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ПРЕДГОВОР 

Ни један облик праксе се не може разумјети нити у потпу-
ности спровести, без одговарајућих теоријских анализа безбједнос-
них појава и њиховог општег теоријског оквира. Међутим, и сама 
пракса се огледа преко система безбједности, било у теоријском, 
организационом, функционалном, системском или практичном сми-
слу. 

У том смислу издавање књиге Карактеристике система без-
бједности, проистекло је из потребе и прилагођавања наставном 
плану и програму безбједносних предмета на Факултетима, Висо-
ким школама, Институтима и за читалачку публику, из области бе-
збједносних наука, теорија и истраживања. Књига задовољава 
потребе студијских програма.  

Основна намјена монографије је да студентима, ђацима, 
истраживачима и другим заинтересованим за ову материју, омо-
гући стицање основних знања из теорије система безбједности, са 
акцентом на сегменте државне и цивилне безбједности. Приликом 
писања ове монографије наишли смо на одређене тешкоће јер се 
ради о релативно новој наставно-научној дисциплини на смјеровима 
безбједности, са мултидисциплинарним прилазом изучавања кон-
цепта државне, војне и цивилне безбједности, а која се третира 
као дио националне безбједности сваке државе, односно капаци-
тета безбједности државе. У том смислу приступљено је изуча-
вању сектора државне безбједности са свим његовим субјектима, 
војне безбједности и сектора цивилне безбједности са његовим суб-
јектима безбједности. 

Према плану и програму као и садржају безбједносних пот-
реба, извршено је истраживање и изучавање широког спектра ст-
ручне и научне, како домаће, тако и иностране литературе, праксе 
и архивских садржаја из области глобалне, регионалне и националне 
безбједности. С обзиром на велики број радова из ове области који 
су резултат истраживања многобројних аутора са сличним, али и 
различитим приступима овом проблему, било је извјесних потеш-



др Љубо Пејановић, др Душко Вејновић, др Миле Ракић 

12 

коћа око дефиниција, појмова и размишљања, односно шта прихва-
тити и уврстити у ову књигу. Преовладало је опредјељење кориш-
ћења радова из ове области, како иностраних, тако и домаћих ау-
тора. Њихови резултати истраживања и закључци су усклађени и 
комбиновани у ову монографију, што се огледа кроз цитираност и 
анализу различитих ставова и мишљења, а што чини полазну основу 
и оквир ове књиге.  

Текст књиге је обрађен у пет дијелова или цјелина, као што 
су: У првом поглављу, Савремена теорија безбједности и полити-
ка. У другом поглављу - теоријско методолошки корпус наука без-
бједности. У трећем поглављу - организациони дизајн структуре. 
Четврто поглавље - кључна полазишта и фундементални основи 
система безбједности и пето поглавље - значење основних тер-
мина у области безбједности. 

Аутори посебну захвалност дугују Факултетима и студен-
тима који буду користили ово дјело и рецензентима ове књиге, као 
и цитираним ауторима на њиховим радовима у овој области који су 
утицали на квалитет овог дјела, а нарочито оним ауторима чија 
дјела су послужила као смјернице за овај рад. Вјерујемо да ће након 
извјесног времена овај рад бити осавремењен, било од научних рад-
ника и истраживача у овој области или других читалаца и корисни-
ка. Аутори су спремни за сарадњу, разговор, дијалог по питању свих 
конструктивних примједби, сугестија и приједлога на чему ћемо 
бити и захвални.  

Београд, Бања Лука, децембар, 2017.године 

    Аутори 
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1. САВРЕМЕНА БЕЗБЈЕДНОСНА ПОЛИТИКА 

Након Другог свјетског рата фокус изучавања проблема рата 
и проблема у међународним односима је све више био преусмјера-
ван са војних наука на цивилне науке, односно студије безбједности 
које су веома иманентне политичким наукама. Ово тим прије јер је 
дошло до усложавања агенде међународних односа и артикулисања 
невојних проблема, односно настанка економских, еколошких, енер-
гетских и других проблема и изазова на које је међународна заједни-
ца примарно морала реаговати и дати адекватне одговоре, а наро-
чито усљед појаве нових ризика и пријетњи и њихових актера који 
се нису могли отклонити ангажовањем оружаних снага. Ово је усло-
вило и превазилажење традиционалног схватања и виђења дотадаш-
њег концепта безбједности и његове суштине које је постало су-
жено. 

У савремено доба основни циљ и задатак власти у свим др-
жавама јесте конципирање, развој и реализација политике стабилне 
безбједности на свим нивоима како унутар тако и изван државе. 
Дакле, несумњиво је да је главни услов опстанка државе и друштва 
њихова безбједност схваћена у њеном најширем појмовном одре-
ђењу. У том смислу циљ и задатак свих активности и дјеловања др-
жавних и приватних институција су усмјерени управо на очувању и 
развоју стабилне безбједности. Све те активности представљају др-
жавни оквир безбједносне политике, која има за циљ створити сист-
ем безбједности којим се остварује унутрашња и спољна безбједност 
државе и друштва. Безбједност је један од централних појмова сав-
ремених политичких наука, посебна дисциплина попут међународ-
них односа, студија безбједности, мировних студија, и анализа кон-
флката. У том смислу безбједност се може дефинисати као, један ве-
ома значајан, веома комплексан, а данас и веома актуелан и прису-
тан појам, нарочито артикулисан са аспекта могућности њеног ос-
тварења у многим државама али и у појединим регионима у свијету. 
Безбједност је веома присутан термин у политици сваке савремене 
државе почевши од националне, државне до међународне политике, 
чија актуелизација почиње оног тренутка кад се сазна и процијени 



 
др Љубо Пејановић, др Душко Вејновић, др Миле Ракић 

 

 
16 

да се могу јавити пријетње и угрожавања безбједности државе и ње-
них грађана у било ком облику, временском периоду и било ког ин-
тензитета угрожавања, а што недвосмислено захтјева реакцију тј. 
адекватан одговор државе и њених институција.  

1.1. Теорија секуритизације 

„Да би могли разматрати термин секуритизације, неопходно 
је дати објашњења и одговор на питања у ствари шта је то секури-
тизација? „Секуритизација је одређени процес који обухвата поли-
тички исход језичког конструисања безбједносних појава или при-
јетњи као и пружање одговора са посебним и специјалним мјерама 
ради елиминисања тих пријетњи. Према овој теорији процес секу-
ритизације садржан је од одређених елемената као што су: језички 
акт односно секуритизујућег потеза, секуритизујућих извршилаца 
пријетњи, функционалних актера, специјалних безбједносних мјера 
и присталица тј. ширих маса. Специјалне мјере се могу састојати од 
употребе силе, принуде, суспензије људских и грађанских права или 
неког другог изузетног акта насиља којим се иступа из нормалног 
оквира политичког процеса. Актери могу бити и најчешће представ-
ници туђе или сопствене државе, али могу бити и преставници опо-
зиционих политичких страна, друштвених покрета, интелектуалних 
елита и тд., који заступају секуритизацију. Уколико се као резултат 
секуритизације потеза усвоје специјалне мјере које иначе не би биле 
сматране прихватљивим, суочићемо се са процесом успјешне секу-
ритизације. Међутим, појам секуритизације заузео је веома истак-
нуто мјесто у новом вокабулару превасходно европских студија без-
бједности.“1 

 

 

                                                 
1  Пејановић Љубо, Основи безбједности, Факултет за правне и пословне студије др Лазар 

Вркатић, Нови Сад, 2014. Стр. 96-98 
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1.2. Појам националне безбједности 

Појам националне безбједности је актуелизован, односно ве-
зује се са почетком, развојем и дјеловањем деструктивних активнос-
ти и изазова, како унутар државних тако и изван њених граница. 
Такође, као битна основа за формулацију појма националне безбјед-
ности представља и државна политика према сопственој безбјед-
ности, безбједности њених грађана као и политике држава из окру-
жења и њиховог односа према сусједним државама. Према томе, ос-
нове за појмовно одређење безбједности подразумјевају укупни, по-
литички, војни, безбједносни и други угрожавајући фактори изван и 
унутар државних граница. 

Под појмом националне безбједности углавном се сматрало 
одсуство или елиминисање, као и непостојање било какве пријетње, 
изазова и ризика по свеукупну безбједност државе и њених грађана, 
а такође и непостојање страха од угрожавајућих фактора који могу 
угрозити више држава, само једну државу или неку од политичких 
или војних организација једне или више држава. Непостојање страха 
од угрожавања безбједности држава и њиховог развоја, односно не-
постојање пријетњи по националну, регионалну или свјетску безб-
једност, може се сматрати да је држава или више држава безбиједно 
и да безбједност њихових грађана није угрожена, како изнутра тако 
ни изван државних граница. Свакако да овоме треба додати и од-
сутност деструктивних изазова и ризика од деструктивних група, 
организација и појединих државних институција. 

Развој свјетских кретања и промјене у међународним одно-
сима, наговјештавају да многи проблеми у међународној заједници 
(економски, еколошки, политички итд.) представљају потенцијалне 
изворе угрожавајућих фактора за државу, односно за њену нацио-
налну безбједност. Пораст и повезаност негативних појава и процеса 
у међународној заједници условљавају, да међународни проблеми 
могу представљати велику пријетњу свакој држави посебно или на 
нивоу одређеног региона и сл.. Да су државе угрожене насталом св-
јетском ситуацијом указују многобројне манифестне појаве и чи-
њенице у не малом броју случајева и у данашње савремено доба. 



 
др Љубо Пејановић, др Душко Вејновић, др Миле Ракић 
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Чињеница је да су у блиској прошлости многе државе биле угрожене 
усљед индиректних или директних политичких и војних пријетњи 
што се манифестовало или се још увијек манифестује путем поли-
тичких и економских санкција, војних интервенција и агресије, као и 
кроз многобројне друге начине и облике притисака од стране 
појединих држава, државних, политичких, економских, правних и 
војних структура. Поред државних пријетњи, такође пријетњу 
представљају и криминално-терористичке групе и организације иза 
којих, у неким случајевима, стоје институције одређених држава, а 
познато је да међу њима има и оних које и самостално дјелују. 
Војном интервенцијом и агресијом НАТО пакта биле су изложене 
државе широм свијета као на примјер Авганистан, Ирак, Либија, 
Египат, Република Српска, Република Србија и друге. Међутим, 
многе државе у свијету су биле жртве и криминално-терористичких 
организација, група и појединаца, као на примјер Авганистан, Ирак, 
Египат, Либија, Сирија, Русија, Шпанија, Грчка, Србија и друге др-
жаве. Наведени примјери указују да се свака држава широм свијета 
може бити изложена различитим облицима угрожавања националне 
безбједности те да се због тога и свака држава, без обзира да ли је до 
сада била угрожавана или не, да ли је до сада имала пријетње по 
питању сопствене безбједности, мора активно припремати за пру-
жање адекватних одговора могућим облицима угрожавања 
безбједности.  

Ове и сличне чињенице указују да се свако друштво мора из 
темеља или бар у већем дијелу мијењати и прилагођавати ново-
насталим, пре свега, активном стању безбједности на свим нивоима. 
У другој половини двадесетог вијека, појам националне безбјед-
ности, све је мање истицао војну компоненту,а што није био случај у 
првој половини двадесетог вијека, када је његова главна компонента 
управо била обиљежена војним ризицима и пријетњама. Док у но-
вом миленијуму тј. у двадесет и првом вијеку таква безбједносна 
политика је занемарена и државе су прионуле у изради стратегије 
безбједности која се усмјерава ка главном угрожавајућем фактору тј. 
војном фактору, а затим угрожавањима од тероризма и других сав-
ремених облика угрожавања држава и друштва. 
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Због наведених и насталих нових свјетских услова и кретања 
на плану политичких, економских и безбједносних промјена које су 
донијеле нове и савремене облике изазова и ризика, појам национа-
лне безбједности у већини држава није једнозначно и потпуно де-
финисан. Велики број тероретичара националну безбједност де-
финишу на основу теорије одсуства било ког страха од напада, угро-
жавања интереса или пријетњи једне или више држава једној или 
више држава. 

Међународна енциклопедија друштвенеих наука дефишише 
националну безбједност као „способност државе да своју унутраш-
њу вриједност заштити од вањских опасности.“2 Док поједини тео-
ретичари националну безбједност подразумјевају као функцију на-
ционалне државе, а помоћу које у складу са својим могућностима и 
у будуће поштујући глобалне промјене и развој у свијету, штите 
властити идентитет, интегритет, друштвено уређење, границе држа-
ве и све друге вриједности једног друштва.  

Територијали интегритет подразумјева цјеловитост државне 
територије као битног елемента државности на којим битише нација 
тј. држављани те државе. Да и од стране међународне заједнице мо-
гу бити угрожене поједине државе, између осталог, и на плану тери-
торијалног интегритета, указује примјер Републике Србије. Ре-
публици Србији је дио међународне заједнице који је подржавао ко-
совске сепаратисте, а који припадају националној мањини, отргла 
дио њене територије и исту прогласила као независну државу. Ову 
самопрокламовану државу, истина, још увијек није признало мањи 
број држава међународне заједнице. „Под политичком самосталнош-
ћу сматра се способност државе да суверено остварује власт на цје-
локупној својој територији. Да се држави насилно може одузети 
политичка самосталност и способност владања на својој територији, 
поново указује примјер Републике Србије, којој је насилно одузето 
право да врши политичку и другу контролу и одговорност на дијелу 
своје територије тј. Косову и Метохији. Квалитетним животом људи 
у некој држави може се подразумјевати само онај живот људи који 

                                                 
2  Internacional Encylopedia of the Social Sciences sv. XI The Macmillan Conpany, London, 1968. 

str.40 
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се одвија подједнако за све грађане у једној држави подједнако. Бла-
гостање може бити остварено само у условима кад нема унут-
рашњих и спољних пријетњи по безбједност грађана државе и у ус-
ловима када власт државе влада и контролише цјелокупном те-
риторијом своје државе и свим њеним грађанима подједнако.  

 „Може се констатовати да национална безбједност у сав-
ременим условима и новим околностима подразумјева планирано 
(жељено) и остварено постигнуто или утврђено стање безбједности. 
Функционално подручје дјеловања различитих државних институ-
ција уз укупно друштвено настојање на постизању националних ци-
љева и интереса, а да су све институције организоване на основу 
Устава одређеног друштва. У том случају национална безбједност 
мора обезбједити безбједно стање у којем ће бити обезбјеђена 
слобода државе и друштва, територијални интегритет и суверинитет 
државе. Све наведено се остварује у складу међународне прихват-
љивости преко људских слобода и права грађана, као и политичке, 
социјалне и економске слабости друштва и државе, затим стабилан 
социјални развој и функционисање правне државе, стабилан јавни 
поредак и остварена безбједности свих грађана.3 

Према томе, безбједност подразумјева, спријечавање и сузби-
јање пријетњи, употребом интегрисаних (или кооперативних) субје-
ката заштите, ради обезбјеђења/остварења сигурности грађана, 
друштвеног поретка, интегритета, суверинитета и материјалних 
вриједности друштвене групе. 

 

 

 

 

 

                                                 
3  С. Таталовић, А.Гризолд, В.Цвртила, Сувремене сигурносне политике, Голден маркетинг-

Техничка књига, Загреб, 2008. стр.19-23. 
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2. ТЕОРИЈСКЕ ОСНОВЕ СТРАТЕГИЈЕ ДРЖАВЕ 

„Супростављени интереси народа и држава, као и историјске 
протуријечности доводе до разноврсних континуираних сукоба (ин-
формационих, економских, политичких, конфесионалних, идиолош-
ких, оружаних и слично.), различитог интезитета, јер су често ти од-
носи оптерећени супростављеним интересима, између којих је 
тешко наћи задовољавајући компромис. Поред настојања водећих 
земаља Запада, на челу са САД, да се након нестанка биполарног 
свијета, успостави нови свјетски поредак, у посљедње вријеме све 
више су присутне расправе о глобализму, мултипорализму, плура-
лизму, модерном либерализму, меркантилизму и другим појавама у 
савременом свијету.“4 

Те појаве и опасности су знатно умањиле поузданост дефи-
нисања стратегије државе, а нарочито националних циљева и дјелот-
ворних стратегија за њихову реализацију. Међутим, стратегија др-
жаве је релативно нов појам, чији се обим не садржи само на рат и 
сферу одбране, већ и на реализовање свих државних функција у ми-
ру и рату. Стратегија се детерминише бројним унутрашњим и спољ-
ним чиниоцима, који имају битан утицај на њихово дефинисање. Да 
би се приступило дефинисању појма стратегије државе, неопходно 
је претходно утврдити највећа добра, вриједности, интересе и 
циљеве одређеног друштва. Уз наведено морају се имати у виду 
реални односи унутар и изван државних граница. Затим се утврђују 
вриједности, интереси и циљеви поменуте државе.  

Уз све то, неопходно је установити начин изградње политич-
ке, економске и војне моћи те државе. Да би се дефинисали нацио-
нални интереси и циљеви, између осталог, неопходно је утврдити 
интересе међународних субјеката у међународној заједници, а наро-
чито у окружењу како би се остварио прихватљив и повољан стра-
тегијски однос државе према најутицајнијим центрима планетарне 
моћи који обезбјеђују несметан развој нације у сваком погледу. За 
схватање кључног појма безбједности државе јесте у области 

                                                 
4  Митар Ковач, Стратегија и доктрина докуманата националне безбједности, Свијет књиге, 

Београд, 2003. стр.8-9. (У даљем тексту Митар Ковач). 
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стратегије требало би да се истражује периодично или кад постоји 
потреба за то. 

„Стратегија државе је опште и интегрално програмско ста-
новиште за очување и достизање најновијих националних (држав-
них) вриједности и интереса, уз ангажовање цјелокупних умних, 
духовних, и материјалних понтецијала државе ради њене заштите и 
успјешног развоја, кроз остваривање дефинисаних циљева у миру и 
рату. У практичном погледу, стратегија државе је општа идеја о 
реалном и/или виртуалном усмјерењу политичке, економске и војне 
моћи државе ради заштите и достизања највиших националних (др-
жавних) интереса кроз реализовање посебних и појединачних 
стратегија.“5 

Дефиниција се мора односити на садржај појма, класифика-
ције и односа на његове обиме. Приликом класификовања појма 
стратегије државе, примјењује се више критеријума, што је сличан 
случај и у другим државама свијета.  

У том смислу, Стратегија државе је планирана и заснована 
идеја о реалном усмјерењу, политичке, економске, правне и војно-
безбједносне моћи државе, ради остварења свеукупне безбједности 
и достизање највиших националних интереса, који подразумјевају 
интегритет, суверенитет, државне границе, људске ресурсе и свеу-
купне материјалне понтецијале. 

Дефинисати националне интересе подразумјева учествовање 
и бити заинтересован за нешто, у овом случају за свеукупне ври-
једности друштва. Национални интереси, су најчешћи израз потреба 
да се одређене вриједности заштите, унаприједе и достигну до мо-
гуће вриједности, а који произилазе из садржаја појединачне и груп-
не свијести, као и мотивација који се формирају у друштву. „За раз-
лику од старе теорије која је схватила уже, везујући га за биолошке 
и материјалне потребе у савременој науци, појам интереса схвата се 
знатно шире, при чему појам интереса обухвата и вриједности који 
се изједначио са мотивационим фактором. У том смислу, појам 
интереса укључује у себе и различите вриједности, идеје и ставове 

                                                 
5  Митар Ковач, стр.26-27. 
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усљед чега долази до превазилажења дуализма између концепта 
интереса са једне стране и идеја о вриједности са друге стране.“6 

Међутим, појам интереса и циљева државе обухвата свеу-
купне државне вриједности чији је држава власник и над којима др-
жава управља, врши контролу и остварује сигурност грађанима и 
безбједност над свим друштвеним вриједностима. 

Да би држава дефинисала своје циљеве и реализацију истих, 
у одређеном друштву али и у међународној заједници постоје разли-
чити методолошки приступи.  

Национални безбједносни интереси, и национални безбјед-
носни циљеви су они циљеви који се односе на заштиту национал-
них интереса, било да су угрожени изнутра или изван граница 
државе, али и они којима се тежи остваривање жеља и намјера.  

Национална безбједносна политика, представља политичке 
опције које су трасирале правце развоја и функционисања национал-
не безбједности и њене циљеве.  

Политичка стратегија је политички процес путем којег се 
реализује политичка стратегија, које су двосмјерног карактера и 
изражавају се кроз различите видове свјетског дјеловања и утицаја 
на друштво и државу, као и њену политику. У повратном смислу 
дјеловање државе на друштво и све друштвене односе. У том смислу 
политичка стратегија је дио стратегије државе која се бави дефи-
нисањем начина достизања и заштите националних интереса и 
циљева политичким средствима.  

Војна стратегија, као подсистем стратегије државе пред-
ставља програмско становиште о начину остварења уставне улоге 
војске у заштити националних интереса, односно основне смјернице 
у ангажовању војске у заштити свих вриједности државе.7 

                                                 
6  ИСТО, стр.30-31. 
7  Митар Ковач, стр. 31-67. 
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3. ТЕОРИЈСКЕ ОСНОВЕ НАЦИОНАЛНЕ 
БЕЗБЈЕДНОСТИ  

„Научна теорија представља општи став изведен из више 
провјерених и потврђених законитости које се односе било на при-
родне или друштвене појаве. Са друге стране, законитости се утвр-
ђују на основу сазнајних чињеница до којих се дошло, логичком 
анализом и синтезом. Тако се на основу достигнутог знања о нечему 
поставља полазна претпоставка законитости-хипотеза, а затим се 
хипотеза провјерава у пракси, прикупљају се нови подаци о битним 
чињеницама, које потврђују или одбацују хипотезу законитости. На 
основу у пракси потврђених законитости може се извести теоријска 
дефиниција, за процес настајања, кретања и нестајања неких друш-
твених појава. Теорија даје најопштије ставове о везама између 
појава које угрожавају или могу угрозити основне друштвене 
вриједности, па и безбједност државе: то је више сложенији облик 
тумачења провјерених чињеница.“8 

„Да би дефинисали појам стратегије националне безбјед-
ности, која је све више у употреби у свијету, првенствено у држа-
вама на Западу, неопходно је тај појам номинално дефинисати и 
извршити анализу сазнања о томе појму у свијету. На основу тих 
знања неопходно је компаративном анализом стратегија националне 
безбједности држава у региону и појединих земаља у свијету доћи 
до сазнања у практичним рефлексијама тог појма, односно о сад-
ржају и поступку израде тог највишег документа државе у области 
безбједности. Са те сазнајне основе уз дефинисање исходишта ст-
ратегије националне безбједности, могуће је прелиминарно дефи-
нисати њен садржај и основне методске поставке поступка израде и 
примјене исте“9 

 

                                                 
8  Владан Марковић, Теорија безбједности,Југоарт, Београд, стр. 100-101 
9  ИСТО, стр.67-68 



 
Карактеристике система безбједности 

 

 
25 

3.1. Појмовно одређење стратегије 

националне безбједности 

Стратегијом националне безбједности се указује на циљ овог 
највишег и најопштијег државног и националног програма у области 
безбједности, као и заштита највиших националних интереса. Као 
релативно трајан одбрамбени програм стратегија националне без-
бједности се постепено редефинише, а сходно промјенама на којима 
се заснива, а често и промјеном државне власти. Суштином нацио-
налне безбједности и физономијом сукобљавања присутних неких 
жеља изван граница и изван појма рата, те да се посљедице по на-
цију и државу дешавају и у миру, као и унутрашњости граница. 
Нови тј. двадесет први вијек или миленијум, са собом је донео много 
новина па и нових облика угрожавања и сукобљавања у миру кад су 
далеко веће него у ранијим периодима или посљедица оружаног 
сукобљавања у рату.  

Под оружаним сукобима подразумјевају се одређене ситу-
ације које се карактеришу употребом оружаних снага и оружја у су-
кобима. Рат и ратна дејства су свеобухватна и најснажнија манифес-
тација оружаног сукоба кога карактеришу интезивна борбена дејства 
између сукобљених страна или држава. Стога, прелазно период из 
редовног ка ратном или ванредном стању и поновни повраћај у 
редовно стање, не мора увијек бити јасно изражено, аформалне обја-
ве рата су у савременим условима веома ријетке. Рат у Вијетнаму, 
Ирачко-ирански сукоб, рат на Фокландима, рат у Заливу, агресија на 
Авганистан, Ирак, Либију, Египат, вођени су без формалне објаве 
рата.  

Савремено доба свијету и земљи планети доноси нове иза-
зове и ризике који могу бити драстично опаснији и погубнији по 
безбједност људи, животиња, енергетски извора (вода и сл,), биљака 
и слично. Овај феномен је већ започео своје поремећаје који нагов-
јештавају и катастрофалне посљедице (катастрофалне посљедице су 
већ најавиле нову пријетњу на то указују чињенице и примјери поп-
лава на свим континентима, земљотреси, суше и слично). Стога, ст-
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ратези, научници и истраживачи морају изналазити стратешка и 
одговарајућа рјешења за спријечавање ових природних појава. 
Према томе, стратегија националне безбједности у савременом сви-
јету је вјештина владања и искоришћавања свих средстава којима 
један народ или више народа у коалицији располаже у датом вре-
мену. У томе се подразумјева оружана сила са циљем да се битни 
интереси одрже и заштите од непријатељских угрожавања. На-
ционална стратегија као документ у којем је изражен смисао и суш-
тина опште стратегије, да што успјешније предвиди основне тен-
денције за будуће вријеме и да на основу тога припреми одбрамбене 
и безбједносне снаге са свим расположивим ресурсима, како би све 
било употребљено у појави пријетећих изазова у развојном у без-
бједносном смислу. 

