си гу ран, оси гу ра ти) – nationalsecurity, што им-
пли ци ра остваре ње и чу ва ње др жав ног на ци о нал ног ин те ре-
са, док тер мин safety озна ча ва спо соб ност де ло ва ња, ка ко не 
би до шло до не по жељ не без бед но сне си ту а ци је, или та квих 
при ли ка ко је мо гу иза зва ти без бед но сне им пли ка ци је. Да-
кле, без бед ност је ста ње у ко ме се на ла зе прав ни су бјек ти, тј. 
ста ње ре ла тив ног при су ства или од су ства угро жа ва ња и/или 
по вре ђи ва ња прав них су бје ка та за ко је је од го вор на др жа ва. 1 

Да кле, без бед ност на ци о нал них др жа ва мо гла би да бу-
де оства ре на ако др жа ве сма тра ју да ни су из ло же не опа сно-
сти ма ору жа них на па да, ни би ло ка квом ме ша њу у њи хо ве 
уну тра шње  по сло ве, суб ве рзивним или де ста би ли зи ра ју ћим 
ути ца ји ма са стра не, би ло да су они по ли тич ке, еко ном ске 
или вој не при ро де.

 Без бед ност је и  те жња ка сло бо ди без прет њи. По сто-
ја ну без бед ност мо гу да до стиг ну са мо они  љу ди и гру пе ко-
ји је не ус кра ћу ју дру ги ма; безбедностсеможедостићиако
серазумевакаопроцесеманципације (Bo oth and Whe e ler).2

Ува жа ва ју ћи на уч ни при ступ, без бед ност – ин те грал на 
без бед ност се де ли на уну тар њу (ин ди ви ду ал ну и на ци о нал-
ну) и ме ђу на род ну (ре ги о нал на,  гло бал на, за јед нич ка, ко лек-
тив на и ко о пе ра тив на) без бед ност у ци љу очу ва ња без бед но-
сти а на осно ву пре по ру ка на уч не јав но сти, без бед но сне про-
це не и на ци о нал них ин те ре са др жа ве до но си се нај зна чај ни ји 
до ку мент из обла сти без бед но сти др жа ве, а то је „Стра те ги ја 

1 Ми ле тић С. По ли циј ско пра во, По ли циј ска ака де ми ја Бе о град, 1997.
2 Smith Ste ve and Baylis John, Glo ba li za tion of World Po li tics, Ox ford Press, New 

York, 2001, p. 255.
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на ци о нал не без бед но сти”. У том сми слу и Стра те ги ја на ци-
о нал не без бед но сти ре пу бли ке Ср би је пред ста вља основ ни 
до ку мент ко јим се утвр ђу ју осно ви по ли ти ке без бед но сти у 
за шти ти на ци о нал них ин те ре са ре пу бли ке Ср би је. 

Стра те ги ја на ци о нал не без бед но сти као нај зна чај ни ји 
до ку мент има зна чај ну уло гу у про це ни  и ана ли зи без бед но-
сти у  окру же њу др жа ве. На осно ву про це не мо гу ћег угро жа-
ва ња без бед но сти у до ку мен ту се иден ти фи ку ју иза зо ви, ри-
зи ци и евен ту ал не мо гућ но сти угро жа ва ња на ци о нал не без-
бед но сти. Стра те ги ја ин тер пре ти ра на ци о нал не ин те ре се, а 
пре све га ви тал ни на ци о нал ни ин те рес, као и ци ље ве, основ-
на на че ла и еле мен те по ли ти ке на ци о нал не без бед но сти. На 
осно ву те ме љи тог из у ча ва ња без бед но сне си ту а ци је у ре ги-
о ну, ге о по ли ти ке и ин те ре сних сфе ра ве ли ких си ла, „Стра-
те ги ја на ци о нал не без бед но сти” пред ви ђа и од ре ђу је основ-
на на че ла функ ци о ни са ња си сте ма на ци о нал не без бед но сти 
и од го вор но сти свих еле ме на та и под сти сте ма на ци о нал ног 
си сте ма без бед но сти у ци љу оства ри ва ња без бед но сти свим 
гра ђа ни ма др жа ве. Та ко ђе, стра те ги ја на ци о нал не без бед но-
сти сво ју опе ра ци о на ли за ци ју те ме љи на свим функ ци ја ма 
прав не др жа ве, спољ не по ли ти ке, ме ђу на род не са рад ње и до-
при но са ме ђу на род ној, тј. ин те грал ној без бед но сти. 