Одбранбено-безбједносна стратегија као значајан државни 
документ којим се регулишу стратешки циљеви друштва, увијек је 
интересантан проблем за истраживаче ове проблематике за коју ве-
лики број аутора покушавају на свој начин дефинисати овај фено-
мен. Између многобројних дефиниција о стратегији, како код аутора 
тако и код држава, указаћемо на једну од њих. „Рејмон Арон, сматра 
да је цјелокупни развој стратегије ишао од ужег схватања тог појма, 
као пуке примјене силе ка његовом ширем значењу - употреба силе 
ради достизања циљева политике. Стога, он стратегијом подра-
зумјева „акцију у случајевима гдје уистину поштовања правила не 
искључује прибјегавање оружаној сили.“10 

Зависно од приступа проблему одбране и безбједности др-
жаве, стратегија националне безбједност полази од сазнања у теори-
ји опште стратегије, стратегије државе и резултата истраживања у 
научним установама у друштву и у одбрамбено-безбједносном сек-
тору, (војсци и полицији) и слично. 

 

                                                 
10  Aron R. Evolution of Modern Strategic Thought; Problems of Modern Strategy. Part One, No 54. 

Adelphi Papers, 1969, n 2. 
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3.2. Стратегија безбједносног окружења 

Основу за израду стратегије безбједности окружења чини 
безбједносно стање или ситуације у окружењу друштва Републике 
Србије. За пројекцију стратегије безбједности за будућност узимају 
се најважније чињеница дешавања, понашања и могућих пријетњи, а 
који елементу указују на изузетну сложеност са актуелним историј-
ским и постојећим протуријечностима, са неријешеним споровима 
између држава и супростављеним интересима свију заинтересованих 
страна за безбједност. Тренутна и привидна безбједносна ситуација 
може бити резултат успјешне контроле у региону од стране еко-
номско развијених држава и чланица ЕУ. Контролу и надзор у реги-
ону непрекидно врше САД и водеће државе ЕУ уз присуство својих 
снага и појединих субјеката у Албанији, Босни и Херцеговини, 
Србији (Косово и Метохија) и Македонији. Док у Хрватској и на 
Косову и Метохији постоји додатни проблем, а то је немогућност 
повратка на своја огњишта српском народу, што представља до-
датни проблем и постојање несигурности на овим просторима. 
Протјеривање српског народа из Хрватске није новина, овај проблем 
се појављује из времена много раније, али је поново актуелан и њи-
хов повратак на своја огњишта ће дуго потрајати. Утицај исламског, 
албанског и хрватског фактора у региону све је изразитији нарочито 
у Албанији, Македонији, Босни и Херцеговини, Хрватској, и Косову 
и Метохији и тиме се повећавају нетрпљивости између народа и 
увећавају тензије за погоршање безбједносних односа у региону. 

 Додатни проблем се појављује и у томе, што поменути и 
актуелни проблеми се не рјешавају брзо, праведно и дугорочно, они 
се у суштини замрзавају на неко дуже вријеме. Ти проблеми додатно 
могу угрозити безбједност региона актуализацијом напетих тензија 
и неријешавањем горућих проблема. Затим, додатни проблеми 
настају, што НАТО овај простор држи под својом контролом и чини 
различите поступке којима се неки штите, да би се други народи 
угрожавали. У том случају презентовани приступ није у функцији 
трајне оцјене стања него приказ дескриптивне анализе коју свака 
држава у региону примјењује приликом дефинисања стратегије на-
ционалне безбједности. Међутим, овај проблем остаје и даље као 
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препрека за дефинисање стратегије националне безбједност на безб-
једносном плану јер увијек постоји више облика пријетњи за сваку 
државу у региону. 

Значај и намјена стратегије националне безбједности, 
подразумјева и треба да представља синтезу опредјељујућих, дејст-
вујућих и обавезујућих ставова по питању одбране и безбједности 
државе. Стратегија националне безбједности треба да буде тако де-
финисана како би била у функцији и што ефикаснија у рјешавању 
актуелних и будућих безбједносних изазова, ризика и пријетњи на 
државном и регионалном плану. У том случају чланство у ОУН, 
ОЕБС-у, Пакту за стабилност Југоисточне Европе, као и чланство у 
другим европским безбједносним организацијама, ствара реалну 
претпоставку за битне другачије третмане војнополитичких поло-
жаја било које државе у свијету, па и републике Србије. С тим у 
вези, држава Република Србија треба да интегрисаном државном 
моћи штити државне и националне интересе, вриједности и циљеве 
у оквиру државе, региона и међународној заједници. Исто то важи и 
за друге државе у свијету. Отуда, стратегија националне безбјед-
ности намијењена је да се на основу ње усмјере и координирају дје-
латности државе у различитим областима друштвеног живота. Ис-
товремено, ради што ефикасније заштете националних интереса и 
циљева. 

Потребе израде стратегије националне безбједности, оба-
веза је сваке државе па и Републике Србије да изради и донесе своја 
законска документа. Ризици, сукоби и конфликти између економско 
развијених држава су значајно смањени у односу на претходни пе-
риод, али локални и грађански ратови, оружани сукоби, оружане 
побуне и тероризам, постали су велика пријетња и све чешћи напади 
и пријетње како неким другим државама у међународној заједници 
тако и Републици Србији. Без обзира што се констатује да велике 
силе и економско развијене не представљају посебну пријетњу у но-
вом миленијуму. Ову тезу демантује период од 1999. до 2012. Го-
дине у којем НАТО пакт подржан од већег броја држава из међу-
народне заједнице, који је извршио војну интервенцију и агресију на 
неколико држава у свијету. Војним бомбардовањем из ваздушног 
простора нападнута је Рапублика Српска, Република Србија, Авга-
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нистан, Ирак, Египат, Либија, а у половини 2012. године грађански 
рат са пријетњом интервенције НАТО букнуо је у Сирији. Наведене 
чињенице потврђују да и овај период није поштеђен од државних 
војних сукоба. 

Безбједност државе може бити угрожена разним видовима 
политичких, економских и војних притисака. И ова констатација се 
потврдила на случају Републике Србије којој су уведене политичке 
и економске санкције и на крају војна агресија. Санкције као облик 
притиска на државу постале су честа појава након искуства са Ре-
публиком Србијом, па се често пријети и другим државама увође-
њем политичких и економских санкција од стране појединих држава 
и међународне заједнице. Имајући у виду наведене чињенице и то 
стање, у којем се угрожавају виталне вриједности националних др-
жава и њихових вриједности, интереса и циљева у појединим пери-
одима развоја међународне заједнице и овај сегмент националних 
држава је драстично угрожен. Према међународним стандардима 
свака држава има право на заштиту својих интереса, али поједине 
чланице међународне заједнице губе у виду та права па самостално 
или уз сагласност неких држава или међународне заједнице ремете 
ово стање и врше пријетњу на поједине државе. Чињеница поново 
показује случај Републике Србије која има право на своје инетересе 
у заштити виталних вриједности своје државе. Интереси Републике 
Србије су противправно поништени и отет је дио њене триторије тј. 
Косово и Матохија која је проглашена независном државом, док 
овакви примјери нису дозвоњени другим државама. У овом случају 
међународна заједница подржава два аршина, једни се могу 
одцијепити од матичне државе без њеног пристанка, док други то 
немају право јер није интерес појединих развијених држава. 

Стратегија националне безбједности тијесно је повезана са 
политиком државе и појединим субјектима те политике. Ово се чини 
неопходним истаћи јер „нису традиционални односи између но-
силаца политичке власти тј. раскорак између законодавне и извршне 
власти тежиште теоријске анализе нити главни узрок конфликата у 
новонасталим уставним и политичким околностима. Уставна рје-
шења, посебно уставна и политичка пракса посткомунистичких зе-
маља, без сумње указују да бицефална егзекутива коју чине пред-
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сједник (врховни командант Војске Републике Србије) и премијер 
који су изабрани различитим начином избора тј. имају независне 
политичке легитимитете, представљају главне субјекте и мјесто 
могућег сукоба надлежности“.11 

Дакле, Стратегија националне безбједности је релативно 
трајни документ чије корекције зависе од промјена у сфери безбјед-
носних интереса и могућности државе, а промјена у домену 
безбједности изазива ризике и пријетње и промјена уставноправног 
система државе. Обзиром на вишеструке облике пријетњи у друш-
тву Републике Србије (војна агресија, одцјепљење дијела тери-
торије, тероризам, пријетензије сусједа, организовани криминалитет, 
санкције и слично), стекли су се чврсти услови за промјену наци-
оналне стратегије, која треба да дефинише постојеће односе у окру-
жењу и унутар граница, као и дефинисање одговора на те пријетње. 
Стога стратегија националне безбједности представља основ за из-
раду војно-безбједносне стратегије, војне доктрине, програма раз-
воја одбрамбено-безбједносних снага, цивилне одбране, планирање 
и изградњу савременог система националне безбједности према нас-
талим односима у међународној заједници и у окружењу.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11  Горан Буџак, Миле Ракић Однос између законодавне и извршне власти на примјеру Устава 

Републике Србије из 1990. и 2006. године, Српска политичка мисао бр. 2/2014., Институт за 
политичке студије,Београд, 2014, стр 253. 

12  Митар Ковач, стр. 67-142. 
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4. КОНЦЕПТ БЕЗБЈЕДНОСНЕ ТЕОРИЈЕ  

 Oпште о концепту безбједности  

Студије безбједности од свог почетка представљају велики 
значај науци и међународним односима, а у највећем броју случаја 
се баве ратом и миром. Послије Другог свјетског рата студије безб-
једности постале су значајан синоним за стратегијске студије са 
изразитим назнакама на војне науке и војни сектор. Усложавањем 
међународних односа, порастом и развојем безбједносних изазова и 
ризика са којима се суочила међународна заједница и државе поје-
диначно, нарочито појавом нових и савремених безбједносних 
облика и пријетњи, као појавом и нових актера који усложавају про-
блем безбједности. Због свега наведеног виђење самог концепта без-
бједности и његове суштине постало је преуско за нове међународне 
односе и националну безбједност.  

Стога је неопходно указати и разјаснити шта подразумјева 
концепт безбједности. У том случају безбједност подразумјева од-
ређени циљ којим се обезбјеђује људима и њиховим вриједностима 
потпуна сигурност која је остварена елиминацијом изазова и ризика 
преко безбједносних субјеката у једном друштву. На ово се може 
поставити конкретно питање, да ли у теорији постоји потпуно прих-
ваћен концепт безбједности и да ли је он споран као концепт, на то 
требају дати одговор теоретичари безбједносних наука. Кад је у пи-
тању наука о безбједности, у међународној заједници истакле су се 
две опријечне школе мишљења о овом феномену. 

Прва школа: 

1. „Припадници реалистичке школе, безбједност су дефи-
нисали као слободу од објективних војних пријетњи опс-
танку државе у једном анархичком међународном систе-
му. Дефиниција студија безбједности Стивена Волта 
(Stephen Walt) можда на најексплицитнији начин изражава 
традицианистичко виђење проблема. Он студије безбјед-
ности дефинише као студије пријетње, употребе и кон-
троле војне моћи. Walt S. (1991.), Buzan Waver i de Wilde 
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1998.). Овај приступ је у суштини заснован на јасном он-
толошком становишту да је друштвена истина превас-
ходна производу. 

2. Фундаментална претпоставка ових теорија јесте еписте-
миолошка претпоставка односно начин на који одговарају 
питања како се долази до знања друштвеним истинама. 
Метода која стоји у основи ових теорија јесте позитивис-
тички метод. Основно полазиште позитивистичког метода 
јесте да друштвене чињенице треба посматрати као ствар-
као у природним наукама. 

Описивањем и сређивањем опажајућих чињеница треба от-
кривати узрочне односе и законитости друштвених појава. Субјект 
који посматра и анализира објект његове анализе су у овом случају 
одвојени. 

Друга школа: Ова школа посматра и анализира и објект ње-
гове анализе су у овом случају одвојени. Друге школе мишљење тзв. 
проширивачи на челу са (Beri Buzanom), довела је у питање овакву 
концепцију безбједности у проширивању и продубљивању агенде 
безбједности студија и по хорзонтали и по вертикали. Имајући у 
виду хоризонталну димензију проширивачи сматрају да се концепт 
безбједности у пракси проширио искључиво са војних на политичке, 
економске, социјалне и еколошке секторе. Вертикално гладано из-
мјењени концепт безбједности би требало да буде отворен и за ре-
ферентне објекте који нису држава (индивидуе, друштвене групе, 
човјечанство као цјелина). Онтолошко становиште критичара тра-
диционистичког схватања безбједности је да су друштвени односи и 
безбједносне пријетње плод интереса субјективне, идеационе, 
друштвене конструкције и да не постоји објективно, сами за себе 
(F.Ejdus 2007.). Ово је једно у основи анти-есенцијалистичко онто-
лошко становиште. Одговарајући на питање да ли ситина о друш-
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твеној стварности садржи једно јединствено, непромијењиво, есен-
цијално значење или Београдски центар за безбједну политику.“13 

4.1. Концепти безбједности у новом 

миленијуму  

Опште о концепту безбједности 

Безбједност као услов опстанка и дјеловања појединаца, гру-
па ,друштва, државе у оквиру међународне заједнице, један је од ос-
новних функција о концепту безбједности новог миленијума. Да би 
се ова трврдња потврдила, на то утичну постојеће чињенице о кон-
тинуираном постизању и остваривању безбједности поред многоб-
ројних пријетњи и опасности. Борба за остварење безбједности траје 
током читаве људске историје почев од примитивне па све до сав-
ремене међународне заједнице. Током другог историјског раздобља, 
појам безбједности није имао исто значење у почетку током исто-
рије и у новом миленијуму. Због тога су се његова различита пој-
мовна одређења обликовала у разним теоријама па и пракси. Поку-
шаји дефинисања безбједности и њеног садржаја разликује се у 
традиционалним концептима па и у данашњем савременом свијету 
тј. у почетку, двадесет и првом вијеку. 

4.1.1. Савремени концепт безбједности 

Безбједност као феномен савременог свијета, је један од те-
меља људског друштва у свим фазама његовог развоја па и у новом 
вијеку. Безбједност је један од кључних темеља у очувању људског 
друштва и његових вриједности сваке државе па и Републике Ср-
бије. Без обзира да ли се ради о безбједности појединца, групе и 
друштва или међународне заједнице, увијек се чине напори да се 
обезбједи свака сигурност, појединца, државе или међународне 
заједнице. Све наведено је веома значајно због разумјевања фено-

                                                 
13  Владимир Шуловић, Теорија безбједносне секуритизације, Београдски центар за безбједносну 

политику, www.bezbednost. org 3. 
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мена тј. појма безбједности, а то је посебно значајно и на историјско 
раздобље и конкретан простор. Остварена безбједност је истовре-
мено интерес, циљ и вриједност за сваку државу, као и дјелатност 
појединца, групе, друштва и међународне заједнице. Затим безбјед-
ност је структурни елемент опстанка и дјеловања појединаца, друш-
тва и међународне заједнице и иста је један од значајних темеља 
животних функција. У том случају, појам безбједности човјека и ње-
гове заједнице почиње и тече од постанка па све до новог времен-
ског доба. Овај појам у смислу безбједности човјека који се у савре-
мено доба почео употребљавати готово у свим подручјима људске 
дјелатности и њиховог окружења. Овај феномен као појам су истра-
живали и истражују многи аутори, међу којима има сличности, а и 
разлика у дефинисању појма безбједност. Један од аутора је Arnold 
Wolfers, чије истраживање о безбједности човјека и нације сматра се 
једним од најквалитетнијих теоретичара. Аутор је сигурност од-
редио као неодређени симбол (ambugyoys simbol) који може, али и 
не мора имати неко значење.  

Стога, традиционалне дефиниције безбједности полазиле су 
од истраживања војне моћи државе и њене моћи. У том случају мо-
дерне дефиниције у односу на старије много су ширег захвата ос-
нова за дефинисање овог појма, јер њихов фокус концепт више није 
фокусиран само на државу већ и појединца и свјетску заједницу. 
Међутим, од почетка људске заједнице до новог миленијума, због 
великих и разорних посљедица, рат је представљао највећу опас-
ност, док у ново вријеме опасност представљају и други облици пр-
јетњи, нарочито они који нису раније ни постојали. Почетком новог 
вијека, сигурност се истражује као одредница опстанка или услов 
који ствара односе између појединца, друштва и државе. У савре-
меној безбједности доминирају два концепта: 1. универзалност који 
подразумјева поштовање садржајне цјеловитости појма безбједности 
и демилитаризација, која омогућава преовладавање претходног ве-
зивања безбједности у војној сили.  

У овом случају концепт безбједности је проширен од безб-
једности нације према безбједности појединца и групе. Друго, ши-
рење од безбједности нације према безбједности међународне зајед-
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нице. Треће, безбједност је проширена водоравно и шири се од војне 
према политичкој, националној, социјалној безбједности и еколош-
ком окружењу. Четврто, политичка одговорност за обезбјеђење 
безбједности је сама по себи проширена, а која се шири од нацио-
налне државе према међународним организацијама, као регионал-
ним и локалним заједницама и невладиним организацијама, јавном 
мњењу и медијима. Стога, безбједност се подразумјева као тежња 
или жеља за слободом у односу на могуће пријетње. Све то указује, 
да је безбједност вишеструко сложен феномен. Њена сложеност се 
утврђује и огледа већ проматрањем основне дефиниције, која ук-
ључује неколико елемената. У овом случају, дефиниција безбједно-
сти подразумјева све врсте и облике угрожавања и све активности у 
елиминисању тих облика угрожавања. 

4.1.2. Трагање за новим концептима безбједности  

Полазећи од чињеница и насталог стања у међународној за-
једници у политичким, економским, правним, војним, безбједнос-
ним, социјалним и еколошким условима, као полазишта у пукушају 
дефинисања феномена безбједности, увијек се полази од безбјед-
ности човјека па све до међународне заједнице. У том случају наци-
оналну безбједност одређују двије врсте дјелатности, које произи-
лазе из унутрашње државне и међународне заједнице и њене поли-
тике. Безбједност није само објективно стање већ и субјективна 
верзија. При томе, стварне пријетње је немогуће измјерити па у том 
случају за неке пријетње и не знамо. 

Ако проматрамо стање безбједности у окружењу, као глобал-
ној или регионалној средини у утицаја на безбједност појединих 
држава и гледишта окружења како глобална и регионална средина 
утиче на безбједност појединих држава, може се претпоставити да је 
завршетак ратова и смањење наоружања омогућили побољшање без-
бједности положаја већине држава у војном смислу. Кад је у питању 
међународна безбједност веома је значајно безбједно стање у Ев-
ропи која је условљена различитим чиниоцима. Нарочито ако се има 
у виду транзиција у неким европским државама и тежња према 
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демократском друштвеном уређењу и тржишним условима који су и 
основ новог свјетског поретка. Ти услови су деведесетих година 
доприњели и обиљежили веће сукобе и ратове, због чега су неке 
државе биле изложене разним ризицима, а од којих и данас имају 
посљедице. Ако имамо у виду наведене чиниоце који су предс-
тављали велику пријетњу по безбједност важна је чињеница да у ок-
ружењу већине земаља Европе данас је безбједно стабилно. Улазком 
неких земаља у партнерство за мир, НАТО пакт, Европску Унију су 
у позицији мањих опасности по безбједност у односу на друге које 
то нису оствариле. 

Међутим, након ових разматрања може се стећи утисак или 
закључак да глобално угрожавање већ дуже вријеме доноси одре-
ђене жртве. Наведене пријетње погађају сваког човјека, друштво и 
регион, без обзира за одређена настојања да се избјегну пријетње. 
Многи представници влада и грађани нису свјесни тежине 
угрожавајућих фактора, а нису ни свјесни да су и сами угрожени. 
Исто тако многи од њих нису свјесни да њиховим поступцима и 
дјеловањима представљају пријетњу прво другим, а затим и себи. 
Ову чињеницу најсликовитије могу потврдити терористичке актив-
ности. Ако неко изведе терористички акт и тиме угрози његову 
територију и људе, истовремено изазива контратероризам и тиме 
доприноси пријетњи себи, својој држави и народу. У почетку 
двадесет и првог вијека дошло је до повећања ратних опасности као 
и терористичких дјеловања у међународној заједници. 
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5. БЕЗБЈЕДНОСНА КУЛТУРА И НАСЛИЈЕЂЕ У 
РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ 

 

Ова цјелина обрађује безбједносну културу, безбједност као 
систем и остварење културног наслијеђа друштва Републике Србије. 

Безбједносна култура представља изузетно важан сегмент и 
један је од основних услова у процесу очувања, спровођења и извр-
шења безбједноснне функције, а у смислу даљњег одржавања и 
функционисања безбједности. Друштво у коме није развијена без-
бједносна култура, не може имати ни развијену безбједносну заш-
титу. Ако не постоји безбједносна заштита нестаће и безбједносна 
култура тог друштва. 

Опште о безбједносној култури и наслијеђу 

За безбједност као феномен интересовали су се истраживачи 
и теоретичари од постанка па све до савременог времена. Међутим 
током посљедње деценије двадесетог вијека дошло је до преоб-
ликовања замисли и концепта безбједности. Велики број истражи-
вача и теоретичара сматрају овај феномен нужним исходом догађаја 
који су се догађали половином и крајем двадесетог вијека. Нарочито 
велики догађај, који је драстично утицао на измјене концепта без-
бједности представља нестанак Варшавског уговора као против-
ничког блока успостављеног у циљу равнотеже војних односа. На-
кон распада Варшавског уговора односи у међународној заједници 
су драстично промијењени нарочито егзистирањем и настанком но-
вих безбједносних неизвјесности не само на националном, међуд-
ржавном, регионалном него и на глобалном нивоу. Након распада 
Варшавског уговора није се јасно могло одредити како ће то утицати 
на безбједност држава и на глобалном нивоу јер је на сцени остао 
само један блок (НАТО) који је у суштини имао за циљ одржање ба-
ланса по питању војне моћи и уопштено ријечено по питању 
одржања стабилног стања безбједности на глобалном нивоу. На тај 
начин дошло је до стварања нових односа у односу на дотадашњу 
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безбједност. Тренутна протуријечност између актера новог свјетског 
поретка и противника таквим идејама је проузроковала нове при-
јетње изазове и ризике за све учеснике међународне безбједности.  

Иако су многи теоретичари вршили истраживања и бавили се 
питањем културе безбједности, још увијек овај феномен није у пот-
пуности дефинисан. На ту немоћ дефинисања драстично утичу 
егзистирајуће многобројне пријетње и супротности у политичко-
војним односима међу, пре свега, војно и економски најјачим др-
жавама. На основу доприноса многих теоретичара и постојеће 
стручне и научне литературеу области културе безбједности било је 
могуће приступити утврђивању, описивању, анализи и дефинисању 
појма културе безбједности. Тако данас можемо констатовати да 
савремено схватање овог феномена и његовог појма има своје мјесто 
и улогу у систему наука о безбједности. Установљен је циљ безбјед-
носне културе и њена дескрипција. У практичном смислу омогућено 
је боље разумјевање културе безбједности, као и однос према истој. 
Нарочит допринос је у континуитету схватања културе безбједности 
као традиције тј. као важног сегмента културних вриједности 
националног друштва у оквиру и ван националних граница. 

5.1. Култура безбједности и њен значај у 

заштити националних вриједности 

Оправданост и потреба за истраживањем културе безбједнос-
ти и њене улоге у заштити националних виталних вриједности у 
оквиру и изван њених граница има велики значај. Истраживањем се 
постиже допринос сазнања о култури безбједности и њеној улози у 
заштити националних вриједности, као и потврђивање постојећег 
сазнања о овом феномену и њеном месту у научном и теоријском 
смислу. Истраживање је вршено анализом доступне релевантне ли-
тературе, како би се дошло до поузданих података, односно колико 
ми разумијемо овај феномен и колико је он значајан за савремено 
друштво у контексту нових међународних односа у међународној 
заједници. Уочено је да бављење феноменом безбједносне културе, 
бар на нашим просторима, је штуро и селективног је карактера. Нај-



 
Карактеристике система безбједности 

 

 
39 

чешће се своде само на ону мјеру колико је самим ауторима тј. 
истраживачима било потребно за област која им је била од посебног 
интереса. Међутим, безбједносном културом као сегментом безбјед-
ности и њеном заштитном улогом, као културним наслијеђем, скоро 
да се нису бавили. 

Ова скромна истраживања о култури безбједности и њеном 
значају у културном наслијеђу представљају пионирски подухват са 
циљем улазивања на постојање овог проблема и његове улоге у 
свеукупном развоју друштва Републике Србије. У том случају је 
значајније што је друштво Републике Србије у новом миленијуму 
прошло кроз велика политичка, војна безбједносна, привредна и др. 
Искушења којима друге државе нису биле изложене, не бар у 
толикој мјери. Друштво Републике Србије суочило се са тешким и 
дуготрајним политичким, економским и другим санкцијама, које је 
увела међународна заједница, било је жртва НАТО агресије, насилно 
му је отет дио територије (Косово и Метохија) и иста проглашена 
независном државом. Јужни дио територије Републике Србије било 
је изложено терористичким акцијама, а организовани криминалитет 
и корупција максимално су се увукли и разарали све друштвене поре 
чему се још увијек у потпуности не назире крај. Све то указује и 
потврђује чињенице о потреби истраживања и указивања на ове 
облике пријетњи који изискују још детаљније истраживање и 
указивање на овај феномен те колико су иста неопходна у изучавању 
културног наслијеђа друштва Републике Србије. Историја показује 
да наше друштво на овом простору има историјску традицију па 
тако и када је ријеч о култури. Нашу културну традицију користила 
су и друга друштва на овим просторима. Утолико је значајније да се 
култура безбједности мора развијати на вишем нивоу него што се 
стварно данас налази.  

Као једно од најстаријих друштава утолико више заслужује 
потребу да развије културу безбједности и њену улогу у заштити 
свих виталних вриједности друштва преко своје доминатне улоге 
коју има као друштвено наслијеђе. Међутим, да би се лакше разумио 
проблем и феномен културе безбједности и њена улога као културно 
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наслијеђе, неопходно је указати на концепт безбједности и политике 
државе и међународне заједнице на плану безбједносних односа. 

Нарочито је значајно нагласити да је Република Србија 
усмјерена на потребе развоја концепта безбједности јер се налази у 
процесу промјена, политичких, безбједносних итд. како на унутраш-
њем тако и на међународном плану, а нарочито у промјенама 
безбједносне политике. На све наведено указују многобројне посто-
јеће чињенице, које условљавају настале промјене у међународној 
заједници. Исте такође условљавају и промјене концепта безбјед-
ности. Усљед тога је дошло до промјена културе безбједности и 
њене улоге у културном наслијеђу националне и међународне безб-
једности. Промјеном концепта безбједности долази и до промјена 
културе безбједности према осталим промјенама у систему безбјед-
носних наука па и самог система безбједности. Концепт без-
бједности као замисао се схвата као мишљење о безбједности и као 
идеја о систему безбједности. У том смислу, под концептом безбјед-
ности подразумјевамо нацрт и пројекат идеје о безбједности и сис-
тему безбједности.  

Из наведеног слиједи утврђивање организоване структуре, 
односно одређене моћи политике безбједности која захтјева и услов-
љава мијењање и прилагођавање организације потребама и насталим 
стварним условима. Утврђивањем, описивањем и дефинисањем кон-
цеп-та безбједности, долази се до главних циљева безбједносног 
дјеловања, који представља основу за промишљање о безбједности. 
Одређивањем референтних објеката безбједности, као и њихових 
свеукупних вриједности и карактеристикама, долазимо до ут-
врђивања значења и значаја културе безбједности, као и изналажење 
њене улоге и мјеста у савременим концептима националне и међу-
народне безбједности. 

Како је концепт савремене националне и међународне без-
бједности, постао незаустављив и трајан процес, како на национал-
ном тако и на међународном плану, тако ће и култура безбједности и 
њена улога у националном наслијеђу државе и међународној зајед-
ници постати незаустављив процес усавршавања и неизбјежних 



 
Карактеристике система безбједности 

 

 
41 

промјена. При томе, неће бити само инцијатори истраживачи и 
научни радници, већ ће бити држава и међународна заједница. На то 
ће је условити и обавезати брз процес развоја угрожавајућих фак-
тора и потреба за изналажење одговарајућих рјешења у одговору на 
исте. 

Како се повећава интересовање код појединаца тако ће се по-
већавати интересовање код група, држава и организација међуна-
родне заједнице. 

У овом случају, овдје нису у питању жеље појединаца или 
група, већ су узрок брзи и савремени процеси како у покушају пром-
јене друштвеног поретка на глобалном плану који форсирају еко-
номски моћне коорпорације, чији је циљ јединствено тржиште и тр-
жишни одности у повећању капитала. Сваки свјетски и национални 
процес било да је у политичком или економском плану, има потребу 
заштите тих процеса, а то се остварује само процесом успостављања 
безбједности и безбједносне културе, како код појединаца и група, 
тако код друштава и организација у међународној заједници. У том 
смислу, колико се референтни број објеката безбједности повећава, 
повећава се интересовање за културу безбједности, као и њена улога 
у културном наслијеђу нације и државе. У том случају, безбједност 
као и безбједносна култура постаје све захтјевнија и сложенија. При 
томе, више није главно питање културе безбједности као образовни 
и васпитни процес на националном плану, већ како и на који начин 
укључити сваког појединца у овај процес да схвати, разумије и да се 
прилагоди стварним ситуацијама, а нарочито како и на који начин 
укључити у систем културе безбједности представнике власти чији 
је овај проблем један од најзахтјевнијих задатака. Да би се могао 
спровести концепт безбједносне културе путем образовања и 
васпитања мора се поћи и започети процес истовремено одоздо и 
одозго. У овом случају поставља се питање зашто у процес се 
полази и одоздо и одозго. То значи да сви грађани и припадници 
власти морају бити образовани по питању безбједносне културе, 
како би се процес спровео са обе стране и истовремено заживио на 
свим нивоима, како међу грађанима тако и међу припадницима 
власти. Кад се спроведе безбједносни процес, процес безбједносне 
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културе, истовремено се стиче осјећај и обавеза да је то наслијеђе 
националне културе друштва, Републике Србије. Кад се схвати 
значај културе безбједности и њене улоге у културном наслијеђу, сх-
ватиће се осјећај, потреба и обавеза безбједносне заштите културног 
наслијеђа како унутар граница друштва тако и изван његових 
граница у овом случају Републике Србије. У недостатку егзактне 
дефиниције и неразумјевањем овог феномена, друштво Републике 
Србије је из овог разлога, као и из разлога недомаћинског понашања 
према културним наслијеђима изгубило многе своје традиционалне 
вриједности.  

Мора се имати у виду да је српска нација и народ вијековима 
био под управом туђина тј. окупацијом, при чему су окупатори 
уништавали српску културу и дио ње присвајали. У многим 
случајевима српски народ је био немоћан да ово спријечи, али је 
касније чинио и грешку кад је могао такве ствари спречавати. 
Вриједности које су изгубљене искористила су друга друштва да их 
присвоје и припишу свом културном наслијеђу, а то су успели 
управо због односа друштва Републике Србије чији коријени потичу 
још из времена Краљевине Југославије и бивше Југославије, када су 
нека културна наслијеђа успостављена као заједничка, а на крају су 
раздијељена. Свако друштво у међународној заједници посједује ис-
торијске националне културне вриједности и то чврсто и верно 
чувају, док то друштво Републике Србије није чинило. На тај начин 
је дозволило да се те вриједности присвоје, усвоје и насљеде од 
стране других. Кад се говори о културном наслијеђу, мисли се на 
језик, обичаје, територијални интегритет, суверенитет, државне гра-
нице и многе друге националне вриједности. Да би се те вриједности 
сачувале потребна је чврста свијест, патриотски осјећај, безбјед-
носна култура и потреба очувања тих вриједности. Очито је то 
недостајало друштву Републике Србије, што је довело до губитка 
великих националних вриједности. 
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5.2. Концепт безбједносне културе и 

наслијеђа 

Обзиром на значај безбједности, безбједносне културе и ње-
ног културног наслијеђа на националном и међународном плану, 
неопходно је бар покушати и објаснити значање појма савременог 
концепта безбједности. Безбједност као услов опстанка и дјеловања 
појединаца, група и институција, друштва и државе у оквиру ме-
ђународне заједнице, један је од основних функција у концепту 
безбједности новог миленијума или двадесет и првог вијека. Да би 
се ово потврдило на то утичу постојеће чињенице о континуираном 
постизању и остваривању безбједности, поред егзистирања много-
бројних пријетњи и опасности. Борба за остваривање безбједности 
траје током читаве људске историје почев од примитивне па све до 
савремене међународне заједнице. Током дугог историјског периода 
појам безбједности није имао исто значење у почетку и током 
историје па тако ни у наше вријеме. Због тога су његова различита 
појмовна одређења обликована у разним теоријама па и у пракси. 
Покушај дефинисања безбједности и њеног садржаја разликују се у 
традиционалном концепту, па и данашњем савременом свијету тј. 
почетку двадесет и првог вијека. При томе, неопходно је указати на 
то, шта је замисао, а шта је концепт безбједности. Да бисмо 
направили разлику између ова два појма, како не би дошло до не-
доумице у даљем раду. Замисао о међународној безбједности коју 
разумијемо као мишљење о безбједности, представља идеју о 
систему безбједности, којом се жели да се у постојећим оквирима 
система унаприједи његово стање и однос међународне безбједности 
у складу и на основу установљених облика системских рјешења у 
међународној безбједности. 

Међутим, са друге стране концепт безбједности представља 
појам који је шири од замишљене безбједности, а који обухвата 
замисао скупа мишљења или идеја и дијелова одређене цјелине. У 
том смислу, концепт безбједности можемо подразумјевати као свео-
бухватну замисао идеја или мишљења о систему националне безб-
једности. У истом смислу подразумјевамо опсежно проучавање 
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мишљења о међународној безбједности, при чему се узимају у 
разматрање сви чиниоци и односи у постојећем међународном сис-
тему безбједности. 

Према истраживањима и теорији неких аутора, држава влас-
титу моћ, по питању очувања безбједности налази у сопственој 
војно-полицијској снази и слабости противника од кога очекује 
пријетњу. Исти сматрају, да је систем безбједности остао у основи 
непромијењен у условима међусобне борбе између држава на 
свјетској сцени. Државе и даље самостално регулишу своје међу-
собне односе. Међутим неки сматрају и привржени су сарадњи као 
нужном облику односа између држава у циљу очувања стања безб-
једности и њеног развоја. Дакле, мишљења су да није у бити државе 
да се само међусобно надмећу и да између њих влада неповјерење, 
већ да националне циљеве безбједности могу остваривати, очувати и 
унаприједити сарадњом и да се у анархистичком систему могу 
достићи квалитетнији односи на пољу безбједносне политике и 
безбједности уопште. Према овој теорији односи између држава 
неће бити такви у којима би се сукоби рјешавали крајњим од-
мјеравањем снага, ратом. 

Кад је у питању глобалистички приступ и школа о учењу без-
бједности неки од аутора овај приступ сврставају у подгрупу алтер-
нативној-критичкој групи мислилаца безбједности, али због својих 
оригиналних поставки и рјешења издвојени су из предходних 
размишљања о безбједности. Ова група мислилаца сматра да је 
систем суверених држава уступио ово мјесто глобалном друштву. 

5.3. Безбједносна култура и наслијеђе 

Да би смо могли указати на значај безбједносне културе, 
неопходно је обратити пажњу на овај феномен, односно шта он 
практично у суштини проблема представља и обухвата те да би 
могли одредити како и на који начин безбједносна култура има свој 
значај у безбједности и безбједносном наслијеђу. Термин култура 
потиче од латинске ријечи “цултура” што значи гајење или обдје-
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ловање, то јест све оно што људи сами стварају као посебна бића. 
Међутим, до сада је објављено преко 260 дефиниција у којима се 
прибјегава прављењу класифијација и типологизације.14 Посмат-
рајући културу као друштвени феномен, она је најближи и нај-
сроднији појам цивилизације, јер развојем културе настаји и развој 
одређеног друштва и цивилизације. У овом случају, постоје 
одређена неслагања по питању односа културе и цивилизације, и ова 
разлика се огледа у два становишта: у једном становишту сматра се 
да цивилизација поприма материјални садржај и у томе губи 
духовну супстанцу.У том смислу култура посједује духовно оби-
љежје и то поприма позитивни предзнак, док цивилизација поприма 
негативан, а у другим случајевима сматра се да цивилизација добија 
изразито позативно значење. При томе, људски напредак се 
сагледава преко технологије, а свијет преко материјалних ствари. 
Културне вриједности у људском понашању и потребе 
комуницирања, представљају темељ цјелокупне културе коју 
сачињавају постојеће културне и традиционалне комуникације 
између друштава.  

Законом Републике Србије о културном наслијеђу, пропи-
сане су мјере техничке заштите на покретним и непокретним кул-
турним добрима. У домену заштите покретног материјалног култур-
ног наслијеђа, на приједлог ИЦОМЦЦ-а усвојеног 2008. усвојена је 
Резолуција којом је прихваћена јединствена терминологија којом се 
под термином конзервације подразумјевају све мјере и акције са 
циљем очувања материјалног културног наслијеђа обезбјеђујући 
његову доступност садашњим и будућим генерацијама.15 Законским 
документом, није регулисано посебно питање безбједносне заштите 
у смислу безбједности. Али се овим законским документом и регу-
лативом под безбједносном заштититом подразумјева термин очу-
вање културног наслијеђа. У неким расправама о националном и 
међународном праву, постоје дефиниције везаних за овај проблем, 
док у законским и научним документима у Републици Србији не 

                                                 
14  Далибор Кекић, Култура безбједности у савременим сватањима безбједности -Ибид, стр 136-

137.  
15  Службени гласник РС, бр. 71/94: ВИИ 
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постоји посебна дефиниција по овом питању и веза са безб-
једносном заштитом. 

”Официјална дефиниција културе у Србији не постоји већ се 
појам одређује на основу три смисла: под појмом се подразумјева 
опис надлежности Министарства културе (процедуре креирања и 
имплементације политике, мрежа установа и организација, пројекти, 
културно наслијеђе, итд). У нешто ширем смислу под културом се 
подразумјева и образовање у области умјетности, истраживања у 
области културе и умјетности и културни туризам. Најзад, у нај-
ширем смислу под културом се подразумјевају стилови живота, 
вриједности и визије мулти-етничког друштва у Србији.”16 

С тим у вези, неопходно је поћи са дефиницијом безб-
једносне културе која је прихваћена и којом се барата у научним и 
практичним круговима.“ Безбједносна култура, је скуп 
угрожавајућих елемената који се појединачно и скупно одражавају 
на стање безбједности и расположење људи на датом простору, 
средини или у објекту у одређено вријеме...17” Да би се безбједносна 
култура јединствено спроводила како код научника, теоретичара, 
тако и код практичара по питању безбједносне културе, основу и 
упориште мора имати у безбједносној политици друштва. На 
културну политику одређеног друштва у највећој мјери утичу креа-
тори опште политике у чијем је садржају и политика безбједности, а 
тиме и безбједносне културе и наслијеђа датог друштва. У 
типологизацији модела постоји више приступа, а то су:” у односу на 
то да ли остваривање културне политике зависи од јавне подршке 
или пак од услова тржишта; у односу на то да ли законски, фи-
нансијски и политички ауторитети, потребан за спровођење кул-
турне политике, има државно или парадржавно тијело па тако и мо-
дел може бити државни или парадржавни; у односу на карак-
теристике културне политике па тако модел може бити на примјер 
либерални или транзициони.”18 На губитак друштвене културе и 

                                                 
16  Цомпендиум оф Цултурал полицy: Цоунтрy Профиле Сербиа октобар 2010 
17  Обрен Ђорђевић, Безбједносни лексикон, Партизанска књига, Београд, 1086, стр.22-23. 
18  Далибор Кекић, Култура безбједности у савременим сватањима безбједности, УДК 338246, 

Библиотека, Београд, 2004. 
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њеног наслијеђа утиче више фактора, међу којима је људски као 
основни, историјски, традиционални и утицај околине.  

Људско понашање према култури и њеном наслијеђу (тра-
диционална култура, свакодневна, трајна, морална, политичка, 
безбједносна и правна култура), у највећој мјери утиче на развој 
културе, њено одржање и очување, како у свијести сваког човјека, 
нације, тако у традиционалном физичком, психичком и духовном 
смислу. Да су ови принципи у потпуности били заступљени у 
друштву Републике Србије, не би дошло до губитка неких од 
његових националних вриједности које се никад не могу повратити. 

Историјска и традиционална вриједносна и култура потреба 
представљају темељ цјелокупне друштвене и класне културе. Као 
једна од основних темеља одржања националне и људске културе, 
управо је безбједносна култура и њена улога у заштити културног 
наслијеђа и његових вриједности. Основни и примарни циљ и 
задатак сваког друштва у оквиру културе је потреба за сигурности 
друштва као људске заједнице, а та сигурност у овом смислу 
подразумјева да ће друштво, његова култура и наслијеђе бити у 
потпуности заштићено од угрожавања, (нестанка, преотимања и 
присвајања, преименовања његових вриједности и сл.) од других 
друштава. У овом смислу наговјештавамо, да култура безбједности 
може бити остварена као и све друге културе преко политике, права, 
социологије као и путем нормативно-правне регулативе, како би 
била заступљена у свим сегментима друштва. 

Ово је потребно, значајно и неопходно у схватањима у свим 
процесима људске егзистенције како би људска егзистенција 
опстала уз заступљеност безбједности, безбједносне политике као и 
њене националне постојаности. Све то има посебан значаја нарочито 
кад се има у виду савремено доба и његова угроженост. У условима 
непостојања адекватне безбједности и безбједносне политике долази 
до губитка безбједносног наслијеђа и тиме егзистенције друштва, 
нације или човјека као индивидуе. 
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5.4. Култура и културно наслијеђе 

безбједности у новом концепту 

безбједности 

“Како бисмо одредили мјесто и улогу културе безбједности у 
савременом концепту, морамо навести неке од појава, или боље 
рећи појмова који су се јавили у савременом разматрању безбјед-
ности, а које имају слично значење као и култура безбједности. Тако 
врло блиска синтагма култури безбједности је замисао Егберта Јана 
''култура ненасилних сукоба''.19 “Овај концепт не захтјева хармонију. 
Несугласице и сукоб су претпостављени да буду дио политичког 
услова људи унутар и између држава, док је рат избачен из употребе 
као легитимни инструмент политике, осим у сврху одбране против 
изненадног војног напада.  

Ако је међународно друштво довољно јако да подржи 
легитимне механизме ради промјене, онда анархија може постати 
оквир унутар којег међународни спорови и сукоби могу бити 
третирани или превазиђени без високог степена насиља. Култура 
безбједности представља шире поље дјелатности од културе 
ненасилних сукоба - њој припадају и насилни сукоби. Други врло 
близак концепт је концепт ''културе мира''20. Треће, наводимо,  вид 
културе безбједности тзв. стратешку културу, коју можемо окарак-
терисати као виши степен културе безбједности. Остварује се на 
нивоу државе или одређеног региона. Амерички теоретичар Роберт 
Каган сматра да Европљани и Американци не дијеле у посљедње 
вријеме сличну стратешку културу. Европска стратешка култура и 
спољна политика је по његовом мишљењу ''најанемичнији'' од свих 
производа европских интеграција, док он Америчку стратешку кул-
туру назива ''културом смрти'' (culture of death), јер најпре захтијева 

                                                 
19  Баррy Бузан, Пеопле, Статес анд Феар, оп. цит., п. 172. 
20  Франз Нусцхелер, Wорлд Ецологy, у: Паул Кеннедy, Дирк Месснер анд Франз Нусцхелер 

(едс.), Глобал Трендс анд Глобал Говернанце, оп. цит. п. 102. 
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материјалне, али и људске жртве, које Америка подноси зарад своје 
безбједности.21 

“Улога културе безбједности у савременом концепту је пре 
свега у еманципацији појединаца и група. Еманципацијом се сматра 
ослобађање од подчињености, зависности и угњетавања ради 
добијања самосталности, али и ослобађање људи (како појединаца, 
тако и група) од физичких и психичких притисака који их огра-
ничавају у остваривању онога што би они хтели слободно да раде. 
Коначни циљ еманципације појединца је ослобођење од разних 
притисака и утицаја. Еманципација је процес културе безбједности. 
Еманципацијом се достиже свијест о постојању пријетњи, изазова и 
ризика и спремност одговора на безбједносно питање, који неће 
довести у опасност животе људи и њихових добара. Култура без-
бједности има улогу да се образовањем, васпитањем и искуством 
појединаца, друштвених група и народа достигне такав ниво свијес-
ти о безбједности, који ће промјенити њихово мишљење, понашање 
и однос према безбједносним питањима. Тај однос према безбјед-
ности мора бити у складу са постојећим системом безбједности, не 
доводећи у питање опстанак људи као и других субјеката без-
бједности. На неки начин, концептом безбједности постављају се 
пожељни стандарди у размишљању и опхођењу безбједности; оно 
што је промишљено савременим концептом безбједности, културом 
безбједности се претаче у стварност. 

Мјесто културе безбједности у новом концепту 
безбједности је одређено улогом комплетног културног обрасца, јер 
је потреба за безбједношћу једна од основних људских потреба. Без-
бједност се мора остварити кроз сарадњу, договор и преговарање. 
Едукацијом као дијелом културе безбједности се субјекти 
безбједности усмјеравају ка рјешавању међусобних сукоба мирним 
путем. Људи формирају мишљења о новим питањима безбједности, 
а  постају их свјесни. Појединцима су сагледавањем савременог 
концепта, постали јаснији односи на међународној сцени. Они су уз 

                                                 
21  Шире објашњено у: Роберт Каган, Оф Парадисе анд Поwер (Америца анд Еуропе ин Неw 

Wорлд Ордер), Алфред А. Кнопф, Неw Yорк, 2003, пп. 4 – 11, 49 – 65.  
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помоћ учења и разумјевања свог положаја у међународном систему 
временом постали његови главни креатори. Појединац је сада сви-
јестан да више није одговоран само својој држави или рецимо опш-
тини, него има осјећај одговорности за другог појединца који је 
километрима далеко од њега. Култура безбједности у савременим 
схватањима безбједности је такав образац мишљења, понашања и 
опхођења, којим се узимају у обзир опсежна схватања појма безбјед-
ности, тачније узимају се у обзир сви захтјеви који су постављени 
новим концептом. Њоме се морају уважити све врсте облика безб-
једности: појединачне, војне, еколошке, економске и др. Она својим 
оквиром обухвата и оживотворавање замисли појединачне и колек-
тивне безбједности, колективне одбране и унапређења и ширења 
стабилности. Може се коначно потврдити да је култура безбједности 
промјенљива категорија која се под утицајем промјене система и 
концепта безбједности мијења. Колико широко схватамо 
безбједност, толико схватамо и културу безбједности, колико 
референтних објеката разазнајемо толико нам је и култура 
безбједности сложенија.”22 

5.5. Однос културе безбједности са 

националним наслијеђем 

Да би указали на везу нације, њеног културног наслијеђа и 
безбједности, неопходно је одредити појмовно одређење и дефини-
сање нације, културног наслијеђа и безбједносне културе и улоге 
безбједности у заштити националних свеукупних вриједности. 

“Нација, људи чији заједнички индетитет ствара психолошку 
везу и политичко заједништво. Њихов политички индетитет обично 
подразумијева такве карактеристике као што су заједнички језик, 
култура, народност и историја. Више од једне нације може чинити 
државу, али термин нације, држава и земља често се користе као си-

                                                 
22  Далибор Кекић, Култура безбједности у савременим сватањима безбједности, Библид 0025-

8555,56(2004) 



 
Карактеристике система безбједности 

 

 
51 

ноним. Национална држава јесте држава коју насељавају људи једне 
националности.”23 

Национална култура као теоријски предмет из друштвених и 
хуманистичких наука и по овим научним дисциплинама има блиску 
везу са безбједношћу као посебном научном дисциплином. Да бих 
указали на блискост и односе безбједности са културом као дис-
циплином, неопходно је указати на појмовно уређење културе као 
теоријске дисциплине друштвених наука. “Појам културе представ-
ља један од фундементалних појмова хуманистичких наука. Међу-
тим, управо око овог појма постоје веома велика неслагања у пог-
леду значења на који се овај појам односи и у погледу његових 
коначних одређења... Појам културе се у на ширем смислу односи на 
свеукупност друштвених достигнућа у свери науке и технике, 
умјетности и политике.”24 

„ Ријеч култура потиче од латинске ријечи “colere” што 
значи: наставити, узгајати, штитити, поштовати. На основу извода о 
пореклу ријечи култура, проистиче дефиниција културе и њеног 
наслијеђа. Култура се односи на цјелокупно друштво, наслијеђе неке 
групе људи, тј. научне обрасце мишљења, осјећања и дјеловања неке 
групе, заједнице или друштва.  

„Безбједносна култура, је скуп угрожавајућих елемената 
који се појединачно и скупно одражавају на стање безбједности и 
расположење људи на датом простору средине или у објекту у 
одређено вријеме.”25 

Анализом усвојених и наведених дефиниција, могуће је ука-
зати на блиске везе и односе нације, њене културе и наслијеђа са 
безбједности ка заштитном функцијом националних виталних инте-
реса, који обиљежавају и дају индетитет одређеној нацији или друш-
тву. 

                                                 
23  Енцикопедија Британика, Народна књига ,Београд, 2005. стр. 40-41. 
24  Душан Mаринковић, Увод у социологију, Факултет за услужни бизнис, Нови Сад, стр.149-152 
25  Обрен Ђорђевић, Безбједносни лексикон, Партизанска књига, Београд, 1086, стр.22-23. 
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Нација или друштво чији индетитет ствара заједништво ут-
врђује се преко језика, културе, народности и историјског постојања. 
Историјско постојање нације се препознаје и разликује од других на-
ција преко језика и културе који му дају индетитет. Култура је из-
међу осталог препознавање одређене нације, али и њена разлика од 
других. Преко културе нација или држава продужује свој индетитет 
који се историјски препознаје преношењем наслијеђа одређене кул-
турне баштине. Да би се очувала нација, њена култура и наслијеђе, 
прибјегава се безбједности као редовном и неизбјежном појму 
помоћу кога се чува и заштићује свеукупна национална вриједност 
друштва Републике Србије. Стим у вези, друштво Републике Србије 
има свој историјски индитет који се препознаје по његовој тра-
диционалној, развијеној и богатој култури која се наслијеђује из 
генерације у генерацију, почев од првобитне заједнице до двадесет и 
првог вијека. 

6. ПРАВНЕ ОСНОВЕ СИСТЕМА 
БЕЗБЈЕДНОСТИ 

Важност која се у новије вријеме посвећује и даје безбједно-
сти превазишла је њен традиционални оквир и даје јој шира више-
димензионална значења. При томе, безбједност се појављује у раз-
личитим облицима а међу којима су најчешћи: појединачна, 
колективна, јавна, тајна, државна, приватна и цивилна безбједност. 
Савремене интеграције и друштвени процеси у свим областима 
друштвеног живота, захватили су између осталог и безбједност у 
друштвеном животу. Истовремено, бројни безбједносни изазови, 
ризици и пријетње, постали су толико непредвидиви са чињеницама 
и тенденцијом даљег пораста и дугорочног присуства и тиме 
условили да систем безбједности постаје појам од прворазредног 
значаја. У државном правном поретку у коме није системски рије-
шено питање демократског начина одлучивања, демократских 
односа, као и темељних људских права и слобода, није могуће ако 
сва та питања нису институционално у потпуности ријешена. Ме-
ђутим, ништа није другачије ни по питању безбједности, ако иста 
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није политички, економски и правно постављена и уређена и у тим 
условиме од безбједности се не може очекивати да створи адекватне 
безбједносне услове с којима ће бити остварена цјелокупна без-
бједност. 