Стра те ги ја на ци о нал не без бед но сти пред ста вља и 
основ ни до ку мент на осно ву ко јег се из ра ђу ју оста ли до ку-
мен ти у свим обла сти ма дру штве ног жи во та и функ ци о ни-
са ња ин сти ту ци ја др жа ве ра ди оства ри ва ња без бед но сти 
гра ђа на, др жа ве и дру штва. Јер, ако су без бед ни сви гра ђа ни 
без бед на је и др жа ва. Без бед ност др жа ве зна чи за шти та ње-
ног су ве ре ни те та, а без бед ност дру штва зна чи за шти ту ње-
го вог ин те гри те та. Да кле, др жа ва без су ве ре ни те та не по сто-
ји, као ни дру штво без ин те гри те та, што по твр ђу је ве ли чи ну 
и зна чај од кључ ног до ку мен та без бед но сти сва ке мо дер не 
др жа ве. Да би мо гла по че ти про це ду ра до но ше ња „Стра те ги-
је на ци о нал не без бед но сти”, др жа ва мо ра има ти де фи ни са ну 
на ци о нал ну без бед ност. 
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Дефинисањенационалнебезбедности

Тер мин национална безбедност да нас се ко ри сти за 
озна ча ва ње да ле ко ши рег пој ма од из вор ног зна че ња, јер се 
под њим под ра зу ме ва же ље но ста ње без бед но сти јед не др-
жа ве, ко је се по сти же ели ми ни са њем прет њи и ри зи ка ко ји 
до ла зе из ну тра и из ван ње. 

Да кле, на ци о нал на без бед ност је по јам са ви ше стру-
ким зна че њем. У нај оп шти јем сми слу под ра зу ме ва сло бо ду 
од стра ха, прет њи и фи зич ког на си ља над ста нов ни штвом, 
од но сно гра ђа ни ма јед не др жа ве. Ме ђу тим, на ци о нал на без-
бед ност укљу чу је и по ли тич ке, еко ном ске, мо рал не, со ци-
јал не, кул тур не, иде о ло шке и нор ма тив не еле мен те, што је 
од у век оте жа ва ло ње ну пре ци зну де фи ни ци ју. У пи та њу је 
дру штве но кон стру и сан кон цепт без бед но сти јед не др жа ве, 
ко ји сти че спе ци фич но зна че ње са мо уну тар со ци јал ног кон-
тек ста у ком др жа ва ег зи сти ра.3

Па ра диг ме и ин сти ту ци о нал ни мо де ли на ци о нал не 
без бед но сти су се ме ња ли кроз исто ри ју. По сма тра на исто-
риј ски, на ци о нал на без бед ност је не раз двој но би ла по ве за на 
са др жа вом и ње ним без бед но сним сек то ром. Ме ђу тим, на-
ци о нал на без бед ност је по сте пе но за хва та ла по ли тич ку, еко-
ном ску, со ци јал ну  и кул тур ну сфе ру. Иако од бра на од спољ-
њег на па да оста је цен трал ни про блем на ци о нал не без бед-
но сти, ипак, прак са је не дво сми сле но по твр ди ла да др жа ва 
мо же би ти угро же на уну тра шњим по тре си ма, еко ном ским и 
дру штве ним по ре ме ћа ји ма, на ро чи то у за јед ни ца ма ко ји ма 
не до ста је осе ћај иден ти те та и со ци јал не ко хе зи је.4 

Од су ство ра та и вој них кон фли ка та са мо по се би не 
оси гу ра ва мир, ста бил ност и без бед ност у дру штву. Не вој ни 
из во ри, на ро чи то не ста бил ност у еко но ми ји, со ци јал ној, ху-
ма ни тар ној и еко ло шкој сфе ри, по ста ли су ве ћа опа сност по 
мир, ста бил ност и без бед ност мно гих др жа ва.5

У кон крет ном слу ча ју, тер мин националнабезбедност 
ко ри сти се за озна ча ва ње пој ма ко ји об у хва та за шти ту др жа-
ве и ста нов ни штва од свих об ли ка ору жа ног и нео ру жа ног 

3 Љу бо мир Ста јић – Ра до слав Га ћи но вић, Увод у сту ди је без бед но сти, Дра-
слар парт нер, Бе о град, 2007, стр. 40-44.

4 Avra mov, S.: BezbednostuXXIveku, Zbor nik ra do va SIM VON, Be o grad, 2001. 
str. 423.

5 UN - Doc. S/PV 3946, 31 Jan nu a ru 1992, p. 142-143.
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угро жа ва ња, као и ства ра ње по вољ них дру штве них усло ва 
за ре а ли зо ва ње на ци о нал них ин те ре са. Да би се бо ље раз у-
ме ло зна че ње ове син таг ме, по треб но је ана ли зи ра ти де фи-
ни ци је по зна тих екс пе ра та из обла сти без бед но сти, оне ко је 
се ко ри сте у те о риј ским ра до ви ма и стра те гиј ско-док три нар-
ним до ку мен ти ма у све ту. 

У ве ћи ни ових ра до ва по ла зи се од чи ње ни це да је си-
стем ски при ступ нај бит ни ји у де фи ни са њу пој ма национал
набезбедност, и при то ме се ко ри сти ар гу мен та ци ја да се 
раз вој људ ског дру штва од ви ја у по треб ним без бед но сним 
усло ви ма ко је де тер ми ни шу по ли тич ки, еко ном ски, со ци јал-
ни, мо рал ни, кул тур ни и дру ги фак то ри.