Да би друштво могло штитити своје виталне вриједности, ин-
тересе и циљеве, држава мора правно уредити, регулисати, основати 
и организовати систем заштите својих вриједности. Да би систем 
безбједности био правилно постављен и да би функционисао и 
пружио адекватан одговор на све пријетње, он се организује као 
посебна цјеловита институција садржана са мање или више својих 
подсистема који сачињавају јединствену организацију. Улога цјело-
витог система безбједности и његових подсистема или дијелова, сас-
тоји се у пружању различитих безбједносних услуга, који се правно 
уређују и дозвољавају да правним средствима пружају очекиване, 
уго-ворене и извршене безбједносне услуге. Квалитетно функцио-
нисање система и његових дијелова је динамичан, сложен и спе-
цифичан процес који не сме довести у питање загарантована права и 
слободе људи. Безбједносна организација се регулише Уставним 
правом и законским документима која се усвајају преко зако-
нодавних органа (Парламента). Законским документима се одређују 
границе надлежности, права и дужности како безбједносне 
институције тако и извршилаца послова у границама безбједносне 
одговорности. 

Правна аутономност дјеловања елемената система безбјед-
ности се одвија у Уставно-правним оквирима националне или 
грађанске државе, уз цивилну контролу и надзор институција 
друштва. 
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6.1. Уставно правни концепт безбједности 

Опште о уставно-правној концепцији 

„У свим савременим друштвима или државама у свијету, 
присутна је тенденција да се политичка концепција безбједности, 
реализује као уставно-правна концепција. То захтјева потребе да се 
остварује непосредно у пракси и у што краћем временском периоду 
почев од њеног заснивања. Пре него што се образложи значај, мјесто 
и улога ове концепције за систем безбједности у цјелини, потребно 
је указати на начин и приступ, који образлаже референтни оквир 
концепције безбједности, праксе безбједности и његову међусобну 
условљеност. Распон између теорије и концепције безбједности и 
безбједносне праксе, као што смо већ видијели је у суштини највећи. 
Мисаоне способности субјеката или носиоца теоријске пројекције 
безбједности су знатно веће од реалних могућности у друштву и 
држави да се та концепција и оствари. Удаљеност између теоријске 
концепције безбједности и постојећег стања безбједности, стално 
расте у корист теоријских амбиција које пројектују идеално или 
жељено стање безбједности. 

Политичка концепција безбједности као ужа изведена из 
опште, теоријске концепције је много ближа индетификацији ствар-
ног стања безбједности, јер садржи претпоставке, чиниоце, методе и 
средства за остварења те концепције. Једно од средстава за 
остваривање те концепције има и улогу уставно-правне концепције, 
мада она има своје друге конкретне циљеве и задатке. Њен примар-
ни задатак, који јој је пренесен из предметне концепције, састоји се 
у мијењању постојећег стања, а не само да га формално озакоњује и 
уређује. 

Уставно правне норме (закони) нису само циљ него су и 
средство у овој трајној борби, између стварног и могућег (жељеног) 
стања безбједности. Устав Републике Србије је облик под којим се 
власт подводи под право, а право (закон) претвара у израз зајед-
ничке (опште) воље, у мање више рационалан израз заједничких 
потреба ради опстанка. Власт се повјерава у општем интересу и под 
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углавном јасно одређеним условима држави и њеним органима. За 
лакше разумјевање односа међу концепцијама можемо се користити 
аналогијом односа између појава политике и права, која су предмет 
научног проучавања политичке и правне теорије. Однос између ових 
појава се слично рефлектује на њихов методолошки супстрат 
изложен у наведеним концепцијама. Држава се испољава као правна 
и као политичка појава, па се и њене функције могу посматрати у 
оквиру учења о тим појавама. Као правна организација државе 
категоришу се три основна елемента: прво, што ствара и примјењује 
право, путем својих санкција, друго, што је организована помоћу 
правних норми и треће, што је њена дјелатност одређена правом. 

Политика се дефинише као појава на много начина, а 
уобичајена су два начина. У ширем смислу политика је усмјеравање 
друштвеног кретања у одређеном правцу, из кога се у ужем смислу 
дефинише „да се ово кретање врши помоћу државе“, која је по томе 
првенствено политичка организација. „Држава постоји ради вршења 
политичке функције, а право је само средство које се употребљава 
да би се држава организовала и могла успјешније дијеловати. Право 
пружа могућност да се у њега стави, која хоће политичка садржина. 
Држава као организација и право су, дакле само средство за 
спровођење одређене политике па се могу упоредити са сваким 
средством. У том смислу, уставно-правна концепција, која субли-
мира државу и право треба да реализује у својсту средства политику 
безбједности, као дио опште политике друштва, које је 
операционилазована као политичка концепција безбједности.“26 

„Кад су у питању Уставна рјешења, а која се односе на заш-
титу права и безбједности, регулисана су Уставом Републике Ср-
бије.“27 

 

 

                                                 
26  Никола Иванчевић, Систем безбједности Југославије, Универзитет у Београду, Београд, 1992. 

стр.118-120. У даљем тексту (Никола Иванчевић.) 
27  Устав Републике Србије Сл. Гласник РС бр.48/98 и 11/98. Београд, 2006. 
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6.1.1. Правно уређење система безбједности 

„Правно уређење друштвених односа, а посебно односа безб-
једности је од посебног значаја за сваку државу, јер су поред осталог 
ови односи основа за остваривање и обезбјеђивање садржине оп-
штих друштвених интереса. Овај интерес је објективно присутан у 
свакој држави, независно од природе друштвеног и државно 
уређења. Интерес прати све људске акције, нема ни једне актив-
ности која карактерише људе укључене у заједницу, а да је она 
апсолутно независна и одвојена од некаквог интереса.“28 

Свако друштво и држава имају своје националне циљеве и 
интересе, па и Република Србија, а који могу бити разноврсни и они 
су обично слични са одређеним разликама зависно од друштвеног 
уређења. Најчешћи друштвени интереси који се остварују путем 
државе су политички, економски, безбједносни, интегритет, сувере-
нитет, територијална цјеловитост, природни ресурси и слично. Када 
су у питању интереси, не изражава своје интересе само држава, већ 
то чине појединац, група људи и организације који имају и изра-
жавају своје интересе у оквиру државе. У том смислу држава мора 
имати у виду и ове интересе кад уставно и законски регулише ова 
питања у оквиру државе. 

Глобално друштво као организована и основна заједница 
удружених људи показује се и као одговарајући систем интереса у 
којима се консолидује један доминатни интерес и он је резултат 
објективних околности и услова који представљају резултат 
парцијалних интереса. Приликом нормирања и регулисања глоба-
лних интереса увијек постају правило понашања која су формално у 
правном смислу односа као обавеза за грађане. Преко ових правила 
и сама држава уређује своја понашања као права и дужност својих 
грађана. У овом смислу, право је творевина која је намијењена 
првенствено спровођењу и остварењу друштвених интереса. 

Систем безбједности преко своје функције оживотворује је-
дан који су позитивни-е, а спријечава друге који су негативни-е ин-

                                                 
28  Никола Иванчевић, стр.119-120. 
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тересе. У том случају функционисање система је у ствари нерас-
кидиво везано са одређеним интересима. У систему безбједности 
као специфичном друштвеном односу препознаје се улога сваког 
друштвеног фактора, као и задаци, положај, функција, услови 
организације и дјелатности, а сваки субјект безбједности се уређује 
на основу теоријске и политичке концепције безбједности. 

Док, друштвени субјекти глобалног друштва са мноштвом 
његових субјеката дјелују и преко права које је посредна форма 
утицаја друштва на државу. Међутим, дражава врши своју функцију 
прописивања правног уређења и обезбјеђивања таквог понашања 
грађана односно својих органа преко којих остварује своју над-
лежност.29  

6.1.2. Уставно регулисање система безбједности 

Уставна концепција безбједности је класична функција која 
је остваривана и остварује се дјелатношћу државних органа и то 
пријетежно органа државне управе, а који имају свој нормативни из-
раз у свим уставним документима. Међутим, уставни документи не 
уређују ближе појам безбједности, структуру и поједине елементе. 
Појам и функција безбједности немају елементе дефиниције ни у 
позитивно-правном одређењу безбједности у уставним доку-
ментима.30  

Законско регулисање безбједности 

Да би могли у потпуности сагледати проблем остваривања 
функције безбједности у складу са уставним принципима, неопход-
но је поћи од нормативног регулисања основних функција, овлаш-
ћења и одговорности субјеката који остварују безбједносну функ-
цију. 

Функција безбједности као уставна категорија по свом ор-
ганизационом карактеру способна је, јер у њеном остваривању не 

                                                 
29  Шире, Никола Иванчевић, стр.121-122. 
30  Устав Републике Србије, 0ктобар 2006. година 
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учествују само органи и службе безбједности већ и други субјекти 
везани за ову област. Осим наведених безбједносних субјеката или 
органа у њеном остваривању учествују и тужилаштво, судство, 
инспекцијски органи, војска, приватна и цивилна безбједност и 
други. У том смислу, да би се учинио приказ потпуног нормативног 
концепта неопходно је обухватити законску регулативу и ових 
субјеката. Према томе, подјела нормативних тј. законских аката, 
којим се регулише дјелатност државних органа у остваривању 
националне безбједности, може се извршити према различитим 
критеријумима органа чија дјелатност се регулише. 

Подијела се може извршити у две цјелине и то: 

а)  безбједносни органи, на законе који имају улогу да 
утврде дјелокруг и надлежности органа безбједности, 

б)  други органи који учествују у безбједности, да се утврди 
дјелокруг њихове надлежности. 

Подјела правних аката према правној снази се наглашава у 
основној разлици између теоријског - концепцијског становишта и 
правних основа система безбједности. Док, међусобни односи 
концепције и правних норми посматрају се у теоријско-политичкој 
концепцији који су најважнији чиниоци који одређују акцију 
система и дјелатност субјеката безбједности. Концепцијска стано-
вишта о остваривању стања безбједности тј.отклањање опасности, 
су опредјељујућа основа за све правне норме, док рјешења у систему 
се стварају у односу на основним концепцијским становиштима и 
процјени облика угрожавања безбједности.  

6.1.3.  Међународно‐правне основе система 
безбједности 

Увијек кад се разматра опште стање и стање безбједности у 
Републици Србији, разматра се угроженост државе како унутар тако 
и изван њених граница. Приликом разматрања и процјена стања у 
окружењу увијек се мора имати у виду какво је окружење по питању 
безбједности јер такво или слично стање може бити и у Републици 
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Србији. Ако је у окружању погоршано стање онда је немогуће да у 
Србији буде благостање, јер често и околина утиче, у великој мјери, 
на унутрашње стање друштва. Повељом Уједињених Нација уређују 
се међународни односи у међународној заједници и они су основни 
извори међународног права које се примјењује и на националне др-
жаве, а национална (грађанска) држава својим понашањем подређује 
ставове свом Уставу у коме се почиње са сљедећим: Република 
Србија у доброј мјери испуњава обавезе које произилазе из међу-
народних уговора у којима је она страна уговорница. Међународни 
уговори који су потврђени и објављени у складу са уставом и опште 
прихваћена правила међународног права саставни су дио унутраш-
њег правног поретка. У том случају, демократске самосталне државе 
осјећају се способним да самостално могу рјешавати све проблеме 
унутар државе. Сходно томе, држава мора обезбједити сва права 
грађанима у сувереној држави и услов да суверена држава неће 
угрожавати друге државе. Свака држава мора да дефинише своје 
циљеве и у том случају је јасно да систем безбједности није циљ сам 
по себи, него служи као средство за остварење вишег циља. Увијек у 
држави постоји један главни циљ, а затим читав низ посебних 
циљева, који се реализују различитим средствима. Између тих 
циљева увијек се изналазе рјешења за превазилажење унутрашњих 
сукоба са једне стране и међународне заједнице са друге стране. Кад 
је у питању развој међународне заједнице и кад се говори о безбјед-
ности, свјесне су да се морају одрећи своје апсолутне суверености у 
међународним односима. 

„Ограничавања суверенитета држави влашћу међународне 
заједнице на основу добровољног приступа чланством тој орга-
низацији, даје се одређени допринос са циљем опстанка друштва“31 
у поменутој заједници. У организацији међународне заједнице 
државе морају сарађивати и признавати једна другој право на живот 
и опстанак. Сходно овој тези, Република Србија тежи да постане 
потпуна чланица Европске уније и политички, обзиром да је терито-
ријално на том простору. Чланством у организацији Уједињених 

                                                 
31  Пејановић Љубо, Бејатовић Милорад, Основи безбједности, друго издање, Унивирзитет 

Привредна академија, Факултет за право и правосуђе, Нови Сад, 2015. Стр. 84-85 
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нација и Европске уније, њене чланице остварују могућност чувања 
мира и безбједности за цјелу међународну заједницу. 

Повеља Уједињених нација, као правни документ од великог 
је значаја и има за циљ да створи и уреди ову организацију, између 
осталог, као најважније је осигурање мира и безбједности у цје-
локупној међународној заједници. У том смислу створени су услови 
да Генерална скупштина Уједињених нација изради и усвоји Уни-
верзалну деклерацију о људским правима, а то се сматра једним од 
најважнијих докумената о људским правима. 

Док, проблем спољне безбједности Републике Србије је по-
везан са савременим проблемима свјетске и европске безбједности, 
који је немогуће рјешавати без сарадње међу државама, а нарочито 
чланицама Европске уније. У том случају, Међународно-правне 
основе система безбједности представљају само основни концепт 
оспособљавања система безбједности, за понашање у коме је 
ускраћено право свакој држави, да на било који начин угрожава 
интересе, безбједност и независност других држава. Отклањање 
опасности или других појава угрожавања спољне безбједности, 
систем треба да рјешава мирним путем, како би се остварила 
безбједност, мир и правда да не буду угрожени.32 

6.2. Међународни прописи и стандарди 

Међународни прописи и стандарди прописивани су у по-
вељама, декларацијама, уговорима, споразумима и договорима из-
међу држава чаланица међународних организација у међународној 
заједници. 

 

                                                 
32  Шире види, Никола Иванчевић, стр.136-139.  
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6.2.1. Повеља уједињених нација (1945) 

„У изводу, Повеље Уједињених нација између других 
правних рјешења, усаглашена су и питања која су везана за наш 
проблем тј безбједност и то: 

а) народи су ријешени да; 

да се уједине снаге ради одржања међународног мира и 
безбједности, 

да се обезбједи, прихватање начела установљењем метода да 
се оружана сила не употребљава, изузев у општем интересу, 

б) мирно рјешавање спорова; 

 - странке у сваком спору чије трајање може да угрози 
одржање међународног мира и безбједности, 

ц) акције у случају пријетњи; 

 - Савјет безбједности утврђује да ли постоји пријетња миру, 
повреда мира или агресија и препоручује које ће се мјере предузети 
и многа друга питања.“33 

Повељом Генералне скупштине Уједињених нација, Гене-
рална скупштина може и разматра општа начела сарадње у очувању 
међународног мира и безбједности, укључујући и начела на којима 
почивају разоружање и регулисање наоружања и може у погледу 
тих начела да даје препоруку члановима или Савјету безбједности 
или и једним и другим. Генерална скупштина може расправљати о 
свим питањима одржања међународног мира и безбједности. Савјет 
безбједности УН састоји се од 15 чланова тј. од представника 
државе: Република Кина, Француска, Русија, Велика Британија, 
САД, а скупштина се састоји од сталних и несталних чланица.  

                                                 
33  Детаљно види, Драган Симић, наука о безбједности, Сл. лист, београд, 2002. стр.141-145 (у 

даљем тексту Драган Симић.) 
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Савјет безбједности  

Према члану ВИ Повеље у рјешавању сукоба мирним путем 
савјет безбједности може испитати сваку ситуацију која може до-ве-
сти до међународних сукоба или веће размјерице. Ако процјени да 
дата ситуација може угрозити мир, Савјет безбједности може раз-
матрати проблем обеју страна у сукобу и може донети одговарајуће 
мјере. Савјет не даје препоруке, он директно може донети одлуку и 
од-лучујуће мјере безбједности, на основу овога, савјет безбједности 
је донео одлуку за интервенцију у Кореји 1950. за вријеме корејског 
рата, када су коришћене коалиционе снаге, затим у Ираку и Кувајту 
1991. Одлука је донета члану VII као што су економске санкције које 
су обавезујуће за чланице УН. Међутим, има случајева да се изв-
ршавају војне интервенције и агресија без одлуке савјета безбјед-
ности, овом може послужити примјер Републике Српске 1993. 
Републике Србије 1999. и других земаља на које је извршена ин-
тервенција без одлуке Савјета безбједности од стране НАТО пакта. 

Међународни суд - Уједињене нације и Савјет за безбјед-
ност су организовали међународне судове за међународна противза-
конита дијела и ратне злочине. Основан је међународни суд у Риму 
и за ратне злочине у Хагу. 

Савјет безбједности може оптужити грађане и државе које 
нису чланице Савјета за безбједност тј. потписнице Статута међуна-
родног суда наведеним судовима, да им они суде. Примјер овом је 
случај предсједника Зимбабвеа Роберт Мугабе, чије суђење су 
затражиле власти Аустралије и Новог Зеланда. 

Контрола наоружања и разоружања  

Повељом Уједињених нација из 1945. године регулисано је 
питање осигурања минималног коришћења људских и економских 
ресурса у свијету, а који су намијењени за оружане снаге. Иако је 
разматрано питање наоружања за оружане снаге и њиховог огра-
ничења то није трајало дуго. Појавом нуклеарног оружја се јавило 
само неколико недјеља послије потписивања Повеља која је обез-
бједила подстицај за спровођење концепта контроле наоружања и 
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разоружања. Постављањем на дневни ред прве резолуције под 
називом стварање комисије за бављењем проблема насталим 
открићем атомске енергије, када је и сазвана комисија да сачини 
конкретне приједлоге за спријечавање наоружања атомским оружјем 
и било којим другим оружјем способним за масовно уништавање. 
Међутим, Уједињене нације (УН) су организовале неколико форума 
по питању мултилатералног разоружања, између чега је и 
разматрано забране нуклеарних проба, контролу наоружања у 
свемиру, као забрани коришћења хемијског оружја, стварање зоне 
без нуклеарног оружја, смањење војних буџета и мјера за јачање 
међународне безбједности. 

Сходно успостављању безбједности у међународној заједни-
ци, често се шаљу мировне снаге у различите регионе гдје постоје 
оружани сукоби у циљу остварења услова за мировне договоре, и 
како би онемогућавали даље сукобе и борбе између сукобљених сна-
га. Једна од тих је успостављање мировних преговора, Источни Ти-
мор гдје су чланице УН обезбјеђивале ову земљу све до стицања не-
зависности 2001. године. Уједињене нације под плаштом колективне 
безбједности су се надале да ће организација дјеловати у циљу 
сперачавања сукоба између народа и тиме онемогућавати будиће 
ратове, ти идеали и нада се нису у потпуности обистинили. 

Током дугогодишњег временског периода тзв. хладног рата 
од 1947-1991. године, када је свијет био подијељен на непријатељске 
блокове, значајно је отежавало све мировне споразуме. По 
завршетку хладног рата, понови су се појавиле жеље и захтјеви да 
УН поново постану агенција за постизање мира и међудржавне 
сарадње. Обзиром да су у том времену неколико десетина војних 
сукоба и даље трајали широм свијета. Убрзо је дошло до распада 
Совјетског савеза када ју Сједињене Америчке Државе (САД) остале 
као једна глобална снага која је стварала нове изазове за УН. 

Мировне снаге Уједињених нација су 1988. године добиле 
Нобелову награду за мир, труд и стварање организованијег и мир-
нијег свијета, као и генерални секретар Кофи Анан. С тим у вези на-
помињемо, да је прије ове констатације наведено за неколико десе-
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тина непрекидних војних сукоба широм свијета, а у том периоду су 
извршена признања и награде. О чему се овдје ради, нек остане 
свима за размишљање. 

Остварење људских права 

Тежња ка остварењу људских права је био основа и разлог за 
стварање и организовање УН, био је повод звјерстава из другог св-
јетског рата и геноцида, како би се такви случајеви спречавали и 
сузбијали преко заједничког тела, у овом случају УН. 

Сходно наведеном, Повеља Уједињених нација, обавезује све 
чланице на промовисање универзалног понашања и поштовања 
људских права, као и предузимање одвојених акција за старање та-
ковог свијета. 

Универзалном деклерацијом о људским правима, тај доку-
мент је усвојила генерална скупштина УН 1948. године као зајед-
нички стандард који требају да поштују и спроводе све чланице 
скупштине. С тим у вези, скупштина редовно преиспитује 
поштовање људских права. УН и њене агенције су главни подржа-
ваоци поштовања људских права нарочито земаља у транзицији ка 
демократији. Техничка подршка се посматра у: слободним и фер из-
борима, побољшању правосудних система, стварање устава, едука-
ција о људским правима, и трансформисање војних покрета, а по-
литичке партије су значајно доприњеле демократизацији широм 
свијета. Између осталог је подржано веће укључење жена у политич-
ки живот и повећање њиховог стандарда. 

Кад су у питању стандарди и правила Уједињених нација 
која су прописана и усвојена Повељом и која требају да поштују све 
чланице УН. Анализирањем овог веома значајног документа у суш-
тини је то правно уређено и служи за сва поштовања. Да ли се та 
правила поштују од стране економски развијених, великих и војно-
моћних држава, као и држава у транзицији поштују, то су значајна 
питања за анализу и разматрање. Узмимо примјер улоге економско 
развијених, војно-моћних и водећих држава у међународној зајед-
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ници и њихов однос на Балкану 1990-1999. као случај на Средњем и 
Блиском истоку, нарочито 2011-2012. година. 

Хуманитарна помоћ и међународни развој 

Међународне хуманитарне организације као што је то 
Црвени крст, у сарадњи са другим хуманитарним организацијама, 
чија је улога обезбјеђења хране, напитака, смјештај, глад, еле-
ментарне непогоде, ратни сукоби и сличне неприлике и активност у 
њима. 

За те сврхе Уједињене нације су организовале већи број 
организација за пружање свих врста помоћи у оквиру међународне 
заједнице34. 

Озбиљни безбједносни неуспјеси УН 

Највиши друштвени облик организовања под називом 
Уједињене нације, поред својих успјеха, забиљежиле су велики број 
неуспјеха на тлу земље планете, односно у међународној заједници, 
истаћемо само неке: 

- Неуспјех спречавања геноцида у Руанди 1994. године, гдје 
је убијено око милион људи, због одбијања појединих 
чланова савјета безбједности. 

- Неуспјех МОНУЦ-а (УНЦБ резолуције 1291.) да интер-
венишу током другог конгокског рата, који је погодио око 
пет милиона људи, у Демократској Републици Конго 
1998-2002. година и у спровођењу и дистрибуисању 
хуманитарне помоћи.  

- Неуспјех у сребреничком случају геноцида 1995. године, 
гдје је овај простор био проглашен сигурносном зоном за 
избјеглице, који су штитили 600 холандских војника. Овај 
плански нехумани акт су подпомогле и дио међународних 
снага да настане ничим изазван случај. 

                                                 
34  Колико, коју и гдје су пружали помоћ , види у извјештају УН. 
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- Неуспјех у пружању хуманитарне помоћи у Сомалији, 
када су храну заплијениле локалне ратне вође. У зајед-
ничком покушају САД и УН и у хватању банди, завршио 
се 1993. године битком за Могадиш. 

- Честа злостављања и силовања жена и дјевојчица од ст-
ране војника из мировних снага чија злодјела још правно 
нису ријешена. Злостављања су вршена у много земаља, а 
пријављена су у демократској Републици Конго, Хаитију, 
Бурунди, Обала Слоноваче, и Либерији, док у многим 
другим земљама су заташкани овакви случајеви. Било је 
ових злодјела у Босни и Херцеговини, Хрватској, Косову 
и Метохији, али се све то и даље скрива, као слични 
примјери и другим просторима. 

Ово је веома мали број примјера који су приказани, док тога 
има у огромном броју, али због корупције и недодиривих пред-
ставника неких земаља овакви случајеви се заташкавају, скривају и 
забрањују да се објелодане. Ако анализирамо ове и сличне примјере 
и оне који нису споменути, а какав је закључак може се о њему само 
размишљати.35 

6.2.2.  Организација за европску безбједност и сарадњу 
(1975. Хелсинки) 

Конференција о безбједности и сарадњи у Европи која је 
почела у Хелсинкију од 1973-1975. године, на којој су учествовали 
високи представници: Аустрије, Белгије, Бугарске, Чехословачке, 
Данске, Финске, Француске, Грчке, Холандије, Исланда, Ирске, Ита-
лије, Југославије, Канаде, Куипра, Литештајна, Ликсенбурга, 
Мађарске, Малте, Монака, Д.Р.Немачке, С.Р.Немачке, Норвешке, 
Пољске, Португала,, Румуније, Сан Марина, СССР, САД, Шпаније, 
Шведске, Швајцерске, Турске, В.Британије и Ватикана. 

 

                                                 
35  https://www.google.rs 



 
Карактеристике система безбједности 

 

 
67 

Између других обавеза и договора, усвојиле су сљедеће; 

- Суверена једнакост, поштовање права својствених 
суверенитету, 

- Удруживање од пријетњи силом или употребом силе, 

- Неповредивост граница, 

- Територијални интегритет држава, 

- Немијешање у унутрашње послове, 

- Поштовање људских права, слобода и др. 

- Равноправност и право народа, 

- Сарадња међу државама,  

- Савезно успостављање обавеза по међународном праву и 
друго. 

- Између наведеног, ријешено је и питање мира и безбјед-
ности.36 

 

6.2.3. Паришка повеља за Нову Европу (1990.) 

На овом самиту представници држава су усвојили повељу у 
којој су регулисана изему осталог и питања: 

- Нова ера демократије, мира и јединства, 
- Људска права, демократија и правна држава-Нова ера 

демократије, 
- Економска слобода и одговорност, 
- Пријатељски односи међу државама и учесницима, 
- Безбједност, 
- Јединство, 
- КЕБС и свијет, 

                                                 
36  Детаљно Драган Симић, стр.147-152. 
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- Смјернице за будућност, 
- Лјудска димензија, 
- Економска сарадња, 
- Околина, 
- Култура,  
- радници и мигранти, 
- Средоземље, 
- Невладине организације, 
- Нова структура и институције КЕБС-а и друго. 

6.2.4.  Лисабонска деклерација (Лисабон 1996. Година) 

Овом деклерацијом шефови држава су се договорили и 
донијели деклерацију којом се регулишу права и обевезе између којих 
и безбједност. 

6.2.5. Организација за безбједност и сарадњу у Европи 
(ОЕБС 1999.) 

Наведеном Повељом шефови држава су се договорили 
између осталог и по питању: 

- Заједничких изазова, 
- Заједнички темељи, 
- Заједнички одговори, 
- Солидарност и партнерство, 
- Заједничке институције, 
- Људске димензије, 
- Политичко-војна димензија, 
- Економска димензија, 
- Владавина права, 
- Заједнички инструменти и унапређења, 

- и друга права и обавезе. 

 

6.2.6.  Западноевропска унија (ЗЕУ у Бриселу 1948.) 
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У Бриселу 1948. године потписан је уговор о природној, 
културној и социјалној сарадњи. Затим је потврђено у Лондону 
1949. године на приједлог британског дипломате. Међутим, 
договори потврђивања и проширења вршена су више пута, између 
којих су: у Паризу 1954. у Риму 1984. године. 

6.2.7. Петерсбуршка деклерација (1929.) 

Министри спољних послова и одбране држава чланица 
западноевропске уније у Берлину 1992. године донијели су 
Петерсбуршку деклерацију која се састоји од три дијела: 

1. О безбједности ЗЕУ и Европе, 
2. О јачању оперативне улоге ЗЕУ, 
3. О односима између ЗЕУ. 

6.2.8. Европска Унија (ЕУ 1992.) 

Донет је Уговор о Европској Унији у Мастрихту 1992. 
године, који садржи одредбе о заједничкој спољној безбједносној 
политици. Затим су донешене сљедеће деклерације; 

1. Деклерација о улози западноевропске уније и њеним 
односима са европском унијом и атланским пактом. 

2. Деклерација Британско-француски самит Ст. Мало,1998. 
3. Европски савјет Келн 1999. 
4. Конференција о обавезама на основу потреба Брисел 2000. 
5. Европски савјет Ница 2002. 

6.2.8. Организација Североатланског уговора (НАТО 
Вашингтон 1949.) 

Стране уговорнице поново потврђују своју вјеру, циљеве и 
начела Повеље уједињених нација и своје жеље да живе у миру са 
свим народима и свим владама, затим се доносе: 

- Стратешки концепт савеза Рим 1991.  

Овим стратешким концептом договорено је; 
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- Ново стратешко окружење, 
- Изазови и ризици безбједности, 
- Циљеви и функција савеза, 
- Сврха савеза, 
- Природа савеза, 
- Основни задаци савеза, 
- Шири приступ безбједности, (дијалог, сарадња, 

колективна одбрана, управљање кризама и спријечавање 
сукоба) 

- Смјернице одбране ( нови распоред снага савеза, 
смјернице снагама, карактеристике конвенционалних 
снага, карактеристике нуклеарних снага, и друго.) 

 

Позив на партнерство за мир (Брисел 1994.) 

Варшавска деклерација 1999. 

Однос НАТО-Русија. Нови квалитет (Рим 2002)37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
37  Детаљно види, Драган Симић, стр.147-187. 
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У овом поглављу покушано је дати теоријске и практичне 
одговоре на постављена питања: 

1. Како је настала и развијала се научна и практична основа 
система безбједности ? 

2. Које су то тешкоће у конституисању науке из корпуса 
безбједности ? 

3. Који су то конститутивни елементи научне дисциплине ?  
4. Који су то и шта су безбједносни дискурси ? 
5. Који су то оквири и границе предметног подручја ? 
6. Шта је то научна утемељеност у основама система 

безбједности ? 
7. Које су то методе изучавања које ће се примјењивати ? 
8. Гдје је мјесто и улога основа система безбједности у 

систему наука ? 
9. Који су то значајни принципи и циљеви изучавања 

наставно-научног предмета ? 

1. НАСТАНАК И РАЗВОЈ НАУЧНОГ 
ИЗУЧАВАЊА ОСНОВА СИСТЕМА 

БЕЗБЈЕДНОСТИ 

У званично објављеној литератури под појмом безбједности 
су се подразумјевали разни садржаји, који се разликују међу 
ауторима. У политичким теоријама овом појму су придавана ра-
зличита значења. Посматрано из етимолошког угла, термин безбјед-
ност потиче од латинске ријечи securutas – atis, што значи безбјед-
ност, одсуство, опасност, извесност, самопоуздање, неустрашивост, 
заштићеност (securus лат. – сигуран, безбједан, поуздан, неустра-
шив, увјерен, сталан, чврст, одан, истинит,слично).38 

У енглеском језику у употреби су два термина: security и sa-
fety. Термин security се користи у смислу „националне безбједности“ 
(secure – сигуран, осигурати) – national security, што имплицира 

                                                 
38  Conception de la securite, 1986:A/40/553 
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остварење и чување државног националног интереса, док термин sa-
fety означава способност дјеловања, како не би дошло до непожељне 
безбједносне ситуације, или таквих прилика које могу угрозити 
безбједност других. 

У француском језику користе се изрази securite и surete, док 
се у руском језику користи термин безбједност и значи одсуство ма-
теријалне биједе. У италијанском језику у употреби је термин sigure-
za (siciramente – сигурно), у албанском језику термин сигури, а у Не-
мачком sicherheit.39  

На српском језику користи се термин безбједност, а изведено 
из ријечи безбједно, што, представља безопасност, чврсто, одлучно 
без колебања, стално без прекида, другим ријечима представља од-
суство опасности, безбједност, одлучност, чврстина, готовост, ја-
сност, одређеност, досљедност.40 

У домаћој литератури термин security се преводи са термини-
ма безбједност и сигурност, који се најчешће сматрају синонимима, 
иако се у суштини ради о два термина са различитим значењима. 
Ријеч безбједност подразумјева да је неко потпуно безбједан и да 
неће бити угрожен. Ријеч сигурност подразумјева кад је неко 
безбједан, у том случају је сигуран да неће бити угрожен.  

Према томе, за безбједност се обично сматра да је настала ка-
да је настао и сам човјек. Сва жива бића су преокупирана опстанком 
у животу било да је наставком потомства и врсте, било да је 
обезбјеђењем основних средстава за живот или да се обезбједе од 
свих облика пријетњи и угрожавања. Од како човјек постоји трудио 
се да обезбједи основе за живот, што чине и друга жива бића, а како 
се свијет развијао, развијала се и технологија угрожавања, али и 
технологија заштите и облици борбе за опстанак. 

Данас, у савременом свијету, постоје озбиљни спорови у на-
учним круговима о садржини појма безбједности, с обзиром на ши-
                                                 
39  Неђо Даниловић, Савремени систем безбједности-скрипта-, Унивирзитет Слобомир, Бијељина, 

2007. стр.12-18.(у даљем тексту Неђо Даниловић.) 
40 Ријечник српско-хрватског и хрватско-српског језика, изд. Матице српске, Матице Хрватске, 

Нови сад, Загреб, 1967. године, -скрипта- 
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рок дијапазон садржаја, елемената, појмова и односа у друштвеној, 
природној и техничко-технолошкој сфери, које би тај појам требало 
да обухвати, приликом мјеста одређења појма и његовог дефи-
нисања.. 

Тако се безбједност у највећем броју случајева дефинише као 
одсуство угрожавајућих облика пријетњи, уз одсуство свих носила-
ца тих облика угрожавања. Али ово одређење коначно не даје 
потпуно рјешење проблема. Међутим, облици, пријетње и носиоци 
угрожавајућих активности разликују се нарочито у савременом 
друштву, а такође и од државе до државе. Основне тешкоће настају 
у различитим погледима и посматрању овог проблема. Оно што је за 
једну државу пријетња, то не мора да значи да је и за другу државу. 
На примјер за другу државу то не представља пријетњу, односно 
може да представља потребу и слично. Ако то презентујемо са 
другог аспекта или виђења проблема, ако је безбједност одсуство од 
свих облика угрожавања, у том случају се мијења поглед на појам 
угрожавања, а само угружавање се посматра као проблем који на-
меће неко други у његовом интересу. Да би одредили појам безб-
једности, а тиме и њену дефиницију, морамо доћи до новог приступа 
проблему који се посматра кроз анализу садржаја безбједности. Тако 
произилази да је безбједност, у ствари вриједност (државна, нацио-
нална, политичка, морална, економска, лична и сл.). У овом случају 
безбједност се објашњава као начин да се нешто постигне и 
унаприједи, а не само као појава сама за себе.  

У том смислу, безбједност треба схватити и као услов оп-
станка и развоја друштва уопште, националне државе, нације, људи 
и живог свијета на земљи.  

Безбједност има своју позитивну садржину при чему се та са-
држина изражава као збир позитивних појава, стања и свеукупних од-
носа у друштву и међународној заједници. У том случају, безбједност 
је недијељива (интегрална) вриједност у времену и простору, било 
као стање, политички однос, организована функција, филозофски 
приступ или нешто друго. Супротно безбједности је угрожавање 
вишеструко, разноврсно и свеобухватно, како по времену и просто-
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ру тако и по интензитету, облицима и носиоцима. Међутим, ако 
посматрамо наведене ставове о безбједности и њеном угрожавању 
намеће се питање, да ли се елиминисањем носилаца и облика угро-
жавања, рјешава и проблем угрожавања безбједности? 

Пракса говори супротно, односно да свако насиље изазива 
контранасиље. Свака пријетња има своје основе, а те основе је 
доводе до крајњег циља и у зависности је о каквим цељевима се 
ради. То подразумјева ако јача безбједност да се смањује пријетња, 
ако се повећава пријетња у том случају је смањена безбједност и сл.  

Појам безбједности има више значења и његово одређивање 
је такође сложено питање. Поред широког поља проучавања, у 
теорији се водила расправа о томе, шта је то уопште безбједност, 
односно да ли је: систем, функција, организација или стање. Од 
одговора на та питања, а што је ствар теоријског опредјељења, 
утврђују (одређују) се ужи појмови, као што су: држава, полиција, 
војна безбједност; међународна, национална и колективна 
безбједност; спољна и унутрашња безбједност. Проучавањем ових 
питања бави се посебна научна дисциплина. 

При одређивању појма безбједности, полази се, углавном, од 
става да је безбједност основни атрибут сваке државе и тиче се 
изучавања се њене политике и права. 

Појам безбједности може да се посматра и у једном 
специфичном виду везаном за функцију заштите, ради одговора на 
питање: да ли је безбједност самостална функција или дио заштитне 
функције? У одговору на ово питање, битно је теоријско полазиште 
које прихвата једну или више функција државе. 

Опредјељујући се у описивању заштитне функције, за научни 
систем теорије државе која негира постојање више функција у 
држави, не може се досљедно њему, прихватити став да безбједност 
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се третира као дјелатност, као што осим те, постоје и друге 
дјелатности; војна, културна, економска, привредна и друге.41 

Међутим, савремено друштво са собом је донијело и нове 
облике угрожавања у односу на наведене, а ти облици угрожавања 
су условили државе да укључе и друге субјекте безбједности у 
односу на наведене, који покривају секторе изван државног, као и 
дијелом унутар истог.  

Стога су уведени нови субјекти безбједности ради заштите и 
државних и приватних вриједности, а то су; корпоративна и 
приватна безбједност, које предузимају одговарајуће мјере у 
приватном сектору. Док еколошка и рачунарска безбједност су у 
функцији државног и приватног сектора. Овим се проширују војне, 
полицијске и привредне дјелатности. 

Универзални видови безбједносне организације савременог 
друштва познати су под називом: политичка безбједност, национал-
на или државна безбједност, полицијска безбједност, војна безбјед-
ност и цивилна безбједност. Из теорије и праксе је познато да стање 
безбједности опредјељује подручје носилаца стабилности и њихове 
активности, односно угрожавања датог друштва.  

У безбједносном лексикону: безбједност се дефинише „као 
отклањање свих активности и пропуштања која угрожавају лица, 
јавни поредак, објекте или дати простор. Различити субјекти и 
органи се ангажују на пословима заштите одређених вриједности и 
добара и свако од њих примјењује специфичне методе и мјере 
(законодавна дјелатност, политичке мјере, репресивне и друге мје-
ре).42  

С обзиром на опасности које собом носе дјелатности спољ-
ног и унутрашњег непријатеља, безбједност може бити спољна и 
унутрашња. Спољна безбједност се односи на независност, 
суверенитет и територијални интегритет државе, а унутрашња на не-

                                                 
41  Никола Иванчевић. Систем безбједности Југославије, Универзитет у Београду, Београд., 1992. 

Стр.29 
42  Обрен Ђорђевић Лексикон безбједности, Партизанска књига, Београд 1986. стр. 25. 
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сметано функционисање конкретног уставног поретка, односно дру-
штвено-политичког, економског и правног система и заштићености 
других добара, вриједности и објеката заштите.43 

Слободан Милетић, даје веома прихватљиву дефиницију пој-
ма безбједности: „Безбједност је, наиме, именица, и то апстрактна, 
односно мисаона именица која није материјалне природе, дакле, не 
може се опипати, већ се само осјећа и замишља.“ 

Човјек може бити безбједан само онда када није изложен 
опасностима и пријетњама и кад је у потпуности заштићен од свих 
облика угрожавања, како личном интегритету, достојанству, 
злостављању, затим кад је заштићена његова слобода, права, 
социјална сигурност, приватна материјална добра и све друге 
вриједности које су неопходне за опстанак. 

Безбједност појединца или људска безбједност је стање за-
штићеног човјека од свих могућих и потенцијалних опасности. Под 
безбједност државе или друштва је стање у коме је држава заштиће-
на од свих облика опасности којим би биле угрожене државне 
вриједности као што су: основни елеменат државе власти, становни-
штва, територије, границе, правног поретка, друштвено уређење и 
друго. У том смислу, безбједност грађана није могућа без безбједно-
сти њихове државе и обрнуто безбједност државе није могућа без 
безбједности њених грађана. 

Уколико држава не обезбједи потребан ниво безбједности, не 
може се апсолутно говорити о индивидуалним слободама у једном 
друштву. Према томе, садашњи проблем демократског друштва је-
сте како одржати ниво пропорционалности између слободе и 
безбједности.  

Дакле, безбједност је стање у коме се налазе правни субјекти, 
тј. стање релативног присуства или одсуства угрожавања и/или по-
вређивања правних субјеката за које је одговорна држава.44  

                                                 
43  Неђо Даниловић, стр.12-18. 
44 Милетић Слободан, Полицијско право, Полицијска академија, Београд, 1997. 
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Са тог становишта, Слободан Милетић на прихватљив начин 
дефинише безбједност и то као „правно уређиваним и обезбјеђива-
ним друштвеним односима, успостављено, одржавано и унапређива-
но стање у држави, које омогућава ефективну заштићеност државе и 
грађана који у њој живе од свих (спољних и унутрашњих) против-
правних аката (активности) којима се угрожава уставни поредак, 
суверенитет, независност и територијална цјелокупност државе, рад 
државних органа, обављање привредних и друштвених дјелатности 
и остваривање слободе, права и дужности човјека и грађанина.45  

„Када се ова расправа тиче међународног система, безбјед-
ност се односи на способност држава и друштава да очувају њихову 
независну самобитност и њихов функционални интегритет (Barry 
Buzan); Постојану безбједност могу да достигну само они људи и 
групе који је не ускраћују са другима. Безбједност се може достићи 
ако се разумјева као процес еманципације (Booth and Wheeler). 

Утврђивање пуног садржаја појма безбједности у са-
временим међународним односима захтјева, знатно шири, оштрији и 
радикалнији приступ, што се у оквиру модерних студија безбједно-
сти крајем 20. и почетком 21. вијека своди на сљедеће основне фор-
ме: 

–  Концепт безбједности је проширен од националне безбјед-
ности на безбједност појединаца и група (појединачна и 
социјална безбједност), што представља помјерање пред-
мета безбједности од безбједности нације према безбјед-
ности појединца, односно истицање значаја појединаца и 
група као референтних објеката безбједности; 

- –  Проширење концепта безбједности, од националне 
безбједности ка безбједности међународног система (ме-
ђународна безбједност), или наднационалном физичком 
окружењу – ширењем на горе, од нације према биосфери. 
Ово ширење обухвата утврђивање оних референтних обје-

                                                 
45 Ибид, стр. 13. 
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ката безбједности за које безбједност мора бити гаранто-
вана; 

–  Концепт безбједности се шири хоризонтално, што пред-
ставља класификацију по типовима безбједности, од вој-
не, према политичкој, економској и безбједности животне 
околине, и 

- –  Политичка одговорност за „обезбјеђење безбједно-
сти“, односно обухватање свих поменутих концепата 
безбједности се самостално проширила, од законодавне, 
извршне и судске власти и на медије, невладине организа-
ције и цивилно друштво у цјелини. 

Разматрајући садржај појма безбједности у редовима „запад-
них“ аутора може се рећи, да се третирањем тог појма као дјелатно-
сти издвајају сљедећи заједнички елементи овог појма:  

а)  то су посебне дјелатности (привредне, културне и друге), 
које званични органи спроводе ради одбране и заштите 
пред било којим опасностима из окружења;  

б)  безбједносне дјелатности друштва морају бити усклађене 
са његовим могућностима, јер у противном може доћи до 
критичне ситуације;  

в)  безбједносне дјелатности треба предвидјети у краткороч-
ним и дугорочним плановима;  

г)  безбједносне планове је неопходно ускладити са актуелним 
промјенама у региону и свијету.46 

Као дјелатност, безбједност се директно повезује са заштит-
ном функцијом државе, гдје она означава извршавање низа конкрет-
них мјера и активности различитих субјеката друштва који учеству-
ју у спровођењу заштитне функције. Безбједност као функција је не-

                                                 
46 Grizold A, Међународна сигурност – теоријско институционални оквир, Загреб, Факултет по-

литичких наука, 1998, стр. 28. 
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раздвојиви атрибут државе и подразумјева вршење послова безбјед-
ности ради заштите одређених вриједности и интереса. 

Насупрот стању безбједности, видијели смо, налази се стање 
угрожености (небезбједности), као чињеница друштвеног и поли-
тичког карактера, која се посебно утврђује јер зависи од многих 
околности. Стање угрожености егзистира истовремено са стањем 
безбједности, због чега стање безбједности, представља замишљени 
стандард, који се не може никад потпуно остварити јер је подложан 
сталним промјенама. Стање безбједности није статично, оно подра-
зумјева сталну активност ради отклањања опасности које такво ста-
ње угрожава. Стање безбједности се увијек остварује у односу на 
стање угрожености. Што је оно повољније, то је стање угрожености 
мање и обрнуто.“47 

У савременим државама функција безбједности је данас мно-
го шира у односу на прошла времена, јер дјелатност органа и 
субјеката безбједности подразумјева и одређену дјелатност дру-
штвених и приватних субјеката који се баве пословима безбједности 
није примаран задатак. На тај начин превазиђено је гледање да се за-
штитна функција државе остварује само преко субјеката безбједно-
сти (полиције, војске као државних органа и приватног сектора без-
бједности у приватном сектору дјеловања), чиме је извршено издва-
јање функције безбједности као самосталне функције и њене иден-
тификације са заштитном функцијом у цјелини. У односу на ранији 
период, дошло је до битне промјена у државама и њених класичних 
функција. Безбједност у савременим условима посматра као поли-
тичка-безбједносна категорија у оквиру интегралног друштвено-по-
литичког система и друштвених односа.  

 

 

                                                 
47  Неђо Даниловић, стр. 12-18. 
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2. ПОКУШАЈ И ТЕШКОЋЕ КОНСТУИСАЊА 

НАУКЕ ИЗ КОРПУСА БЕЗБЈЕДНОСТИ 

У многим научним институцијама, унивирзитетима, факул-
тетима и др. , изучавање безбједности је већ установљено као наука 
о безбједности. Поједини „савремени“ изазови и пријетње на 
глобалном, транксационалном и националном нивоу условљавају 
очување и унапређење безбједности са приоритетним задатком и 
циљем - опстанком човјека и људског друштва уопште на земљи. 
Све то указује на постојање одређених напора и покушаја да се са 
разумавањем разложи и превлада одређена моћ која не доприноси 
добро и позитиван развој човјека и друштва. 

„ У оквиру студија различитих факултета проблематиком 
безбједности, дијелимично се бави низ дисциплина друштвених 
наука, као неке природне и техничке дисциплине које су мање или 
више везане за проблематику угрожавања безбједности. Свака од 
тих дисциплина успоставља своју методу у оквиру науке за изу-
чавање проблема безбједности, полазећи од неких општих принципа 
сазнања друштвене стварности и узрочно-посљедичних веза 
успостављања друштвених односа. Међутим, без обзира на 
релативно велики број научних дисциплина које се њом баве, са 
сигурношћу се може рећи да област безбједности у прошлости није 
довољно научно и теоријски изучавана.“48 

Друштвени процеси у свијету па и у нашем друштву са 
собом доносе различите промјене између којих је дошло до измје-
њене замисли о безбједности уопште, а нарочито њених савремених 
изазова и пријетњи. Сами изазови и пријетње истовремено 
условљавају и безбједносне промјене и усавршавања јер савремени 
облици пријетњи не угрожавају само међународну заједницу на 
глобалном плану, као и државу појединачно, већ и њен систем и 
безбједност људи, као и њихових свеукупних вриједности. С тим у 
вези многи институти и факултети у већем броју држава, 

                                                 
48  Андреја Савић, Љубомир Стајић, Основи цивилне безбједности, Факултет за правне и 

пословне студије, Нови Сад, 2006. стр. 11-12. 
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приступили су изучавању безбједности чиме су се стекли услови за 
констпуисање безбједности као науке. Учињени су напори кроз низ 
покушаја да се дође до разумавања и преовладавања остварења 
крајњег циља, тј. стварања науке о безбједности. 

У оквиру овог питања разматра се проблематика предметно-
методолошког утемељења безбједности, као самосталне научне 
дисциплине, анализом њеног предмета и садржаја проучавања, 
схватамо да она, пре свега, спада у друштвене науке, а према свом 
циљу и методама припада групацији емпиријских наука које се баве 
истраживањем објективних законитости и правилности на основу 
материјала и доказа који чине њихов предмет. Међутим, то значи да 
безбједност успоставља читаву мрежу веза и односа са различитим 
научним дисциплинама, као и наукама из ширег утемељења, из 
друштвено-хуманистичког и других научних подручја. 

2.1.  Процес дисциплинаризације наука о 

безбједности  

У вези покушаја дисциплинаризације науке о безбједности и 
њеног предметног конституисања током дужег временског периода 
се воде дебате и расправе о овом проблему безбједности па тако и о 
њеном угрожавању и траже се одговори на ту проблематику. Да би 
се могло расправљати о одговорима на пријетње неопходно је 
појмовно одређење, дефинисање и конституисање ове науке, како би 
се вршило адекватно и свеобухватно изучавање. Расправама, дис-
кусијама и истраживачким подухватима, дошло се до одређеног 
сазнања које озбиљно показује, колико је охрабрујуће толико је и 
забрињавајуће стање везано за безбједност. Под охрабрујућим елем-
ентима тог стања је свакако чињеница тј. логично очекивање да би 
се могло коначно решити њен констутативни статус и методолошко 
питање безбједносне науке. Овај проблем би требао забринути пре 
свега власти, истраживаче и стручњаке у сфери безбједности, али 
такође и друге истраживаче и стручњаке других научних дис-
циплина који истражују безбједносну науку у склопу других и срод-



 
др Љубо Пејановић, др Душко Вејновић, др Миле Ракић 

 

 
84 

них наука које макар мало тангирају област безбједности. Посебно 
се мора узети у обзир да безбједност постоји од постанка човјека, а 
до данас није нашла своје мјесто као посебна наука. 

Без обзира на дугу историју постојаности безбједности и 
данас се оспорава њен предмет и мјесто у систему научних 
дисциплина. У том смислу, међу стручњацима различитих профила 
и научне провиниенције, постоје неспоразуми, а често и опријечна 
мишљења, посматрана у смислу, што је за једне безбједност, то не 
мора да значи да је и за друге. Или када се за једне говори да се ради 
о угроженој безбједности за друге то није угрожавање и слично. 
Такође, постоје мишљења да је безбједност социолошка дисциплина 
и да црпи њену властиту садржајну супстанцу, али и она мишљења 
која безбједност убраја и сврстава корпусу општедруштвених наука 
чије супстанце усваја. Такође, постоје и мишљења која сматрају да 
се ради о самосталној научној дисциплини. Због тих егзистирајућих 
неспоразумје и разлика у приступу у односу на ову дисциплину, још 
увијек не постоји јединствен општеприхваћени став да је безбјед-
ност егзактна и самостална наука. 

Осим тога, међу научницима и истраживачима у сфери 
безбједносних наука, постоје дивергентни ставови у вези садржаја и 
суштине предмета проучавања безбједности. Поједина схватања и 
тврдње о безбједносној науци виде у проучавању социолошких 
законитости и примјену других научних дисциплина у наставном 
предмету. С тим у вези, економско развијене земље на истоку и 
западу, као и евроазијска учења, „посебно у Русији и Кини доста ду-
го успостављају и развијају промишљања о безбједности у знатно 
обухватнијим оквирима, која захтјевају,, понекад безусловно, готово 
сва питања друштвених и једног броја са друштвеним „ додирних“ 
природних наука, тражећи при свему томе са мање или више успјеха 
и ослонац у филозофији и у метафизици.“49 

Анализирајући многобројне дефиниције безбједности у 
страној и домаћој литератури и публикацијама, евидетно је да се 

                                                 
49  Миле Ракић, Душко, Вејиновић, Систем безбједности и друштвено окружење, Бања Лука, 

2006. стр. 22-23. 
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безбједност најчешће сврстава у систем друштвених дисциплина. 
Зависно од аутора, њен предмет проучавања схватају у ужем и 
ширем смислу. Она се често схвата као теоријска и практична 
дисциплина, која у себи садржи и теоријско и практично доказивање 
истраживањем и искуства у пракси. Као прилог тумачењу појма 
безбједности, наводимо неке студије, између којих су и; (УН) 
„Безбједност је стање у коме државе сматрају да нема опасности 
од војног напада, политичког притиска или економске присиле, 
тако да могу слободно, да се развијају и напредују.“50 Ова 
дефиниција је објављена 1986. године. По објави ове дефиниције, 
прошло је само пар година да би се извршили политички и други 
притисци, и увеле економске и друге санкције Републици Србији, а 
већ 1999. године Република Србија је војно нападнута, агресијом из 
ваздушног простора од стране НАТО. Овим актима насиља брзо је 
демантована наведена дефиниција УН и тиме се потврђују тврдње 
„што је безбједност за једне, не мора да значи да је и за друге“. 
Примјера ради, скоро све дефиниције у својој основи подразумјевају 
да је безбједност која проучава законитост пријетњи и одговоре на 
исте, путем научног истраживања и доказивања облика пријетњи 
као и практичних метода супростављања истим. Без обзира што 
безбједност појединих наставних дисциплина у својој основи 
садржи одређене стручне тематике, њихово друштвено утемељење 
због тога не може доводити у питање њена самосталност. Ако се 
узме у обзир чињенице да у фокусу њеног интересовања нису само 
садржаји из неке науке предметног или практичног подручја, већ и 
веома сложене функције, модалитета и форме планирања, програ-
мирања, припремања, организације, реализације и вредновања, те 
подстицаја и мотивисања читаоца, студената и истраживача, на 
максималну активност у стваралаштву у процесу како проучавања 
тако и изучавања. 