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

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

Пре ма тре ћој гру пи ауто ра, под на ци о нал ном без бед-
но шћу под ра зу ме ва се за шти та и омо гу ћа ва ње не сме та ног 
функ ци о ни са ња основ них вред но сти да тог дру штва. По овој 
гру пи ауто ра, на ци о нал на без бед ност има сво ју уну тра шњу 
и ме ђу на род ну ди мен зи ју. Уну тра шња ди мен зи ја без бед но-
сти озна ча ва не сме та но функ ци о ни са ње дру штве ног, еко-
ном ског и по ли тич ког си сте ма, и очу ва ње јав ног ре да и ми ра, 

6 Јо ва но вић Б., Ча со пис  Полицијаисигурност, бр. 1-2, За греб, 1997, стр. 6. 
7 Гри золд Ан тон: Evropska varnost,Фа кул тет по ли тич ких на у ка, Љу бља на, 

1998., стр. 23.
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а ме ђу на род на ди мен зи ја без бед но сти под ра зу ме ва за шти ту 
те ри то ри јал ног ин те гри те та и су ве ре ни те та др жа ве.8

Бен ко виц и Ба кет(BenkowitzиBacket) на ци о нал ну без-
бед ност од ре ђу ју као спо соб ност др жа ве (на ци је) да сво је 
уну тра шње вред но сти за шти ти од спољ них опа сно сти.9

Националнабезбедност, пре ма Сло бо да ну Ми ле ти ћу, 
је „ста ње у ко ме се на ла зе прав ни су бјек ти, тј. ста ње ре ла тив-
ног при су ства или од су ства угро жа ва ња и/или по вре ђи ва ња 
прав них су бје ка та за ко је је од го вор на др жа ва.“ Оту да, Ми ле-
тић на ве о ма при хва тљив на чин де фи ни ше на ци о нал ну без-
бед ност као „ус по ста вље но, одр жа ва но и уна пре ђи ва но ста-
ње у др жа ви, ко је омо гу ћа ва ефек тив ну за шти ће ност др жа ве 
и гра ђа на ко ји у њој жи ве“, еко но ми је, од бра не, обра зо ва ња, 
на уч но-ис тра жи вач ког ра да, кул ту ре, и у дру гим обла сти ма 
дру штве ног жи во та. 

По ла зе ћи од ова квог те о риј ског од ре ђе ња, на ци о нал-
на без бед ност др жа ве за ви си од ње ног вој но-по ли тич ког и 
ге о стра те гиј ског по ло жа ја, ка рак те ра др жа ве и ње них дру-
штве но-по ли тич ких и еко ном ских од но са, као и од ка рак те-
ра ме ђу на род них од но са у ње ном бли жем и да љем окру же њу. 
Не ки ауто ри ме ђу на род них од но са, на ци о нал ну без бед ност 
де фи ни шу као „од су ство би ло ка квог стра ха од на па да, угро-
жа ва ња ин те ре са, или прет ње дру ге др жа ве или дру гих др-
жа ва.“10

Пре ма Ар нол ду Вол феу (Ar nold Wol fe), без бед ност 
пред ста вља од су ство прет њи усво је ним вред но сти ма, а у 
објек тив ном по гле ду, зна чи од су ство стра ха да ће те вред но-
сти би ти на пад ну те.11 

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 од свих (спољ них и уну тра шњих) про тив прав них ака та 

8 Ђор ђе вић Н.:, БезбедностиЈугославија, За греб, 1985, стр. 29.
9 Ben ko witz и Bac ket: InternationalEncyclopediaof the Social Sciences,vol.XI, 

1968. p. 40. 
10  Bo ur guin M., Leproblemedelasecuriteinternationale, Re cuil des Co urs da L̀A-

ca de mie de dri ot In ter na ti o nal, 1934. go di ne, t. 49., str. 473.
11 Smith Ste ve and Baylis John,GlobalizationofWorldPolitics, Ox ford Press, New 

York, 2001, p. 255.
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(ак тив но сти) ко ји ма се угро жа ва устав ни по ре дак, су ве ре ни-
тет, не за ви сност и те ри то ри јал на це ло куп ност др жа ве, рад 
др жав них ор га на, оба вља ње при вред них и дру штве них де-
лат но сти и оства ри ва ње сло бо де, пра ва и ду жно сти чо ве ка и 
гра ђа ни на“. 12 

Ме ђу тим, под на ци о нал ном без бед но сти мо же се под-
ра зу ме ва ти и објек тив но ста ње на ци је и др жа ве у ком ње-
ни ле ги тим ни ор га ни и ин сти ту ци је пред у зи ма ју до зво ље не 
ме ре и ак тив но сти ра ди за шти те основ них на ци о нал них ин-
те ре са у обла сти спољ не и уну тра шње по ли ти ке,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 национална безбедност 
до ла зе до пу ног из ра жа ја ка да тре ба иден ти фи ко ва ти 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 на ци о нал не ин те ре се ко је тре ба да шти те 
еле мен ти си сте ма на ци о нал не без бед но сти.