Уважавајући наведену аргументацију у научним круговима и 
уз опште прихватање логике према којој свака дисциплина може 
припадати само једном домицилном научном систему можемо 
закључити да то значи и за безбједност. У том смислу, било би 
                                                 
50  (Conception de la sekurite, 1986; A/40/553). 
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природно подржати тезу да безбједност, пре свега, припада систему 
друштвених наука, а као безбједносна дисциплина, има све услове 
да се квалификује, односно да добије атрибут посебне науке. Ово 
тим пре јер њен предмет непосредног проучавања и интересовања 
утемељује мимо система друштвених оквира. Очигледно је, да 
значајан дио њеног предмета ситуира научно систематизованим и 
верификованим садржајима из одређеног научног подручја и 
дидактичко обликована и структурисана је у посебне наставне 
програме, који се изучавају као садржајни у основама конкретног 
наставног предмета. На темељу те њене стручно-програмске 
компоненте изводи се назив у језичком изразу безбједност и заштита 
од свих пријетњи и угрожавања људи, имовине и друштвеног уре-
ђења. 

Дакле, та чињеница апсолутно не даје за право правницима, 
политоколозима, економистима, социолозима и другима да је 
непотребно лишавају нужне садржајно-стручне основе. При томе, 
потребно је изграђивати рационално избалансиране приступе између 
политичко-правних, социолошко-економских и других законитости 
и садржајне основе безбједности, као једнако битних и интегралних 
чињеница њеног ваљаног предмето-научног конституисанја. Из ове 
констатације слиједи да сама струка наставног садржаја није и не 
може објективно бити довољна за конституисање безбједности из 
властите садржајне супстанце, већ се она ослања и на друге сродне 
научне дисциплине из оквира друштвених наука што доприноси 
потпуно предметном и садржајном заокруживању концепцијске 
основе безбједности. 

Наведене и многе друге чињенице аргументовано доказују да 
је непосредни предмет проучавања садржаја безбједности, 
укључујући и друге облике безбједносног образовања и дјеловања у 
оквиру одређеног предмета специфичне природе и да се може 
закључити да се несумњиво ради о релативно самосталној научној 
дисциплини с интердисциплинарним и мултидисциплинарним нор-
мама са предметно-констутивном основом. Иста се проучава у 
научној и практичној дјелатности уз непосредну примјену 
законитости наставе као констутивног предмета, односно васпитног 
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образовања, а чији се утицаји све успјешније проширују на орга-
низацију стручних активности слушалаца.. Зато се она не може 
сводити само на апликативну, занатску и примјењену науку. Под 
њеним патронатом се профилишу, уопштавају, примјењују и 
провјеравају готово све наставне и васпитно-образовне иновације. 
При томе, неспорно је да безбједност и њена законитост и организо-
вана апаратура, модели и принципи заједно са селективно бираним и 
систематизованим садржајима одређене науке, констуишу и 
интегрално заокружују безбједност конкретног као наставног 
предмета.51 

2.2. Историјско‐компаративни развој 

науке о безбједности као засебне 

академске дисциплине и 

истраживачког поља  

Одређивање безбједности као посебне дјелатности и фун-
кције је новијег датума. Већи број радова је посвећен схватању која 
под појмом безбједности, подразумјевају стање у држави или 
друштву у коме су искључени противправни акти, а нарочито они у 
којима се употребљава сила и којима се нарушавају основна права 
грађана и друштвено-политичко уређење у држави, као лична тј. 
појединачна сигурност и сигурност материјалних вриједности 
грађана. 

Историјски посматрано безбједност као појам датира од пос-
танка човјека, јер је увијек човјек био угрожен од неког облика 
пријетње. Док је безбједност као научна дисциплина релативно но-
вијег датума. Први пут наука даје одговор на постављено питање о 
безбједности студијом која се појављује послије или по окончању 
тзв. хладног рата, на научном скупу одржаном на Унивирзитету Јорк 
маја, 1994. године у Торонту. 

                                                 
51  Никола Мијановић, Констутативни и методолошко-епистемолошки проблем методике, 

Научни рад, Педагогија, Београд, 2002. стр. 75-79. 
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Међутим, 2005. Године, од стране Уједињених нација се 
прихватају стандарди који подразумјевају безбједност садржану од 
три стуба и која подразумјева: економску, социјалну и еколошку 
безбједност. 

Базбедност као самостални наставни предмет и научна 
дисциплина на нашим просторима појављује се на Факултету 
Одбране и заштите Универзитета у Београду, 1992. године. Сам 
систем безбједности је тада постојао мање од десет година, што 
указује на чињеницу да се ова дисциплина тада налазила на самом 
почетку свог настанка и развоја. 

Практична остваривања интегралне безбједности која је у 
самом развоју, за кратко вријеме није могла да открије све праве 
проблеме и критички их аналаизира. Настали проблеми се не могу 
савладати без теоријског рашчишћавања и свеобухватних стручних 
и политичких расправа. 

Због своје цјеловитости, безбједносна пракса се не може 
разумјети, сама по себи, без разумјевања теорије о интегралној 
безбједности нашег друштва које је још у развоју и транзицији.52 

Професор др. Никола Иванчевић је један од зачетника 
теорије безбједности на нашим просторима. Након тога, почиње се 
бавити теоријом безбједности Антон Гризолт из Љубљане и његов 
научни насљедник Синиша Таталовић из Загреба. 

Наставак и развој научног изучавања система безбједности 
егзистира две деценије пре појаве књиге систем безбједности 
Југославије. Први пут нормативно је употребљен термин у Устав-
ним амандману XXX, усвојеном јуна, 1970. године. Као појам, сис-
тем безбједности је настао много раније, али је рефирмисан у окви-
ру тадашњих друштвено-политичких промјена у Југославији, а 
институционализован кроз Уставне амандмане у Уставу из 1974. 
године. 

                                                 
52  Никола Иванчевић,Систем безбједности Југославије, Уневирзитет у Београду, Београд, 1992. 

стр.10-12. 
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Систем безбједности у ствари је насљедник системе 
друштвене самозаштите као појам и систем датира од ранијег 
времена.  

Безбједност као термин у свом садржају има два основна зна-
чења, а то су: 

- Политичко правно значење, а које се по основу 
политичког опредјељења за владавину права и правну 
државу, схвата као друштвена појава стварности, која је 
дефинисана у Уставу као највишем правном акту државе. 
У овом смислу схваћена је интегрална безбједност која 
представља један од основних друштвених односа и 
облика безбједносног организовања демократског 
друштва. 

- Научно-теоријско - на основу кога систем безбједности 
представља научну дисциплину. Ако пођемо од термина 
интегрална безбједност, она има значење друштвеног 
односа као појаве у пракси, као и свијести о и у теорији те 
појаве такође и уз услов да интегралну безбједност 
посматрамо као функцију државе која подразумјева 
институционалне и правно-политичке димензије према 
Уставу државе. Ријеч интегрална у својој основи има 
значење; „ лат. цјелокупан, цјеловит, потпун, цео, који 
чини цјелину и чврсто повезивање, неодвојив, недијељив и 
слично“53 

Кад је у питању систем безбједности и термин интегрална 
безбједност, она има у свом садржају своју основу којом се обје-
дињавају и групишу научне дисциплине у теоријском смислу и 
заштитни субјекти у практичном смислу. 

Дакле, систем интегралне безбједности подразумјева 
функционалан и чврст однос теорије и праксе у заштити свих 
вриједности једног друштва и државе, као и способност политичке 

                                                 
53  Љубо Мићуновић, Савремени ријечник страних ријечи, Књижевна заједница, Нови Сад, 1988. 

стр.198-1999. 
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теорије, да критички анализира садржај и карактер постојећих 
друштвених односа у једном друштву и међу друштвима, као и 
њихову безбједносну заштиту, од свих потенцијалних пријетњи. 
Научно-теоријско проучавање интегралне безбједности, условљава 
дугорочни задатак, како научним радницима тако и државним 
субјектима, да теоријски обухвате и објасне институционална 
остварења и друштвени садржај безбједности. 

По професору Николи Иванчевићу, узрок за недосатке и 
такво стање по питању научних и теоријских проучавања 
безбједности као научне дисциплине је због: 

- релативно касног констуисања система безбједности, као 
уставне категорије из седамдесетих година, што је 
утицало на кратко временско раздобље за научну обраду, 
која подразумјева практичну провјеру теоријских ставова 
о њеном месту и улози у друштву; 

- теорија државе и права, политички систем, Уставно право, 
социологија и сличне дисциплине у оквиру које се 
проучава структура или поједини елементи државе и 
друштва, имају свој предмет и методу проучавања истог. 

- недостатак адекватне терминологије је и, специфичност 
одређених категорија правне државе и научних појава, а 
тим отежава констуисање новог система безбједности, као 
облик политичког система и правне државе грађана, из 
наведеног не може се више успјешно проучавати са 
разлогом од, полазећи и претходних појава идиолошке 
државе, права и политике. 

- полазећи од става да је друштвена стварност довољно 
испарцјелисана и обухваћене научним и теоријским 
изучавањем, од стране постојећих наука, научних 
дисциплина, које имају дужу традицију за посебну научну 
дисциплину о безбједности. 

У оквиру укупних мјера за трансформацију система обра-
зовања, систем безбједности је уведен у наставне програме ресорних 
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школа свих степена и факултета у СРЈ, што је наслиједила и 
Република Србија. Увођењем система безбједности у наставне 
области и истраживачку дјелатност, истакнут је и значај даљег 
развоја научног изучавања овога веома значајног предмета. 

2.3. Спецификација и 

диференцијализација предметног 

подручја  

Назив предмета, појављује се са вишеструким значењима 
система безбједности али и уз чињеницу представљања наставног 
предмета и наставне дисциплине, која има своју самосталност у 
образовном систему. Дакле, назив ове дисциплине је новијег 
времена и настао је у процесу конципирања наставних садржаја 
овога предмета, тачније осамдесетих година двадесетог вијека. За 
овај предмет употребљено је више назива између којих су: увод у 
друштвену и јавну безбједност, основи државне безбједности, 
основи безбједности, систем заштите и безбједности, систем 
безбједности, јавна безбједност, основи цивилне безбједности и сли-
чно. Без обзира на различите називе предмета о безбједности, сви ти 
називи одражавају исту његову суштину. Предмет се бави 
проучавањем заштитне функције државе као главног питања ове 
дисциплине. Предметом се жели опредијелити терминологија, јер је 
интегрална безбједност комплексан друштвени однос. Он се не 
може објаснити проучавањем само појединих аспеката без 
постављања научног система интегралне безбједности. 

Поред заштитне функције коју има систем безбједности, он 
проучава и односе грађана према опасностима којим се угрожавају 
виталне друштвене вриједности и интереси државе и друштва. 
Предметом се проучавају све пријетње до предузимања адекватних 
мјера заштите од истих. Систем безбједности се одређује преко 
предмета проучава и издвајају се његове заштитне функције државе 
и друштва. У многим државама па и Републици Србији, овај проб-
лем још увијек није доведен до краја и усавршености, то потврђују 
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многобројне неријешиве пријетње по безбједност државе. Такође, до 
наших дана настанком и увођењем система безбједности као 
посебног наставног предмета није извршено потпуно разграничење 
са предметима проучавања других научних области и дисциплина. 

Систем безбједности као научна дисциплина, је у развоју и 
истом још увијек слиједи допуњавање, комплетирање и потпуно 
осамостаљење са ослонцем на друге сродне научне дисциплине. Ово 
потврђују чињенице да поједине научне дисциплине тврде да 
доприносе безбједности и заштити друштва и државе чак више него 
што објективно говорећи о њој знају. Кад је у питању систем 
безбједности као научна дисциплина, може се казати да се не налази 
у овим проблемима и нашао је своје мјесто и своје значење у 
теоријском и прагматичном смислу. 

Одређивање система безбједности и његове припадности 
значи говорити о њој као једној од комплексних наука. Међутим, 
само класификовање науке, не сме се претворити у своју 
супротност, која би служила њеном раздвајању и изолацији од 
осталих наука. Свака научна дисциплина, осим функције разг-
раничења, има своје теоријско, практично и педагошко опредје-
љење. У том смислу, систем безбједности представља друштвену и 
научну дисциплину и спада комплесу друштвених наука. Проф. 
Иванчевић је у дилеми, којој групи припада безбједност као научна 
дисциплина. Иванчевић сматра да је најприхватљивије за безбјед-
ност да припада друштвено-правној и политичкој надградњи 
друштава.  

Безбједност као научна дисциплина у односу је са многим 
научним дисциплинама, између којих су: политичке, правне, 
социолошке, економске, медицинске, географске, педагошке па и 
техничке. Због тога је немогуће егзактно одвојити безбједност од 
наведених научних дисциплина, јер се иста ослања на све њих и 
тиме представља у одређеном простору дио заједничких проу-
чавања. 
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2.3.1. Процес инструментализације безбједносних 
наука  

Систем безбједности представља и научни систем, који се 
налази у једној дужој фази развоја. Сваки научни систем па и систем 
безбједности се заснива на одређеним претпоставкама и перспек-
тивама од којих се полази у научном проучавању и утврђивању 
његове структуре. Интегрална безбједност се констуисала као нова 
научна дисциплина у друштвеним односима, а која је веома значајна 
за даљи развој савременог друштва у коме је и Република Србија. У 
систему безбједности, интегрална безбједност захтјева и даљу 
научну обраду у циљу откривања принципа, институција и његових 
законитости. 

У стварању научног система интегралне безбједности, 
полази се од неколико претпоставки или принципа, између којих су: 

1. За научни систем интегралне безбједности, посебно је 
значајно анализирати политичке организације уређеног 
друштва. Интегрална безбједност се манифестује, као 
једна од функција одређеног друштва и носи каракте-
ристике стања друштвених односа у цјелини. 

2. Интерпретација борбе против криминалитета и других 
облика пријетњи, као и искуства, као категорије, треба да 
доприњесе вишем теоријском уопштавању. 

3. Тренутна пракса сузбијања појавних облика угрожавања 
безбједности, налази се у тој фази развијености, када у 
сопственој суштини налази снаге и за сопствену заштиту. 

4. Упућеност на сопствена теоријска образложења и 
заокружења синтезе начела и облика, који се заснивају на 
системској науци, као теоријској основи у борби за 
стварање и развој нових друштвених односа. 

5. Стварање научног система се изражава и као конкретна 
потреба грађана, да организују заштитне снаге друштва 
као сопствене, ради превазилажења постојеће праксе. 
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6. Научни систем треба да има и педагошка својства и да 
разрађује сопствене појаве и категорије и да читаоца 
поступно уведе у основне проблеме, којима се бави. 

Научни систем безбједности, још увијек није заокружен у 
потпун систем, јер је касно формулисан и налази се пред скоро запо-
четим задацима. У овој фази, његовог развоја, не може се очекивати, 
свијестрана научна обрада и критичко указивање на реалну тео-
ријску слабост или протуријечност, између нормативног и реалног, 
што је задатак, сваког отвореног научног система. Још увијек 
недостаје довољно теоријских претпоставки и законитости које 
утврђује пракса.54 

Иако је систем безбједности као научна дисциплина своје 
коријене пронашла осамдесетих година и отварањем његовог 
проблема деведесетих од стране проф. Иванчевића, систем 
безбједности још увијек није достигао своју савршеност како у 
научном, теоријском тако и практичном смислу и достигнућу. 

2.4. КОНСТИТУТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ НАУЧНЕ 

ДИСЦИПЛИНЕ  

Безбједност као појам у свом садржају има више значења и 
подразумјева посебно одређене послове и активности, а које 
спроводе државне институције, као и цивилна безбједност у 
цивилном сектору у одређеним условима и у одређено вријеме са 
капацитетом којим располаже држава, правни субјекти и појединци 
у одређеном друштву. Углавном се пројектују и спроводе одређени 
циљеви, који се остварују посредно и непосредно, а зависни су од 
постојећег и насталог стања у одређеном друштву. 

 

 

                                                 
54  Никола Иванчевић, Систем безбједности Југославије, Уневирзитет у Београду, Београд, 1992. 

гиодина, стр, 12-18. 
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2.4.1. Појмовни оквири  

„Безбједност државе и грађана, треба у суштини посматрати 
као борбу оних супротности, којима се с једне стране угрожавају 
њихове виталне вриједности, а с друге стране, отклањају и 
неутралишу појаве угрожавања (спољне и унутрашње опасности) са 
циљем да се одбране и заштите основне вриједности, које омогу-
ћавају несметани опстанак и развој друштва.“55 

„Појам безбједности има више значења, а његово одређивање 
је такође сложено питање. Поред широког поља проучавања, у 
теорији се још увијек води расправа, о томе, шта је то уопште 
безбједност: систем, функција, организација или стање. Одговором 
на та питања, што је ствар теоријског опредјељења, утврђују се ужи 
појмови, као што су: држава, јавна и војна безбједност; међуна-
родна, национална и колективна безбједност; спољна и унутрашња 
безбједност. Проучавањем ових питања баве се посебно научне 
дисциплине. У одређивању појма безбједности углавном, се полази 
од чињенице, да је она атрибут државе и изучава њен политичко-
правни израз. Са трансформацијом функције државе, почело је 
проучавање и њене политичко-социолошке суштине, које се 
остварују у оквиру система интегралне безбједности. Овим ас-
пектима и систем безбједности, као и научна дисциплина посвећује 
посебну пажњу. 

Појам безбједности може се посматрати и у једном 
специфичном виду, везаном за функцију заштите, ради одговора на 
питање: да ли је безбједност самостална функција или дио заштитне 
функције. У одговору на ова питања, битно је теоријско полазиште, 
које прихвата једну или више функција државе.“56 

У теорији се наводе различита мишљења о појму безбјед-
ности, увијек је третирају као функцију, са посебним наводима да је 
безбједност функција, која је нераздвојни атрибут сваке државе. 

                                                 
55  Исто, стр. 21-22. 
56  Миле Ракић, Душко Вејиновић, Систем Безбједности и друштвено окружење, Бања Лука, 

2006. стр.112-113- 
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Безбједност подразумјева остваривање одређених безбједносних 
активности, а ради заштите одређених вриједности друштва, 
невезано у којем је питању друштвено уређење тог друштва. У том 
случају функција безбједности и организација безбједности заједно 
сачињавају систем безбједности. Такође, не оспорава се тачност 
понуђених дефиниција, које безбједност одређују као функцију, зато 
што полазе од различитих теорија и методолошких претпоставки. 

Теоријом безбједности у свијету, као и нашем друштву се 
бави већи број теоретичара, нарочито у почетку двадесет и првог 
вијека. Већина од њих приликом одређења појма безбједности, по-
лазе од теорије система, која појму функције даје другачије значење. 
Према теорији система свака појава, било да је природна или 
друштвена, у својој цјеловитости се може посматрати као складан 
систем који сачињава низ мањих појава или подсистема који са 
јединственом функцијом и организацијом се повезује у одређен 
систем.  

Све то условљава нове напоре којима се проналазе суш-
тинске појаве које су увијек сложеније од саме структуре која је пос-
тављена у систему. 

Међутим, најприхватљивије и најпогодније мјере радње и 
активности представљају разноврсни послови безбједности, помоћу 
којих се штити друштво или држава, као лична и материјална сигур-
ност грађана. Теорија безбједности одређује појам безбједности као 
активност са којом се и преко политичких, правних, економских и 
методолошких основа организују и спроводе мјере, радње и 
активности ради заштите државе, њених свеукупних вриједности, 
односно независност, суверинитет, интегритет, уставно уређење, као 
и лична и материјална вриједност грађана. 

Контра стању безбједности, постоји и стање угрожености, 
које се посебно утврђује, јер исто зависи од више околности. 
Угрожавајући ублици пријетњи егистирају истовремено са 
безбједносним активностима и због тога стање безбједности увијек 
је изложено тим пријетњама. Због тога стандарди безбједности не 
могу се у потпуности остварити јер су подложни сталним пријет-
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њама с којима се угрожава безбједност. Због тога стање безбјед-
ности често није статично јер подразумјева контуинирану актив-
ност, ради отклањања тих опасности које то стање угрожавају. 

У теорији безбједности се појам безбједности дефинише и 
као организација, помоћу које држава реагује и пружа одговор преко 
носилаца послова безбједности и заштите. Преко безбједносних 
активности као дјелатности остварује се осмишљени, одређени и 
планирани циљ датог друштва, а који је садржан у безбједности и 
заштити. Док у овом смислу, функција заштите је много шира и иста 
се не остварује само преко субјеката безбједности, већ и других 
субјеката који се баве пословима безбједности. У прошлим 
временским раздобљима функција државне заштите се остваривала 
искључиво преко органа безбједности (полиција и дијелови војске), 
због чега се ова активност подразумјевала као самостална функција 
која се индетификовала са заштитном функцијом. Због тога су се ове 
две функције у одређено вријеме сјединиле и формирале функцију 
друштвене самозаштите. Те функције су у савремено доба проши-
риле своју дјелатност и на приватну безбједност, чија је дјелатност 
заштита приватног сектора. Ова дјелатност је проистекла и 
условљена је промјенама и трансформацијом власништва имовине 
која је већинска у приватном сектору, док је држава задржала мањи 
дио вриједности у свом власништву. 

„Безбједност дефинисана у наведеном смислу, уз извесне 
корекције, представља дјелатност (или функцију како је још на-
зивају) сваке државе, без обзира на различите друштвене и поли-
тичке системе, јер се пријетежно остварује мјером и активностима, 
надлежних државних органа у оквиру вршења политичке власти. 
Због тога је начин остваривања ове дјелатности уско везан за 
политички систем и уставно уређење конкретне државе, која га 
ближе уређује.“57 

„Под појмом друштвени систем (за разлику од матема-
тичких, природних и др.) најчешће се подразумјева уређена и од 
разноврсних елемената или сазнања састављена цјелина према 
                                                 
57  Исто, стр. 114-115. 
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унапријед дефинисаном гледишту, а ради остварења неког 
друштвеног циља. Појам система обухвата сљедеће елементе:  

1) постављен циљ због кога је и успостављен;  

2) снаге и средства за остварење циља;  

3) структуру елемената система (организација) преко којих 
се остварују поједине активности, а ради остварења циља;  

4) скуп активности којим се тај циљ може остварити; и  

5) функцију структурних елемената ради остварења циља. 

 У том смислу кажемо да је систем безбједности организован 
друштвени систем преко кога наше друштво остварује функцију 
заштите својих виталних вриједности ради општег напретка и 
развитка друштва“.58 

„Како би могли да одредимо појам система безбједности, 
неопходно је знати који је његов циљ и које потребе он задовољава. 
Подразумјева се да циљ мора бити доживљен као потреба и мотив за 
акцију свих чланова класе. Да би циљ могао имати улогу узрока, 
потребно је да буду испуњени одређени услови: да одговори 
стварним потребама друштвене групе; да свијест о циљу буде 
широко развијена; да не буде формулисана превише апстракно или 
од безначајне друштвене групе; да средства предложена за 
реализацију циља буду адекватна и прихватљива итд.  

Систем безбједности, као и сваки систем представља 
мисаону конструкцију неког реалног објекта. Тај реални објекат који 
се изражава овим системом јесу друштвене функције. У наведеном 
смислу, систем безбједности се може одредити и као организовани 
друштвени систем преко којег друштво организује функцију 
заштите својих виталних вриједности ради општег напретка и 
развитка друштва.“59 

                                                 
58  Андреја Савић, Љубомир Стајић, Основи цивилне безбједности, Факултет за правне и 

пословне студије, Нови Сад, 2006. стр. 60-61. 
59  Зоран Кековић, Систем безбједности, Факултет безбједности, Београд, 2009. стр.85-86. 
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2.5. Диференциони контрасти  

Суштина, битност и методолошка правила су увијек основа и 
садржај приликом формулисања појмовног одређења и дефинисања 
сваког појма па и појма безбједности. Методолошки и логички пос-
тупак упућује на основне и најважније методе између којих су: ме-
тод синонима, аналитички метод, синтетички метод, генетички и 
операционални. Приликом дефинисања појма безбједности, може 
постићи свој циљ и прецизно одредити садржај појма, могуће је 
само ако задовољи одређене услове и правила која га упућују на 
коначан циљ. Појам треба да се дефинише с појмовима који су 
претходно показали јасноћу.  

Аутори који покушавају дефинисати одређени појам, ако не 
поштују методолошка правила, увијек ће одступити од правог сад-
ржаја појмовног одређења проблема. Основна методолошка правила 
условљавају да дефиниција не сме бити ни преширока нити преуска 
тј. кратка. Преширока дефиниција биће она формулација која не 
укључује у садржај неке од битних карактеристика појма. У том 
случају постаће неодређена и односиће се на шири обим предмета 
него што је обим датог појма. Дефиниција мора бити прецизна, 
конкретна и сажета и да садржи суштинске карактеристике без 
описа и појавних облика. По правилима, дефиниција не може 
садржати негативне карактеристике, већ потребне, конкретне и 
позитивне особине и карактеристике. Да би дефиниција била 
одређена, прецизна и конкретна, мора садржати бар један од 
позативних својстава или односа. 

„Пре извођења дефиниције безбједности, у најкраћем 
сажетом облику, да се упознамо са значењем ријечи пријетња, опас-
ност, ризик и угрожавање. Пријетња је могућа опасност, а опасност 
је оно што наноси или може да изазове штету или зло. Ризик је 
опасност која се до одређене мјере може предвидјети и којој се може 
одредити идентитет. А угрожавање је оно што нас угрожава, доводи 
у стање несигурности или је узрок несигурност (небезбједност). 
Безбједност можемо дефинисати и као стање у којем је заштићен, 
уравнотежен физички, духовни, душевни и материјални опстанак и 
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тазвој појединца и друштвене заједнице у односу према другим 
појединцима, друштвеној заједници и природи.“60 

Да би се могла разумјети безбједност као феномен уопште, 
неопходно је њено правилно-појмовно одређење и дефинисање. Да 
би се разумјеле, оцјениле и уочили недостаци у дефиницијама 
између великог броја, понудићемо један мањи број дефиниција од 
различитих аутора, које ће нам послужити као основа за изучавања и 
проширења дефиниције. 

„Све до сада познате дефиниције безбједности, полазе од 
циља или сврхе организовања и остваривања система безбједности. 
У сваком друштву организованом као држава. Циљеви се одређују 
као општи и утврђују у највишем правном акту државе (Уставу), а 
посебни или ужи у доктринарним документима, материјалним и 
организованим законима. Углавном се као посредни и непосредни 
циљеви пројектују: осдуство зла, стање у коме се не осјећа никаква 
опасност, степен одсуства опасности који омогућава несметану 
егзистенцију и развој друштва и слично. Уз до сада изнете тешкоће, 
да се објасне сложени појмови као што су безбједност и систем, 
условно се може интерпетирати дефиниција система интегралне 
безбједности, политичко-правном смислу безбједност се може 
дефинисати као систем, преко кога се на правним и политичким 
основама, организује спровођење мјера и активности друштва, ради 
заштите њене независности, суверености и интегритета, уставом 
утврђеног поретка као и личне и имовинске сигурности грађана и 
утврђење овог система. Безбједност дефинисана у овом смислу 
представља функцију сваке државе, јер се остварује мјерама и актив-
ностима надлежних органа у оквиру вршења политичке власти.“61 

„Безбједност је, дакле, сложен и тежак појам за дефинисање, 
а тиме и безбјолан и широк теоријски концепт. Ширина теоријског 
захтјева концепта безбједности обезбјеђују му велики значај у 
научним расправама. Безбједност није и не сме бити тема једне 

                                                 
60  Исто, стр.26-27. 
61  Никола Иванчевић, Систем безбједности Југославије, Уневирзитет у Београду, Београд, 1992. 
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научне области, она се мора доказати као легитимна изтраживачка 
преокупација многих научних дисциплина. Разлог томе је што је 
„концепт безбједности довољно широк да интегрише област теорије 
међународних односа, међународну економску политику, мировне 
студије, људска права, развојне студије међународну историју, итд.“ 
У том смислу, безбједност означава слободу од страха/одсуство 
страха-њена објективна страна, и слободу од пријетњи/одсуство 
пријетњи-њена објективна страна, као и способност да се 
достигнути ниво безбједности очува и унаприједи. Пун садржај 
појма безбједности подразумјева услове који укључују и негативан и 
позативан мир, елиминацију, психолошког, структуралног и еколо-
шког насиља“62  

„ Безбједност је стање и/или процес и представља одсуство 
умишљајно, нехатно или случајно изазваних опасности. Угрожавање 
безбједности је сваки непредвиђени догађај, случај, понашање, 
насилно дјеловање човјека, природних или техничких система у ду-
жем периоду значајнијег обима, који реално доводи или може до-
вести у опасност лица и имовину предузећа, а може резултирати 
губицима људских живота или здравља, губицима у опреми и/или 
губицима у пословању предузећа.“63 

„Државна безбједност подразумјева заштиту државног једин-
ства, унутрашње стабилности правног и политичког система и дру-
штвене заједнице у цјелини. Такав степен заштите постиже се благо-
временим откривањем и елиминисањем релевантних постојећих или 
предстојећих појава и процеса, који се негативно одражавају на 
стање безбједности саме државе.“64 Да би се приступило 
дефинисању појма безбједности, неопходно је приступање и 
угрожавајућим облицима, који пријете безбједности. 

                                                 
62  Младен Бајагић, Основи безбједности, Криминалистичко-полицијска академија, Београд, 

2007. стр.15-16. 
63  Милан Даничић, Војин Пилиповић, Систем заштите лица и објеката, Факултет за правне и 

пословне студије др Лазар Вркатић, Нови Сад, 2011. стр.20-21. 
64  Милан Милошевић, Систем државен безбједности, Полицијска академија, Београд, 2001. 

стр.3-4. 
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„Под угрожавањем се подразумјева разне природне непогоде 
( поплаве, земљотреси и др.) и разне болести. Овим ставом намеће 
се сљедеће питање: Да ли се елиминисањем носилаца угрожавања 
рјешава и проблем угрожавања? Одговор је најчешће не, јер насиље 
рађа насиље“.65 

У овом ставу, аутори су се позвали само на неке природне 
пријетње, а у другим ставовима спомињу и друге. Безбједности при-
јете друштвени, природни и техничко-технолошки облици пријетњи 
и угрожавања. 

Приликом покушаја дефинисања појма безбједности увијек 
се морају поштовати методолошке методе тј. призната методологија 
помоћу које се одређује редосљед и садржај појмовног дефинисања. 
Мора се водити рачуна о времену и периоду у којме се врши 
дефинисање овог феномена. Нису исти услови за дефиницију у XIX 
(деветнаестом) и XX (двадесетом) вијеку као што су у XXI (двадесет 
и првом) вијеку. Нови миленијум и савремено доба су са собом 
донијели многе новине, како у облицима угрожавања тако и развоју 
друштава и њиховог уређења. Затим се мора водити рачуна прили-
ком дефинисања одређеног проблема у овом случају појма 
безбједности, у том случају, неопходно је утврдити постојеће и 
предстојеће облике угрожавања. Кад се утврде облици угрожавања, 
неопходно је утврђивање обима угрожавања и угрожености, као 
мјере и субјекте за елиминисање тих пријетњи или угрожавања. Кад 
се подстигну наведени елементи, тада се стичу услови за 
дефинисање појма безбједности.  

У дефиницији безбједности садржани су одређени појмови, 
који одређују њено значење, потребност и цјеловитост, а то су: а) 
безбједност, б) сигурност, ц) субјекти заштите, д) пријетње, е) 
цјеловитост заштите и слично. 

Због тога је неопходно објаснити сваки појам и његово 
значење у јединственој дефиницији. 

                                                 
65  Љубомир Стајић, Радослав Гаћиновић, Увод у систем безбједности, Драслар, Београд, 

2007.стр.26-27. 
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1. Безбједност, је стање у коме нема угрожавања, 

2. Сигурност је стање које потврђује да је остарена 
безбједност друштва, 

3. Субјекти обједињени у интегралну заштиту преко 
државних и приватних безбједносних служби, 

4. Пријетње су; друштвене, природне и техничко-
технолошке, 

5. Цјеловитост, подразумјева заједничке појмове, мјере и 
субјекти садржани у дефиницији. 

У вези наведеног навешћемо један од примјера у којима се 
налзе ови термини или синоними.  

1. Да би ја био сигуран, морам бити и безбједан.  

2.  Ја сам сигуран кад је стање безбједно.  

3. У безбједном друштву грађани су сигурни да неће бити 
угрожени нити њихове вриједности. 

Према томе, безбједност подразумјева, спријечавање и 
сузбијање пријетњи, употребом интегрисаних субјеката заштите, 
ради обезбјеђења/остварења сигурности грађана, друштвеног 
поретка, интегритета, суверинитета и материјалних вриједности 
друштвене групе. 

Понуђеном дефиницијом, покушано је одређење појмова и 
њихових садржаја у јединствену формулацију у којој је избјегнута 
преобимност, уз прихватање неопходних појмова за цјеловитост 
садржаја, чиме је избјегнута прекраткост дефиниције. Форму-
лацијом ове дефиниције понуђен је допринос теорији и пракси 
безбједности, а тиме је створена могућност за критички осврт ка 
квалитетнијој дефиницији или њеном потврђивању или повргавању. 
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3. САВРЕМЕНИ БЕЗБЈЕДНОСНИ ДИСКУРСИ  

„Традиционална схватања националне безбједности више 
нису у стању да објасне сложену природу безбједносних појава. За 
то је пре свега заслужна промјена карактера безбједносних 
пријетњи, што је доприњело да се национална безбједност, поред 
војних, тумачи и не-војним (нетрадиционалним) аспектима безбјед-
ности. У савременим условима стандардна јединица безбједности 
остаје суверена територијална држава. Као основа тумачења 
међународних односа и држава као њихових основних јединица још 
превладава „вестфалски систем“. Иако се супремација држава под 
утицајем глобалних трендова међузависности оспорава, непобитно 
је да државе и даље задржавају монопол на коришћењем принуде у 
међународним односима“66 Обзиром да је у модерно вријеме дошло 
до драстичних промјена у међународним односима на које утичу 
жеље за новим свјетским поретком заснованим на тржишним 
основама, које упорно прати тренд савременог развоја оружја и 
оружја за масовно уништавање.  

Убрзаним развојем свјетске политике у којој доминацију 
имају економски развијене државе и велики корпоративни системи, 
повећава се пријетња од угњетавања код мањих, неразвијених и 
сиромашних држава. Многе пријетње су довеле до практичне 
реализације тих пријетњи у којима је изгубио живот велики број 
грађана широм свијета, уништена су државна и цивилна материјална 
добра међу којима је и Република Србија претрпела огромне 
материјалне губитке усљед НАТО бомбардовања 1999. године. Док 
су велики корпоративни системи овладали тржиштем у 
међународној заједници због чега су угушена домаћа тржишта у 
многим земљама у свијету. Све наведено указује и захтјева потребу 
за нова и савремена истраживања безбједности и безбједносних 
појава којима се угрожавају безбједносни системи и друштва у 
цјелини.  

                                                 
66  Зоран Кековић, Систем безбједности, Факултет безбједности, Београд, 2009. стр.110-112. (У 
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Поред истраживања пријетњи и опасности које могу поново 
угрозити друштво Републике Србије, неопходно је изналажење 
савременијих метода и рјешења за адекватне одговоре на исте. У 
том смислу долази се до констатације да друштво Републике Србије 
није довољно организовано у истраживању безбједносних пријетњи 
и ризика, као и адекватних одговора на исте. Затим постоје 
многобројне непознанице како по питању нове свјетске политике и 
политике у регионима, као и економске непознанице о социјалним 
промјенама у међународној заједници, а тиме и непознанице о 
новим пријетњама и могућностима одговора на исте.  

 Држава у безбједносном смислу функционише по питању 
заштите становништва и материјалних вриједности од спољних 
пријетњи, као пружање помоћи социјално најугроженијима. У том 
правцу је концепт националне безбједности формализован кроз тра-
диционалну праксу на међународном и унутрашњем плану. 
Међународни односи у политичком, економском социјалном и без-
бједносном плану донијели су многе промјене и захтјеве безбједног 
живота и саживота међу државама и грађанима. Многе државе и 
народи постали су угроженији него што су били. Због тога дошло је 
до распада неких држава које су доприњеле настанку великог броја 
пријетњи по безбједност. Распао се велики Совјетски Савез на већи 
број држава, затим се распала бивша Југославија на неколико др-
жава. Све те државе су постале нове чланице међународне заједнице 
и међусобно су остале у одређеној вези неке чвршће, а неке 
лабавије. Нови услови упућују на чвршће међусобне односе између 
ових држава, како би самостално избјегле нове сукобе и пријетње и 
пријетње других држава. Да би те чврсте везе могле опстати, 
неопходно је и заједничко истраживање и доказивање нових и 
непознатих пријетњи по одређена друштва, као и повезивање у 
политичком, економском, социјалном и научном смислу и плану. 

Послијехладноратовски период и распад неких држава на 
више мањих друштава утицало је на обликовање студија 
безбједности и то се посматра у три правца. 
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Једна група тероретичара залаже се за проширење неореа-
листичког приступа безбједности и изучавање ширих потенцијалних 
пријетњи безбједности, као што су економски развој, деградација 
животне средине, као и миграцијска кретања. Док други правац 
студија безбједности се залажу за проширење агенди изучавања, 
почев од индивидуалне или људске безбједности, преко националне 
или безбједности друштва до регионалног, међународног и 
глобалног аспекта безбједности. И трећа група, задржава се на 
државноцјентричном приступу изучавања безбједности, укључујући 
нове форме безбједности (заједничка безбједност, колективна 
безбједност и коперативна безбједност).67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
67  Зоран. Кековић, стр. 110-111. 
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4. ОКВИРИ И ГРАНИЦЕ ПРЕДМЕТНОГ 
ПОДРУЧЈА 

 

Најзначајнији задатак основа безбједности јесте утврђивање 
садржаја појма безбједности, јер се у новом миленујуму све значајно 
промјенило, а тиме и узроковало ширење истраживачког поља безб-
једности на начин препознавања и изграђивања нових истра-
живачких приступа у дефинисању и њеном појмовном одређењу 
безбједности. 

Другом половином двадесетог а нарочито почетком двадесет 
и првог вијека, у оквиру друштвених наука значајно је дошло до 
пораста интересавања за проучавање предмета безбједности не само 
у одређењу еговог појма већ и истраживања природе и утицаја сав-
ремених извора пријетњи безбједности. У суштини предмет 
интересовања за пољем безбједности су суштине измјењене безб-
једности и стварности у ова два временска простора. 

„Наиме, различите перспективе истраживања и разумјевања 
појма безбједности имајући у виду измјењени контекст безбједности 
на подручју двадесет и првог вијека, доприњели су да се у свијету на 
нашим просторима појави обиље нових научно-наставних дисци-
плина чији је основни предмет изучавање управо феномена 
безбједности. То је управо књучни разлог што ове дисциплине и у 
свом називу имају ријеч безбједност. Примјера ради, од већ 
прихваћеног изазова Студије безбједности, са разноликим истра-
живачким и концептуалним оквирима и садржајима, и појединих ис-
траживачких праваца унутар науке о међународним односима, већ 
дуже вријеме су се усталили и сами називи. Увод у теорију безбјед-
ности, основи безбједности, теорија и систем безбједности, основи 
система безбједности, као и основи цивилне безбједности, основи 
безбједности и слично, глобална и национална безбједност, међу-
народна безбједност, увод у националну безбједност, менаджмент у 
безбједности, корпоративна безбједност, коперативна безбједност, 
приватна безбједност и друго. Међутим, констуисање и развој 
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основа безбједности као засебне наставно-научне дисциплине 
посљедица је, пре свега потребе усвајања почетних и цјеловитих 
знања о основним појмовима који се тичу безбједности, али и цјело-
витих знања о основним појмовима који се тичу безбједности.“68 У 
том случају, Основи система безбједности су проистекли из 
наведене теорије о основама безбједности која је системси 
истражена и оквирена у предмет који је концептиран кроз основе и 
системска рјешења овог феномена.  

Основи безбједности и систем безбједности су предмет ис-
траживања и изучавања у оквиру друштвених наука и представљају 
теоријско-емпиријску научну дисциплину. Основи и систем 
безбједности су самостална, јединствена и синтетичка наставно 
научна дисциплина. Док, самосталност основа безбједности 
произилази садржине самог предмета уз примјену специфичних 
научних метода и чењеница да знање о њеном предмету не друге 
научне дисциплине. Међутим, основи безбједности су јединствена 
наставно-научна дисциплина која је садржана комплексним научним 
приступом у предмету свог истраживања.  

Основи безбједности представљају теоријско емипријску 
наставно-научну дисциплину која, а по начину свог истраживања 
спада у безбједносне науке уз изучавање феномена безбједности. 
Стога, ова научна дисциплина има задатак да на искуственом плану 
истражи, опише и објасни своју вишезначност, сложеност и 
суштину појма безбједности.  

Предмет истраживања основа безбједности и система 
безбједности представља безбједност и небезбједност тј. савремене 
изазове и пријетње безбједности, као и одговоре тим пријетњама. 

 

 

                                                 
68  Младен Бајагић, Основи безбједности, Криминалистичко-полицијска академија,Београд, 2007. 

стр 4-5. 



 
Карактеристике система безбједности 

 

 
109 

5. НАУЧНА УТЕМЕЉЕНОСТ ОСНОВА 

СИСТЕМА БЕЗБЈЕДНОСТИ 

„У научним и стручним круговима у војсци постоје 
различита мишљења о системности војне науке и критеријумима 
класификације, као и о њеном месту у научним областима и наукама 
у друштву. Приликом тих разматрања веома често се постављају 
питања научне утемељености ратне вјештине (полемистике) њене 
системности, њеног мјеста у систему војних наука, односно према 
другим научним областима и наукама у друштву, односно научног и 
стручног у ратној вјештини и примјени њених резултата истра-
живања. У раду је учињен покушај да се на методолошки коректан 
начин одговори на наведена питања ради стварања претпоставки за 
ефикасније функционисање научне дјелатности у војсци. 

Систем војних наука чини функционални научни систем с 
различитим степеном унутрашње диференцијације и интеграције 
теорија, дисциплина и наука“69 

„ Сваки систем је дио већег система. Свака држава формира 
више великих система, подсистема и микро система. Између њих 
постоје вертикални и хорзонталне везе, подсредством којих они 
функционишу као глобални, државни и друштвени систем.“70 

Наведени аутори су поставили научну утемељеност система 
војске у једном глобалном националном систему безбједности. Ако 
посматрамо глобални национални систем безбједности у том случају 
систем војске је подсистем глобалног система безбједности, који је у 
вези са другим системима односно подсистемима који сачињавају 
цјеловити безбједносни систем. Цјеловитост националног система 
безбједности сачињавају мањи системи односно подсистеми једин-
ственог система као што су: систем војске, систем унутрашнјих 
послова, систем обавјештајних активности и систем цивилне и при-

                                                 
69  Јан Марчек, Митар Ковач, Научна утемељеност система војних наука, Војно дијело 1/97 стр 

121. 
70  Андреја Савић, Љубомир Стајић, Основи цивилне безбједности, Факултет за правне и 

пословне студије, Нови Сад, 2006. стр.54 
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ватне безбједности. Наведени системи су дијелови већег система и 
сачињавају његову садржину као посебни системи који су садржани 
од више микро система.  

У том случају сваки систем је садржан од својих дијелова 
или микро системе који сачињавају елементе система преко 
субјеката, послова, активности и снага који сачињавају јединствену 
цјелину, у овом случају као мање системе који се обједињавају у 
јединствени велики систем националне безбједности. Поред система 
националне безбједности држава је организована и са другим 
системима који сачињавају њену садржину преко политичког, 
економског, еколошког и информативно-птопагандног система. 
Наведени системи садржани у великом националном систему 
обезбјеђују виталне вриједности државе као што су: суверенитет, не-
зависност, уставно уређење, слобода и права грађана, територијалну 
цјеловитост и сл. Повезаност мањих система или подсистема у 
једном систему са другим наукама у друштву заслужује одго-
варајуће мјесто и везу са другим наукама садржаним са научним 
дисциплинама. Према неким теоријама, класификацијама и 
односима између наука одбранбено-безбједносни систем, при томе 
не уважава се постојање ових система као самосталне науке као и 
појединим научним дисциплинама које сачињавају овај систем.  

У том смисло појављује се додатни проблем у одређивању 
његовог мјеста у општем систему наука. Чињенице потврђују да овај 
систем сачињавају његови дијелови накука и научних дисциплина 
из других научних подсистема. Функционални систем безбједнос-
них наука у суштини чини мултидисциплинарни приступ додатног и 
темељнијег истраживања наведених феномена.  

У том случају систем одбранбено-безбједносних наука се 
може свретсти у мултидисциплинарну научну област. Тим одре-
ђењем мјесто система безбједносних наука може се посматрати на 
основу традиционалних схватања одбранбено-безбједносне науке 
као пријетежно друштвене науке. Међутим, функционални научни 
систем одбрамбено-безбједносне науке садржи науку и научне 
дисциплине из великог броја научних области једног друштва. У 
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том смислу, систем безбједносних наука је отворени научни систем 
чији процес интеграције и диференцијације наука и научних 
дисциплина које га сачињавају јединственим ствара и утемељује 
његово постојање, усавршавање и обиљежје у систему наука. 

Према томе, научна утемељеност система безбједности у 
јединственом националном систему припада значајно мјесто са дру-
гим системима који сачињавају друштвени систем, јер он проучава 
одбрамбену, безбједносну и заштитну функцију у јединственој 
цјелини како са садржајним подсистемима тако и другим системима 
за њихово очување. Разматрањем ове цјелине њене садржаје и 
структуру са међусобним везама како унутар система као науке тако 
и са другим наукама и научним дисциплинама. Да бих се остварило 
утемељење и осавремијењавање ове науке са свим њеним научним 
дисциплинама, неопходно је истражити и испитати њено од-
говарајуће мјесто у систему друштвених наука, дисциплинама и 
научним областима у једном друштву.  

Неизбјежно је испитивање и истраживање у савременим и 
глобалним односима у окружењу и на ширем плану, научних и 
доктринарних односа како безбједносних тако политичких и еко-
номских и на основу резултата формулисати научну утемељеност 
система безбједности са другим наукама. Да бих се дошло до задо-
вољавајућих резултата, неопходно је прецизирање и констуисање 
основних садржајних елемената који чине њену основу. Утвр-
ђивањем подручја стварност са елементима угрожавајућих фактора 
у новонасталим условима уз утврђивање подручја стварности уз 
добијање чињеничне стварности у новим свјетским процесима, ова 
наука мора изнаћи потребна и адекватна рјешења за одбрамбено-
безбједносни одговор и државно реаговање на све могуће пријетње.  

У том смислу, одбрамбено-безбједносни одговори проистичу 
објектима научног проучавања. Наука мора изнаћи одговарајуће ме-
тоде, технике и вјештине државног одговора заједно са другим нау-
кама са којима се додирује и подржава ова наука, а све то ради од-
говора на нове и савремене пријетње. Утврђивање квалитетних кри-
теријума за класификацију безбједносне науке и њених научних 
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дисциплина које сачињавају њен садржај јесте предуслов за њено 
редефинисање доктринарних и стратегијских садржаја научне 
дјелатности у војно-безбједносној дјелатности као и њено пове-
зивање са другим научним дјелатностима у друштву. 

Систем одбрамбено-безбједносних наука као и већина 
научних дисциплина није адекватно друштвено верификована. 
Република Србија овај феномен није у потпуности доктринарно и 
стратегијски дефинисала, а тиме и утемељила одбрамбено-
безбједносни систем за савремене услове и глобалне односе у 
међународној заједници. 
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6. МЕТОДЕ ИЗУЧАВАЊА НАУЧНОГ 

ПОДРУЧЈА 

„Вишезначајност, сложеност, често и теоријска неухватљи-
вост садржаја појма (и термина) безбједности као основног предмета 
изучавања ове дисциплине, захтјева да се његовом изучавању и 
анализи приступи према најстрожијим методама и научним 
захтјевима.“71  

Одређење основа система безбједности као самосталне и 
релативно младе наставно-научне дисциплине, као и њене везе са 
другим друштвеним наукама, указује на изучавање и примјену 
познатих метода из области друштвених наука. С тога, одређивање 
теоријских метода безбједности, а тиме и основа система без-
бједности, што не подразумјева да ова наука треба да буде потпуна 
самостална и другачија у односу на примјену метода других наука и 
научних дисциплина из области друштвених наука. Међутим, да би 
се користиле ове методе у изучавању безбједности као и узрока 
небезбједности указује на чињеницу да се ради о друштвеним 
појмовима из друштвених наука у цјелости. У том случају долази се 
до нових теоријских и научних сазнања о основама система без-
бједности са захтјевима и анализама истраживања безбједности. 
Безбједносне пријетње карактеришу безбједносне појаве које утичу 
на избор приликом примјене истраживачких метода дјеловања. 

При томе, се може констатовати да је сама безбједност сло-
жен друштвени феномен са разноврсним и вишеструким изворима 
пријетњи који условљавају небезбједност. Наиме, основи система 
безбједности или безбједносне науке у изучавању њеног садржаја 
који се односи на овај феномен и његово истраживање које се врши 
као и код других друштвених наука. Примјена ових метода 
омогућава правилно разумјевање и схватање њене природе, с уз-
рочнопосљедичних односа и садржаја самог појма безбједности и 
безбједносних изазова. По Бајагићу, „од општих научних метода 

                                                 
71  Младен Бајагић, Основи безбједности, Криминалистичко-полицијска академија, Београд, 

2007. стр. 25. 
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основа безбједности у истраживању примјењују статистичку методу, 
реалну дијалетичку методу, историјско-компаративну методу, ме-
тоду моделовања и хипотетичко-дедуктивну методу. Значај статис-
тичких метода је што се њеном примјеном обезбјеђује коришћење 
завидног феномена истраживачке грађе, чиме се доприноси 
реалнијим и критичнијим сагледавању савремених друштвених и 
безбједносних појава, пре свега изазова и пријетњи безбједности. 

Реална дијалектичка метода као метода стварног научног саз-
нања представља методолошку цјелину која представља све пред-
мете, појаве и ставри дијалектички сложене, јединства различитих, 
супротних и протуријечних чинилаца који су и сами дијалектички 
сложени. Значај ове методе је у примјени и у схватању међусобно 
повезаних и стварних чинилаца у систему безбједности, како појма 
безбједности тако и изазова и пријетњи безбједности. 