Ве ћи на са вре ме них ауто ра ко ји се ба ве ис тра жи ва њи ма 
на ци о нал не без бед но сти сма тра да ви тал ни дру штве ни, др-
жав ни и на ци о нал ни ин те ре си, у ства ри, чи не оп ште по тре бе 
др жа ве и ње них гра ђа на, и да про из и ла зе из оп штих вред но-
сти и ци ље ва са др жа них у уста ви ма на ци о нал них др жа ва, 
и из ре ал них мо гућ но сти и ствар не по зи ци је сва ке др жа ве у 
ме ђу на род ном од но си ма.

Као нај че шће вред но сти и оп ште ине ре се ко је тре ба да 
шти те еле мен ти си сте ма без бед но сти, на во де се обич но:  од-
бра на др жа ве и ње них гра ђа на;  очу ва ње и ин тен зи ван раз вој 
де мо кра ти је, де мо крат ских ин сти ту ци ја, про спе ри тет ног и 
сло бод ног дру штва; вла да ви на пра ва; по што ва ње људ ских и 
гра ђан ских пра ва укљу чу ју ћи и мањинскa пра ва;  пу на ин те-
гра ци ја на ци о нал не др жа ве у ме ђу на род ну за јед ни цу др жа ва 
на ре ги о нал ном и гло бал ном пла ну;  обез бе ђе ње со ци јал не и 
сва ке дру ге си гур но сти ста нов ни штва;  очу ва ње кул тур ног 
и исто риј ског иден ти те та до ми цил ног на ро да у ди ја спо ри и  
за шти та при род не сре ди не и обез бе ђе ње здра вог еко ло шког 
окру же ња.

Ова ко де фи ни са ни оп шти ин те ре си на ци о нал них др-
жа ва оства ру ју се пре ма оп ште при хва ће ним ме ђу на род ним 

12  Ми ле тић Сло бо дан: Полицијскоправо, По ли циј ска ака де ми ја Бе о град, 1997.
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стан дар ди ма и ко дек си ма. Сто га све др жа ве из ра жа ва ју од-
луч ност да свим рас по ло жи вим и до зво ље ним сред стви ма 
шти те сво је ин те ре се и ак тив но уче ству ју у из град њи и за-
шти ти уни вер зал них вред но сти ме ђу на род не за јед ни це.

Раз ли чи та ви ђе ња пој ма на ци о нал на без бед ност ука зу-
ју на ди вер гент на гле ди шта те о риј ског од ре ђе ња овог пој ма, 
али у исто вре ме пру жа ју из бор и пре глед за јед нич ких еле-
ме на та на осно ву ко јих се мо же оп ште при хва тљи во де фи ни-
са ти на ци о нал на без бед ност.

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 са мо стал но или у са-
рад њи са дру гим др жа ва ма или ор га ни за ци ја ма за шти ти ви-
тал не вред но сти и ин те ре се дру штва од спољ них и уну тра-
шњих об ли ка 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 раз вој дру штва и бла го ста ње сво јих гра ђа на.13

Недостацистратегијенационалнебезбед
ностисрбије

 Стра те ги ја на ци о нал не без бед но сти Ре пу бли ке Ср би-
је ко ју је са чи ни ло Ми ни стар ство од бра не Ре пу бли ке Ср би-
је, ана ли зи ра на је на ви ше на уч них ску по ва. Ме ђу тим, јав на 
рас пра ва овог ве о ма ва жног до ку мен та је би ла вр ло сти дљи-
во при пре мље на и ни је аде кват на озбиљ но сти и зна ча ју до-
ку мен та ко ји се до но си. И по ред на по ра ко ји су пи сци овог 
стра те шки нај ва жни јег без бед но сног до ку мен та уло жи ли, у 
стра те ги ји се уоча ва  не ра зу ме ва ње не ких пој мо ва. 

 Да кле,  у са др жа ју стра те ги је се по ми ње тер мин гло
балнабезбедност, тер мин ко ји ни је аде ква тан тер ми ну ко-
ји озна ча ва кључ ни део ме ђу на род не без бед но сти а ко ја је у 
ин ге рен ци ји УН. Пи сци на цр та ни су по јам без бед но сти раз-
ма тра ли ин тер ди сци пли нар но и ни су кон сул то ва ли од ред бе 
ме ђу на род них прав них ака та ко је ре гу ли шу област без бед-
но сти.  У по след њој де це ни ји 20. ве ка до шло је до зна чај них 
про ме на у ме ђу на род ној за јед ни ци ко је се огле да ју у не стан-
ку би по лар не по де ле све та и раз во ју ин те гра ци о них про це са. 
Про цес гло ба ли за ци је имао је за по сле ди цу мно ге де струк-

13 Љу бо мир Ста јић – Ра до слав Га ћи но вић, Уводустудијебезбедности, Дра-
слар парт нер, Бе о град, 2007, стр. 44.
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тив не по ја ве, ко је су иза зва ле ре ги о нал не и ло кал не на пе то-
сти и кон флик те. Но ви  иза зо ви, ри зи ци и прет ње без бед но-
сти усло вље ни су све из ра же ни јим раз ли ка ма у еко ном ском 
раз во ју по је ди них др жа ва и на ро да. Са вре ме ни свет је због 
то га по стао оп те ре ћен мно гим не из ве сно сти ма, стим што је 
ње го во глав но обе леж је у обла сти без бед но сти сма ње ње опа-
сно сти од тра ди ци о нал них вој них су ко бља ва ња и ди рект ног 
кон фрон ти ра ња ве ли ких си ла, с јед не стра не, и по ја ва мно-
штва но вих не вој них иза зо ва, ри зи ка и прет њи, с дру ге стра-
не. 

Оту да, на кон за вр шет ка Хлад ног ра та, а по себ но на кон 
про ме не струк ту ре и функ ци је НА ТО ко ја је усле ди ла на Ва-
шинг тон ском са ми ту 1999. го ди не, до ла зи до ре де фи ни са ња  
пој ма без бед но сти. У по ли тич ким струк ту ра ма је све ви ше  у 
оп ти ца ју но ва пој мов на син таг ма „гло бал на без бед ност“, као 
ди рект на по сле ди ца ве ли ких ге о по ли тич ких про ме на кра јем 
20. и по чет ком 21. ве ка. 

Не спор но је да про цес гло ба ли за ци је ути че на про ши-
ре ње зна че ња овог пој ма у гло бал ну без бед ност, тј. у без бед-
ност пла не те Зе мље. То је до ве ло до „кри тич не тач ке у од но-
су на ре де фи ни са ње кон цеп та без бед но сти, јер не по сто ји је-
дин ствен при ступ у де фи ни са њу гло бал не без бед но сти, ко ји 
би био уни вер за лан и при хва тљив“.14 

Об зи ром да гло бал на без бед ност не ма  упо ри ште у ме-
ђу на род ним ин сти ту ци ја ма и ме ђу на род ним прав ним ак ти-
ма, па  њен сми сао  мо же је ди но би ти за шти та зе мље пла не-
те од ра зних гло бал них не при ли ка, као што су зе мљо тре си, 
цу на ми, по пла ве, по жа ри, ото пља ва ња гле че ра и дру ге при-
род не ка та стро фе, као и ка та стро фе ко је мо же про у зро ко ва-
ти чо век на гло бал ном ни воу, по јам ''гло бал на без бед ност'' у 
стра те ги ји на ци о нал не без бед но сти тре ба ло је за ме ни ти пој-
мом ''ин те грал на без бед ност''.15 

С дру ге стра не тер мин ''гло бал на без бед ност'' из ви ре 
из гло ба ли зма, тј. до ми на ци је јед не ве ли ке си ле на пла не ти 
и као та кав је уоп ште са на уч ног и струч ног аспек та не при-
хва тљив.

14 Авра мов, Сми ља: Без бед ност у 21. ве ку, Збор ник ра до ва СИМ БОН2001. Бе-
о град, стр. 426-429.

15 Ин те гра лан (лат. In te gra lis) це лин ски, ко ји са чи ња ва це ли ну, пот пун, це ло-
ку пан, це ло вит
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 На црт стра те ги је ана ли зи ра и оста ле вр сте ме ђу на-
род не без бед но сти, по себ но „Ре ги о нал ну без бед ност”. На-
рав но са аспек та без бед но сти Ср би је се по сма тра ре ги он, али 
са аспек та на ци о нал них ин те ре са Ср би је вр ло не при хва тљи-
во, јер  се ис ти че да су „мо гу ћи су ко би на Бал ка ну због су-
ко ба у овла да ва њу тран зит ним прав ци ма при сту па ре сур си-
ма ис точ не Евро пе и Бли ског ис то ка, као и су ко би ин те ре са 
др жа ва ко је по се ду ју ре сур се, мо гу до ве сти до по ја ва ши рих 
ре ги о нал них кри за, чи ме се отва ра мо гућ ност угро жа ва ња 
без бед но сти Ср би је.” Та про це на је ве ро ват на, али се по ста-
вља пи та ње за што без бед но сна про це на овог зна чај ног до-
ку мен та не об у хва та уло гу ал бан ског фак то ра на Бал ка ну и  
опа сно сти од да љег на сил ног екс пан зи о ни зма Ал ба на ца на 
Бал ка ну. 

 Тре ба зна ти да се ам би ци је Ал ба на ца  на Бал ка ну  не 
за вр ша ва ју  оти ма њем КиМ од Ср би је, јер они же ле и за пад-
ну Ма ке до ни ју, ко ју већ одав но на зи ва ју „ис точ но Ко со во”, 
Ју го и сток Ср би је ко ји на зи ва ју се вер но Ко со во или „Дар да-
ни ја” и де ло ве Цр не Го ре ко ји по њи хо вом сце на ри ју тре ба ју 
да са чи ња ва ју „ве ли ко Ко со во” а он да фе де рал ни или кон фе-
де рал ни од нос са Ал ба ни јом. 

 То би он да би ла те ри то ри ја од око 50 000 ква драт них 
ки ло ме та ра (ве ли чи на БиХ) са око 6,5 ми ли о на ста нов ни-
ка. Та да би ве ро ват но иза зва ли кон фликт са Грч ком у ко јој 
жи ви бли зу ми ли он Ал ба на ца, или Ср би јом. То на Бал ка ну 
пред ста вља нај ве ћи без бед но сни про блем ко ји мо же зна чај но 
угро зи ти без бед ност Ср би је, па чак иза зва ти и  Тре ћи бал-
кан ски рат, што пред ста вља мно го ве ћи без бед но сни ри зик 
по Ср би ју од овог ко ји пи ше у на цр ту „Стра те ги је на ци о нал-
не без бед но сти”. 

 Да кле, Ср би ја је од свог на стан ка под стал ном прет-
њом раз ли чи тих об ли ка при ме не си ле, ко ји с вре ме на на вре-
ме ме ња ју свој иден ти тет или об лик, али ни ка да не пре ста ју 
да де лу ју, 16 па је по треб на до дат на озбиљ ност и на уч на ком-
пе тен ци ја у из ра ди овог до ку мен та.

 Стра те ги ја на ци о нал не без бед но сти сво јим тек стом 
ни ка да не сме де ло ва ти удва рач ки би ло ко ме, осим до кра ја 

16 Ра до слав Га ћи но вић, „При ме на си ле у ме ђу на род ним од но си ма”,Српскапо
литичкамисао, 3-4/2007, стр. 17, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 
2007. 
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у слу жби ви тал ног на ци о нал ног ин те ре са соп стве не др жа ве. 
Тај до ку мент мо ра пред ви де ти до во љан број соп стве них сна-
га без бед но сти ка ко би се успе шно мо гла при ме ни ти стра те-
ги ја од вра ћа ња и стра те ги ја уз вра ћа ња. Ме ђу тим, овај до ку-
мент про це њу је да: „У та квим усло ви ма, ме ђу на род но вој но и 
без бед но сно при су ство у ре ги о ну мо же да до при не се ста би-
ли за ци ји ста ња и спре чи на ста ја ње кон фли ка та”. Ова ква те за 
је не при хва тљи ва у „Стра те ги ји на ци о нал не без бед но сти'” 
јер на ци о нал ни ин те рес Ср би је ни је да се на ње ној те ри то ри-
ји го спо да ре  сна ге нпр. НА ТО пак та, већ да она сво јим сна-
га ма и си сте мом обез бе ди без бед ност сво јим гра ђа ни ма као 
и да ре спек та бил ним си сте мом од бра не бу де и га рант ми ра 
Бал ка ну, а не ве чи ти по да ник стра них тру па, че му ни ка да  у 
исто ри ји срп ски на род ни је те жио.

  У окви ру  стра те ги је на ци о нал не без бед но сти, по себ-
но у по гла вљу  „Без бед ност Ре пу бли ке Ср би је” се пре те ра-
но хва ли ме ђу на род на за јед ни ца и њен до при нос  у мир ном 
ре ша ва њу кри за, за бо ра вља ју ћи да је упра во ме ђу на род на 
за јед ни ца иза зва ла кри зу на КиМ. Да нас оти ма ју ћи  10 887 
ква драт них ки ло ме та ра Ср би је на ста вља свој по ход раз град-
ње Ср би је, и под сти че на ци о нал ну пре по тент ност Ал ба на ца 
на Бал ка ну да и да ље при ме њу ју ал ба но те рор, чи ја је иде о ло-
ги ја ал ба ни зам а фор ма са вре ме ни те ро ри зам. Тач но је да је 
по ли ти ка од бра не у до ку мен ту ве о ма зна чај но по гла вље, али 
је не при хва тљи во да се у том до ку мен ту афир ми ше кон цепт 
ко о пе ра тив не без бед но сти'', јер „ко о пе ра тив на без бед ност” 
је кон цепт и си стем са рад ње и без бед но сти зе ма ља чла ни ца 
НА ТО,  што би мо гло да зна чи да се „стра те ги ја на ци о нал не 
без бед но сти” за ла же за ула зак Ср би је у НА ТО. Пи сац овог 
до ку мен та не ма за то ле га ли тет ни ти ле ги ти ми тет, не ма ни-
ко осим гра ђа на Ср би је. 

 У де фи ни са њу без бед но сно-оба ве штај ног си сте ма Ре-
пу бли ке Срби је, из о ста вље на је оба ве штај на слу жба МИП-а, 
што са аспек та на уч них про це на ме ђу на род не без бед но сти 
и прак се, пред ста вља ве ли ки про пуст по ли ти ке ко ја кре и ра 
си стем без бед но сти Ср би је, а ти ме и пи сца тек ста  стра те-
ги је на ци о нал не без бед но сти. Та ко ђе, „Са вет за на ци о нал ну 
без бед ност” мо ра има ти мно го зна чај ни ју уло гу. Он  мо ра у 
свој са став ко оп ти ра ти и ми ни стра спољ них по сло ва. Са вет 
за на ци о нал ну без бед ност као са ве то дав ни ор ган мо ра има ти 
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ре спек та бил ну на уч ну ин сти ту ци ју ко ја се ба ви про бле ма ти-
ком без бед но сти.

 „Стра те ги ја на ци о нал не без бед но сти” по ред оста лих, 
мо ра да пред ви ди   дру штве не, при род не  и тех нич ко-тех-
но ло шки из во ре угро жа ва ња без бед но сти, као  и  на чин от-
кла ња ња из во ра угро жа ва ња без бед но сти гра ђа на Ср би је, 
мо ра да ти од го вор и на још мно га пи та ња, као нпр. како де-
фи ни са ти по ло жај не вла ди них ор га ни за ци ја, по ло жај, ста тус 
и функ ци о ни са ње при ват них аген ци ја (да ли стран ци мо гу 
би ти вла сни ци на о ру жа нијх аген ци ја у Ср би ји) и сл. 

 Стра те ги ја на ци о нал не без бед но сти је оба ве зна да се 
на нај ди рект ни ји на чин ба ви и про бле ми ма ан ти те ро ри стич-
ког де ло ва ња си сте ма без бед но сти Ср би је.

 У овом до ку мен ту се на ви ше ме ста са мо по ми ње 
те ро ри зам, али па ке ту са ор га ни зо ва ним кри ми на лом и ко-
руп ци јом, што је са аспек та на у ке не при хва тљи во. Сва ки од 
по ме ну тих пој мо ва је, сва ка ко, про бле ми, али се они мо ра ју 
раз дво ји ти и сва ки  по себ но ана ли зи ра ти, јер су по сво јој су-
шти ни на стан ка и по сто ја ња раз ли чи ти. Њи хо вим по и сто ве-
ћи ва њем у овом до ку мен ту би се још ви ше за ма гли ли ови 
про бле ми а дру штву на не ла не про це њи ва ште та. По себ но је 
зна чај но да овај до ку мент пра вил но  де фи ни ше те ро ри зам 
и ан ти те ро ри зам, што зна чи да се  те ро ри зам мо ра по себ-
но ана ли зи ра ти са  ин тер ди сци пли нар ног аспек та и уло жи ти 
на по ре да се из угла на ци о нал них ин те ре са при хва тљи во де-
фи ни ше те ро ри зам. Јер, ако не по сто ји де фи ни ци ја не ке  по-
ја ве, она се  не мо же пре по зна ти и вр ло је оте жа но  бо ри ти се 
про тив ње. 

 Да кле, пр ви услов от по чи ња ња успе шне ан ти те ро ри-
стич ке ак тив но сти је де фи ни са ње те ро ри зма, а у про це су до-
но ше ња де фи ни ци је те ро ри зма тре ба има ти у ви ду:

- Да те ро ри ста вр ши на си ље или пре ти на си љем, да 
је не из бе жно по ли тич ки мо ти ви сан (animusterroran
di) и да при па да не кој ор га низаци ји, да је он по се бан 
прав ни по јам (delictumsuigeneris)

- ак ци је те ро ри ста су усме ре не ка да ле ко се жним пси-
хо ло шким пол се ди ца ма (те ро ри сти ни је ва жна са ма 
ме та на па да ко ли ко по ли тич ки од јек ак ци је)

- Те ро ри зам ни ка да не по др жа ва ве ћи на ста нов ни-
штва, а ако  кон крет ну вр сту на си ља по др жа ва ве ћи-
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на ста нов ни штва то ви ше ни је те ро ри зам већ ге ри ла 
или ма сов ни уста нак

- Зах те ви те ро ри ста ни ка да ни су ре ал ни ни ти су на 
за ко ну уте ме ље ни, они су увек плод по ли тич ких мо-
ти ва – се па ра ти зам  или пак осло ба ђа ње њи хо вих 
чла но ва из др жав них за тво ра

- Те ро ри сти сма тра ју да је пре пла ше ном чо ве ку ла ко 
на мет ну ти сво ју во љу и на тим пре ми са ма гра де сво-
ју стра те ги ју, др же ћи ста ло тен зи ју у јав ном мње њу 
јер ни ко се не бо ји оно га што је про шло већ не из ве-
сно сти ко ја до ла зи

- Те ро ри зам – тај опа сни фе но мен увек је за ко рак ис-
пред ор га на др жав не за шти те, из ме ђу оста лог и за то 
што др жав ни слу жбе ни ци раз ми шља ју о том про-
бле му са мо за вре ме рад ног вре ме на а те ро ри сти 24 
ча са, што по твр ђу ју мно ги при ме ри из про шло сти,

- Те ро ри сти се не ка да спре ма ју и го ди на ма за ак ци ју 
ко ја  не ка да тра је у ми ну ти ма

- Те ро ри сти су у пред но сти у од но су на ор га не др жав-
не за шти те. Они се спре ма ју ко ли ко тре ба, са ми би-
ра ју ме ту на па да, би ра ју вре ме на па да. На па да ју он-
да кад обич но по сти жу из не на ђе ње, на па да ју обич но 
тзв. ме ке ме те

- Је дан од нај ва жни јих а ве ро ват но  и пре суд ни еле-
мент од ко јег за ви си бу дућ ност те ро ри зма је ре ак-
ци ја дру штва а не са мо ре а го ва ње др жав них ор га на, 
већ по на ша ње јав ног мње ња. Вој ска и по ли ци ја не 
мо гу ис ко ре ни ти те ро ри зам. На жа лост, то је да нас 
не мо гу ће ура ди ти, али са мо од луч ност јав ног мње-
ња са вре ме ни те ро ри зам мо же др жа ти под кон тро-
лом

- Ве о ма је зна чај но да се у про це су од ре ђи ва ња при-
хва тљи ве де фи ни ци је те ро ри зма уочи раз ли ка из ме-
ђу те ро ри зма и  те ро ра, те ро ри зма и ди вер зант ских 
ак тив но сти, те ро ри зма и кри ми на ла, те ро ри стич ког 
ака та и ака та па то ло шких уби ца, те ро ри ста и ге рил-
ца...

- При ли ком де фи ни са ња те ро ри зма тре ба узе ти у об-
зир зна чај де фи ни ци је те ро ри зма ко ја би омо гу ћи ла 
ме ђу на род ну са рад њу као објек ти ви за ци ју пој ма, тј. 
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пре ма ком је узрок онај услов без ко јег по сле ди ца не 
би на сту пи ла (Condiciosinequanon). 

Да кле, ува жа ва ју ћи из ме ђу оста лог  на ве де не чи ње-
ни це,  мо ра се до не ти оп ште  при хва тљи ва де фи ни ци ја те-
ро ри зма и то не ка од ака дем ских де фи ни ци ја, а не ни ка ко 
ад ми ни стра тив на де фи ни ци ја или де фи ни ци ја те ро ри зма по 
на ре ђе њу.17

После де фи ни са ња те ро ри зма, мо ра се пред ви де ти  ко 
је глав ни но си лац ан ти те ро ри стич ких ак тив но сти у Ср би ји? 

У са вре ме но ор га ни зо ва ним др жа ва ма по ли ци ја је глав-
ни но си лац бор бе про тив те ро ри зма, а вој ска се ан га жу је са-
мо у три слу ча ја и то: у слу ча ју та лач ких си ту а ци ја ве ли ких 
раз ме ра; у слу ча ју НКБ ак ци де на та и ка да те ро ри зам пре ра-
сте у ви ши ни во на си ља  (ма сов на ге ри ла, уста нак) 

При ли ком кре и ра ња стра те ги је за су прот ста вља ње са-
вре ме ном те ро ри зму мо ра ју се раз у ме ти тер ми ни ко ји се по-
зајм љу ју са за па да, нпр. САД, јер њи хо ва стра те ги ја пред ви-
ђа ан ти те ро ри зам (пре вен тив но де ло ва ње на сво јој те ри то ри-
ји) и про тив те ро ри зам (бор ба про тив те ро ри зма ван гра ни ца 
САД), а ма ле зе мље ако што је Ср би ја не мо гу пред ви ђа ти 
стра те ги ју про тив те ро ри зма.

По ред струч ног те ла за ру ко во ђе ње ан ти те ро ри стич-
ком  ак ци јом др жа ва,  би по  ми шље њу ауто ра овог ра да, 
тре ба ла фор ми рати  Са вет за ан ти те ро ри зам, са ста вљен од 
струч ња ка а не од  по ли ти ча ра. 

Још увек је ве ли ки  про блем, што  у Ср би ји не по сто ји 
де фи ни сан ви тал ни на ци о нал ни ин те рес, чи ју ре а ли за ци ју 
тре ба да обез бе ди  је дан све о бу хват ни ком пле мен тар ни си-
стем без бед но сти.



17 Ра до слав Га ћи но вић, ' 'Пој мов но од ре ђе ње на си ља, узро ци, вр сте и по сле-
ди це'', Политичкаревија, 2/2007, стр. 264, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, 
Бе о град, 2007. 
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STRATEGY OF NATIONAL DEFENSE AS A STRATEGIC 
DOCUMENT OF THE STATE

Summary

TheStrategy ofNationalDefense presents a basic docu
mentasthebasisformakingofotherdocumentsinallfieldsof
sociallifeandfunctioningofthestateinstitutions,forpurposeof
achievingsecurityof thecitizens,stateandsociety. Inorder to
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proclaimthestrategyofnationaldefense,thestateoughttohave
adefinednationaldefense.Inthissense,nationaldefenseimplies
capabilityof the state to independently, or in cooperationwith
otherstatesororganizations,protectvitalvaluesandinterestsof
thesocietyfromexternalandinternalmodelsofthreateningand
vulnerability,andinaccordwithit,toprovideforgeneralcondi
tionsforanundisturbedpolitical,economic,socialandcultural
developmentofthesocietyandthewelfareofitscitizens.Although
thepublicdebateontheDraftoftheStrategyofNationalDefense
ofSerbiahasshownthatthisimportantdocumenthasnotfulfilled
conditionsofnationalinterestsandconsequentlyitneededtobe
reanalyzedandupdated,thedocumenthasbeenadopted.
KeyWords:politics,law,security,nationaldefense,integralde

fense,strategyofnationaldefense
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