Компаративна метод се користи у својству основне опште 
методе, у циљу да се изврши критичка анализа концепта 
безбједности који је развијен током двадесетог вијека, са новим 
чиниоцима који намећу потребу теоријског преобликовања садржаја 
и појма безбједности у новим условима. У том смислу се врши саг-
ледавање и упоређивање садржине савремених глобалних изазова и 
пријетњи безбједности, као и редифинисању постојећих безбједно-
сних активности и државних одговора на њих. 

У овом смислу, за основе система безбједности користеи се 
више посебних научних метода и то су: дијалектичка анализа и син-
теза, генерализација и специјализација индукције и дедукције, 
класификације, анализа докумената и слично.“ 

Међутим, компаративна метода, подразумјева поступак ко-
јим се упоређује исте или сродне научне и теоријске чињенице, 
појаве, процеси и односи, као и утврђивање њихове сличности у 
понашању, интезитету и разлици међу њима.У овом случају се врши 
упоређивање безбједносних наука и научних дисциплина без-
бједности с другим наукама и научним дисциплинама у друштвеним 
наукама. Истраживање безбједносних појава како у пријетњама без-
бједности тако и одговорима на пријетње. Овом методом долазимо 
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до разних уопштавања, нових закључака којима се обогаћује 
проблем истраживања новим сазнањем. Упоређујући између двије 
ствари, двије појаве и два догађаја чиме прво утврђујемо њихове 
заједничка значења, а затим оне који се разликују. Упоређењима се 
истиче прво оно што им је заједничко, а затим све оно у чему се 
разликују. Упоређењем закључно истичемо оно што је заједничко 
или оно што им је различито. Битно сазнање конпоративном 
методом састоји се у томе што без упоређивања није могуће утв-
рдити нити сличност нити супротност особина или појава и без ових 
констатација није могуће истражити и открити научно или теоријско 
сазнање о безбједносним појавама и одговорима на њих. 

Статистичка метода, током двадесетог вијека је постала 
једна од најважнијих научних метода у истраживању како других 
тако и безбједносних проблема. Ова метода у начешћим случајевима 
се користи приликом истраживања научних подручја и научних дис-
циплина. Њом се мјере статистичке методе приликом примјењивања 
статистичких података у научном подручју друштвених и хуманис-
тичких наука. Обзиром да безбједност припада хуманистичким нау-
кама, а припада и има блиске додире са другим друштвеним нау-
кама, статистичка метода је неизбјежна приликом истраживања 
безбједносних појава. Не коришћењем статистичке методе сваки ис-
траживачки рад би био бесмислен и неодговарајући и не би имао 
своје значање које треба и мора да посједује. Да бих стекли адек-
ватно сазнање о статистичкој методи, неопходно је поћи од неких 
дефиниција које је обиљежавају и којој дају право значење. По Сер-
дару, „Статистика је знаност о методама за истраживање масовних 
појава с помоћу бројчаног истраживања“. По Чавалу, „ Статистика 
је знаност о методама помоћу којих анализирамо појаву која нас 
окружује, тако да помоћу графикона и израчунатих показатеља 
откривамо њихове структуре, карактеристике и законитости у поје-
диним временски интервалима те узрочно-посљедичне везе између 
тих појава“.72  
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Обзиром да овај рад није из предмета статистике или 
методологије, већ је намијењен за истраживање безбједности и безб-
једносних појава и нећемо се бавити дефиницијама статистике већ с 
области безбједности, с тога ћемо покушати дефинисати управо овај 
проблем о којем је ријеч. Проблем безбједности у овом смислу 
подразумјева, статистичка метода истраживања безбједности и 
безбједносних појава, је основа помоћу које анализирамо без-
бједносне угрожавајуће појаве, као и методе одговора истим. 

Дијалектичка метода, се темељи на дијалектичком мате-
ријализму као и филозовском и научном погледу на свијет, односно 
на науку са најопштијим законима кретања и развитка природе, 
људског друштва и мишљења. Основе у њеном садржају су све 
појаве, процеси и односи у природи и друштву као и различити 
облици кретања материје и примарног материјалног свијета. Ако 
примјенимо ову методу везано за наш проблем у том случају ћемо 
безбједност истраживати уз примјену дијалектичке методе са свим 
њеним особинама и законитостима. Безбједност као социолашка, 
филозофска и материјална стварност условљена са законским крета-
њима развитка друштва, природе и мишљења, у чему се појављује 
угрожавајуће појаве према којима се изналазе одговарајуће методе 
за њихово спријечавање и сузбијање. 

 Примјеном дијалектичке методе у истраживању безбјед-
носних појава како у смислу пријетњи тако и њихових елиминација. 
тиме се стварају услови за њихово откривање, препознавање, 
разликовање и уочавање у научном и теоријском смислу. Дока-
зивања проблема који је сметња за адекватно и квалитетно функц-
ионисање савременог друштва у времену глобализације и 
вишеструких пријетњи, велики је допринос науци и теорији, а тиме 
и пракси. 
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7. МЈЕСТО И УЛОГА ОСНОВА СИСТЕМА 
БЕЗБЈЕДНОСТИ У СИСТЕМУ НАУКА 

Пре неог што приступимо теоријском разматрању основа си-
стема безбједност и гдје је мјесто безбједности у систему наука, 
неопходно је размотрити систем наука уопште. Затим је неопходно 
указати на чињенице да систем није научно и конвенционално још 
увијек у потпуности усвојен. Да је то тако, могу послужити мно-
гобројне дефиниције и поставке о систему безбједности, многоброј-
ни аутори у својим теоријама разликују у приступу према овој науч-
ној дисциплини. Разлике од аутора до аутора у најчешћим случа-
јевима се огледају у класификацијама науке, о различитим кри-
теријима и класификацијама, па и у различитим схватањима науке. 
У најчешћим случајевима за основне класификационе критеријуме 
пријетежно се узима предмет истраживања. Цјелокупна научна 
сазнања, најпре се дијеле на комплексе или корпусе наука, чак и на 
овим нивоима јављају се различите подијеле. Подијеле су усвојене у 
схватањима појма науке. У том случају, разлике се огледају у 
различитим виђењима појмовних одређења научне дисциплине и 
саме науке. У том смислу, неки аутори сматрају да постоје комплек-
си филозофских, друштвених, психолошких, природних и мате-
матичких наука. Док други сматрају, да филозофија и математика 
нису науке већ облици свијести, а да су психолошке науке само 
група друштвених наука. А има и оних аутора који сматрају да 
техничке и биомедицинске науке су посебне комплексне и тд. 

У овим случају неопходно је истаћи да се комплекси дијеле 
на групе наука, групе на науке, а неки на научне дисциплине. С тога, 
неки аутори безбједност подразумјевају науком док други је 
сматрају научном дисциплином, а и једно и друго мишљење се 
сврстава у друштвене науке. Ако посматрамо класификацију наука 
видећемо да је безбједност сврстана у хумманистичке науке. 
Анализирањем мишљења појединих аутора и њихових погледа на 
безбједносну дисциплину и њену припадност одређеним наукама, 
као што су: (правне науке), увод у право, теорија државе и прав, 
кривично процесно право, кривично право, управно право, кри-
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миналистика, криминологија, војне науке, математика и друге. Ако 
безбједност посматрамо као хуманистичку науку или научну 
дисциплину, утврдићемо да је безбједност као научна дисциплина 
блиско везана и за психологију, социјологију, медицину, географију, 
техничке науке и слично. 

„За одређивање припадности система безбједности и њеног 
мјеста у односу на друге сродне науке, што претпоставља јасно 
разграничење њеног поља проучавања, при томе, мора се поћи од 
класификације науке. С обзиром да предмет науке уопште, чине 
само поједини дијелови цјелине – друштвене стварности – то је 
свако разграничење предмета научног испитивања релативно, а тим 
класификација науке. Класификација науке се јавља као вјештачка 
творевина, јер се појаве у свијету налазе у дијалектичком јединству, 
међусобно су повезане и утичу једна на другу. Осим тога, науке су и 
по предмету у сталном развоју. Стално изналазе нове области 
истраживања, због чега настају нове науке, а нарочито прелазне. 
Одређивање система безбједности и њене припадности једном од 
комплекса науке, на основу класификације наука, ма по ком 
критеријуму била изведена, не сме се представљати у својој 
супротности, која би служила њеном раздвајању и изолацији од 
осталих наука. Утврђивање подручја проучавања, предмета, метода 
и циља, сваке научне дисциплине, осим функције разграничења, има 
своје теоријско, практично и педагошко оправдање. Систем безб-
једности је друштвена научна дисциплина. Из комплекса друштве-
них наука, тешко је одредити групу којој припада. За сада је 
најприхватљивије мишљење, које ову дисциплину сврстава у групу 
наука о државно-правној и политичкој надградњи друштва. Од 
других друштвено-емпиријских наука, разликује се по свом пред-
мету.“73 

„Одређивање предмета је кључни карактер у сагледавању 
мјеста ове дисциплине у систему наука, тј. њеног разграниочења од 
других дисциплина. За одређивање предмета и мјеста у односу на 
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друге сродне науке, што представља јасно разграничење њеног поља 
проучавања, у том случају мора се поћи од класификације науке, 
мада се оне у сталном развоју и изналазе нове области истраживања, 
због чега настају нове, а нарочито прелазне науке. Стога одређивање 
припадности једном од конплекса науке на основу класификације, 
не само да се претворе у своју супротност, која би служила њеном 
раздвајању и изолацији од осталих наука.“74 

„Основи безбједности имају блиске везе са више правних 
дисциплина: увод у право, теорија државе и права, кривично 
процесно право, кривично право, управно право и друге. Те везе су 
посљедица безбједности предмета изучавања, односно повезаности 
појава и процеса које ове дисциплине су посљедица блискости пред-
мета изучавања, односно повезаности појава и процеса који ове 
дисциплине изучавају из свог угла интересовања. Блиске везе осно-
ва безбједности имају и са криминалистиком, криминологијом и 
њеним засебним дисциплинама.“75 

Безбједност као наука, односно научна дисциплина, је у 
блиској вези са дијелом друштвених , дијелом природних и дијелом 
техничких наука, због чега се подразумјева као интердисциплинарна 
наука у овом смислу. 

7.1. Комплементарне везе и односи са 

другим наукама 

 Основи система безбједности, настоје да се констуишу као 
засебна научно-наставна дисциплина, иста има чврсте и блиске везе 
са већином друштвених наука, пре свега са социологијом, филозо-
фијом, психологијом, политологијом, историјом, криминалистичким 
наукама, војним наукама, правним наукама, безбједносним наукама, 
географским, математичким и хуманистичким наукама. 

                                                 
74  Андреја Савић, Љубомир Стајић, Основи цивилне безбједности, Факултет за правне и 

пословне студије, Нови Сад, 2006. стр.15-17. (У даљем тексту Савић-Стајић.) 
75  Младен Бајагић, Основи безбједности, Криминалистичко-полицијска академија, Београд, 

2007. стр. 22-24. 
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7.1.1. Однос са правним наукама 

Безбједносне науке или дисциплине, имају значајну сродност 
и везу са правним наукама и правним дисциплинама, а као пос-
љедица њихове повезаности су појаве које ове дисциплине изучавају 
и дијелимично се преклапају некад у истом, а некад у различитом 
смислу.  

Пре него што укажемо на везу безбједносних са другим 
наукама и научним дисциплинама, неопходно је указати на безбјед-
ност и њену дефиницију. „ безбједност је отклањање свих актив-
ности и пропуштања које угрожавају лица, јавни поредак, објекте, 
дати простор и сиатем безбједности. Различити субјекти и органи се 
ангажују на пословима заштите одређених вриједности, добара и 
свако од њих примјењује специфичне методе и мјере (законодавна 
дјелатност, политичке мјере, репресивне мјере и др.“)76 

Однос безбједности и наука о управи, као емпиријска дис-
циплина, а која се бави ванправним проучавањем управе, док у свом 
настанку се бавила у већој мјери полицијом као дијелом унутрашње 
управе. Ова наука име значајну блискост са предметом основи 
система безбједности нарочито у дијеловима као што су безб-
једносне институције и други управни субјекти, кад долази до 
одређеног преклапања предмета. У овом смислу то не значи да ова 
научна дисциплина са становништва полиције и других безбједнос-
них субјеката из гране управе, јер се ради о посебним дисциплинама 
са одређеним разликама у смислу уопштености изучавања тако и у 
погледу њиховог предмета. 

Основи система безбједност и кривичног права, као раз-
личите научне дисциплине, имају функционално јединство, као 
предмет је одређен оним антиуставним понашањима, као реалним 
појавама које кривично право третира као нормативне појаве у 
смислу кривичних дијела. 

                                                 
76  Обрен Ђорђевић, Лексикон безбједности, Партизанска књига, Београд, 1986. стр.23-24. 
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Безбједност и кривично процесно право, дефинише пос-
тупак у којим утврђује постојање кривичних дијела и одговорност 
извршилаца, начин поступања органа откривања, гоњења и 
пресуђивања у овом случају кроз основи система безбједности 
проучавају се организације, установе и категорије које организују 
све противзаконите дјелатности које се манифестују у вршењу 
политичких кривичних дијела. 

Однос безбједности и основи права, су у односу што 
управно право подразумјева науку управног права и исто је једно од 
правних наука које се бави изучавањем оног дијела права које се 
одности на управу.77 Она управа изучава првенствено са правног 
становишта, јер њу, као и друштвену појаву, њену класу, природу и 
карактер, мјесто и улогу у систему државне власти. У том смислу 
безбједност као научна дисциплина има блиску везу са овом науком 
јер се ради о праву државе, право управе, а које се штити без-
бједносном науком која га изучава за своје потребе. 

Однос безбједности са криминалистиком, подразумјева од-
носе двеју сродних научних дисциплина чији предмети су у већој 
мјери слични на подручју, криминалистичке, судске и истражне 
полиције као и дијела полицијског системаа. Њихови додири се 
односе на спријечавању и сузбијању тероризма, корупције, кри-
миналитета, као и других појавних облика из области безбједности. 

Однос основа система безбједности и криминологије, под-
разумјева односе субјеката безбједности на спријечавању и 
сузбијању противзаконитих дјелатности.78 „Криминологија је наука 
о злочину. Овај термин, према неким мишљењима, означава кри-
минологију као науку о проучавању свих облика кривичних ди-
јела“79 

Однос безбједности и социологије, подразумјева социо-
логију као науку о друштву утемељену на егзнатним методама по 

                                                 
77  Група аутора, Основи права, Савезни секретеријат за народну одбрану, Београд, 1979. стр.29-

30. 
78  Савић-Стајић 2006. стр. 16-17 
79  Мило Бошковић , Криминологија, Унивирзитет у Новом Саду, Нови Сад, 2007. стр. 15-16. 
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узору на природне науке, моћи контролисати, предвиђати и управ-
љати сложеним процесом новонасталог грађанског и индустријског 
друштва“80 Однос безбједности и социологије, нарочито су блиски у 
времену глобализације савременог друштва. У том смислу 
глобализација се односи како на глобализацију тржишта и капитала, 
тако и на глобализацију културног и политичког система. Она је 
много више него интернализација политичких, економских и кул-
турних релација.81 Обзиром да социологија изучава науку о 
друштву, а безбједност штити исто друштво, с тога је веза безбје-
дност и социологије у том случају чвршћа, а тиме ове две науке или 
научне дисциплине имају веома блиску везу како у научном тако и 
теоријском и практичном смислу. 

Однос безбједности и психологије, подразумјева општу 
психологију и њене дисциплине које су такође, извори значајни у 
општим или конкретним сазнањем, чијом се примјеном цјеловитије 
освијетљавају мултидисциплинарни феномени из оквира нацио-
налне безбједности.82 „Психологија је наука о свијести и она се бави 
истраживањем дјелатношћу понашања и на тај начин показује да им 
је програм класичне психологија као науке о свијести и да је сувише 
узан.“ 83 

Однос безбједности и политичких наука, односи између 
ове две науке имају посебну важност у изучавању националне 
безбједности и политике безбједности, због изражених политичких 
значења термина и категорија. Нарочито је значајно изучавање 
политичког насиља и међународних односа у политичким наукама, 
што је то веома значајно за изучавање безбједносних наука и њене 
улоге у политици друштва. 

Однос безбједности и економских наука, нарочито су 
зависне у истраживању појмовног одређења глобализације и 
његовом појавом у процесу глобализације, нарочито у новом 

                                                 
80  Душан Маринковић, Увод у социологију, Фабус, Нови Сад, 2005. стр.8-10. 
81  Душан Маринковић, Теран, Нови Сад, 2008., стр 154-155. 
82  Савић-Стајић, Основи цивилне безбједности, Факултет за правне и пословне студије, Нови 

Сад, стр.16-17. 
83  Љубомир Жиропођа, Увод у Психологију, Чигоја, Београд, 2007. стр.13-15. 
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миленијуму када су ове две науке постале посебно осетљиве и у 
освијетљавању политичких процеса који диктирају мултидисцип-
линарне компаније економско развијених држава и националне 
економије. Од ових услова зависе сви услои безбједности државе, 
нарочито држава у транзицији међу којима је и Република Србије. 
Безбједност је зависна почев од националне, личне и друштвене до 
глобалне, међународне и регионалне безбједности. 

„Драстичне промјене изазване процесом глобализације 
иницирају многобројни ризици због којих постоје све мање значајни 
простор, вријеме и границе између држава и континената и чији се 
токови и посљедице све теже могу предвидјети и контролисати. 
Савремени ризици се драстично разликују од ранијих ризика не 
само по својој глобалности, већ и по савременим разликама, које он 
налази, пре свега, у индустријском и постиндустријском моделу 
производње и расподијеле производних добара.“84 

Однос безбједности и војних наука, подразумјева две 
сродне науке и научне дисциплине које су обједињене у једин-
ственом систему безбједности. У систему безбједности садржано је 
више сродних подсистема између којих је и одбрана, који 
сачињавају јединствени систем безбједности. Сам систем одбране је 
такође сачињен од више његових подсистема. „Систем војних наука 
чини функционални научни систем с различитим степеном 
унутрашње диференцијације и интеграције теорија, дисциплина и 
наука.“85 Систем безбједности и систем одбране у чијем садржају је 
и систем војних наука, су сродни системи који изучавају, организују 
и спроводе одбрану и безбједност истог друштва са расположивим и 
организованим снагама војске и безбједносних субјеката. 

Однос безбједности са техничким наукама подразумјева, 
истраживање и примјену техничких средстава, опреме, материјала, 
оружја и слично у пракси код безбједносних субјеката, било у 

                                                 
84  Станислав Стојановић, Глобализација и безбједносне перспективе свијета, Војноиздавачки 

завод, Београд, 2009. стр.102-103. 
85  Јан Марчек, Митар Ковач, Научна утемељеност система војних наука. Војно дијело 1/97 

стр.121. 
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заштити државних или приватних објеката и имовина као и људских 
живота и других вриједности. У том смислу, „Пројектовање и 
реализацију одређених техничких система за обезбјеђење захтјева, 
пре свега, ваљано дефинисан захтјев за заштиту са предвиђањем 
свих елемената угрожености штићеног објекта.“86 

Однос безбједности и медицинских наука подразумјева, 
блиску и непрекидну везу безбједности са медицином. „Медицина је 
научна област чији је предмет интересовања здравље и благостање 
живота људских бића, најпре подразумјевајући здравље човјека, а 
потом и здравље неких редова животиња.“87 Медицинским истра-
живањима и мјерама се спријечавају оболења и сузбијају болести, а 
безбједносним истраживањима и мјерама се спријечавају повреде, 
оболења и безбједност живота, од физичких пријетњи и угрожавања. 

 

7.2. Мулти‐дисциплинарни карактер 

научне дисциплине 

Безбједносне науке треба да проучавају безбједност са свих 
аспеката и не могу се занемарити припадници органа безбједности 
као личности, што проучава психологија, нити законска овлашћења 
којим се баве правне дисциплине, нити средства која се користе у 
систему безбједности, а којима се махом баве техничке науке. Отуда 
проистиче да је наука о безбједности интердисциплинарна, односно 
да садржи знања низа друштвених па и природних наука. Као наука 
која је на почетку развоја, неминовно се ослања на већ провјерена 
знања и методе тих тзв. колатералних наука.88 

Међутим, основни циљ наука о безбједности је констуисање 
аутетичне науке са особеним конситунтетнима. У том случају, 

                                                 
86  Раде Ђурковић Техничка средства, Факултет за правне и пословне студије, Нови Сад, 2009. 

стр.10-11. 
87  Интернет сајт. 
88  Миле Ракић, Душко Вејиновић, Систем безбједности и друштвено окружење, Удружење 

дефендолога Републике Српске, Бања Лука, 2006. стр.33-34 
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безбједност као наука или дисциплина ослања се на друге традици-
онално развијене и релевантно старије науке од ове научне дисцип-
лине. Безбједност је у блиској вези са друштвеним односно 
хуманистичким наукама које између осталог проучавају и кола-
тералне науке, а пре свега социологија, психологија, криминалисти-
ка, криминологија и друге. Стога је наука о безбједности у великом 
дијелу зависна од ових наука, збег чега је у правом смислу 
неодвојива од овог конплекса наука и због чега се тешко може из-
двојити као самостална наука у правом смислу. Из садржаја колате-
ралних наука се узимају знања о специфичном предмету науке о 
безбједности уз методе којима се овај предмет може сазнавати. 
Полазећи од ових чињеница и сазнања и прилагођених метода у вези 
са овим предметом неопходно је покретање истраживања предмата 
науке о безбједности, како бих се добило аутетично знање те науке. 
У овом случају мора се имати у виду да научна јавност не прихвата 
лако нове научне дисциплине и науке и њихово кунстуисање, што је 
случај и са науком о безбједности. Ову чињеницу нарочито имају у 
виду науке које се дотичу и које имају блиску везу са науком о 
безбједности које је такође изучавају и истражују, кроз своје научне 
дисциплине. Док друге науке безбједносне субјекте виде као сред-
ство владајућих структура и које их посматрају у виду примјене 
силе, а у неким случајевима и примјени диктатуре. Док неки тео-
ретичари оваква мишљења сматрају површним и политички дозира-
ним. Глобализација и нове тензије о савременом политичком порет-
ку који се заснива кроз тржишне односе, ове разлике губе свој сми-
сао у новим или савременим условима. У том смислу ове разлике 
губе значај у удносу на предходне временске периоде и у том слу-
чају, савремена знања о безбједности треба развијати као науку из 
више разлога и постојећих чињеница: 

Прво; Безбједност као научна дисциплина је постала изра-
зито сложена појава, у односу на временски период када су уочене 
сличности и разлике, са другим наукама. Сложеност друштвених 
појава у којим органи безбједности имају значајну и деликатну 
улогу у новим свјетским па и националним условима. Велики 
дијапазон сложених појава, почев од најосновнијих хуманитарних 
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па све до најсложенијих оружаних пријетњи и ризика. Друштвени тј. 
национални органи безбједности и цивилна безбједност су Уставом 
и законским прописима организовани да штите националну 
безбједност и да спријечавају ширење небезбједности изван граница 
свог друштва. Улога наведених органа и субјеката безбједности је 
заштита друштвено политичког уређења, интегритета, поретка, 
друштвених вриједности и свих других вриједност у једном друш-
тву.  

У том случају овлашћења и одговорност им је строго закон-
ски регулисана. То значи, да савремене пријетње у својој основи 
посједују примјену силе и употребу оружја за масовно уништавање, 
што условљавају адекватан одговор безбједносних субјеката с 
циљем одбране и заштите, Уставом уређеног друштва. С тим у вези, 
наука о безбједности у чијем је садржају и наука одбране, треба да 
успостави савест органа безбједности, научна истраживања, сазнања 
и знања, како бих развила морални кодекс за понашање у дели-
катним условима и међународним односима. У савременим ус-
ловима скоро свако друштво може бити угрожено у унутрашњости 
граница и изван њених граница. Унутрашње угрожавање може бити 
изазвано побунама, нередима, пучевима и грађанским оружаним 
сукобима, као и природним непогодама и техничко-технолошким 
удесима.89 

Друго; на земљи планети дошло је до великог пораста 
становништва, међу којим је настала велика разлика у социјалном 
статусу, при чему је дошло до раслојавања и формирања слоја 
богати и слоја сиромашних, док је средњи слој (сталеж) скоро 
нестао. Жељом богатих да се што више богате и умножавају капи-
тал, а да би то било успјешно богаћење слиједи на рачун 
сиромашних, а сиромаштво се све више повећава. 

Незадовољством сиромашни долази до демострација, појаве 
и увећања криминалитета, миграције великог броја сируомашних и 
њихово бегство у богатије државе, а при томе долази до незадо-

                                                 
89  Друштва Босне и Херцеговине, Хрватске и Србије, у Балкану као и многе друге земље у 

међународној заједници су често изложени овим неприликама. 
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вољства код постојећих грађана због придошлица, а истовремено 
незадовољство придошлица с условима у новим просторима, такође 
долази до нових проблема. Огромни број миграната и њихово 
неприлагођавање новонасталим условима и ситуацијама, долази до 
социјалних, психичких као и политичких проблема, како код 
појединаца тако и група уопште. У тим условима и немоћи држава у 
рјешавању истих, појединци, групације па и велике групе одају се 
девијатним понашањима међу којима је и употреба оружја, 
наркотика, пљачки и других понашања. У таквим условима поједина 
друштва постају немоћна да економски и политички превазиђу 
новонастало стање и исто препуштају безбједносним органима и 
субјектима, да на свој начин рјешавају овакве ситуације. Да бих 
државни и цивилни органи и службе, могли остварити очекиване 
резултате, неопходно је изналажење и истраживање нових сазнања и 
метода с којима располаже наука за превазилажење новонасталих 
појава. 

Треће; У сложеној мултиетничкој и мултикултуралној сре-
дини, појављују се многобројни проблеми између различитих група. 
Неспоразуми и нетрпљивости међу различитим групама доводе до 
заоштравања односа, а затим до физичких и оружаних сукоба са 
великим посљедицама. Сваком политичком успјеху доприносе 
безбједносни органи, а политички неуспјеси падају на терет безб-
једносних органа. За свако спријечавање и сузбијање девијатних 
појава неопходно је разумно дјеловање са снагама, аргументима, 
емоцијама и договорима. Да би се на овом плану остварили успеси и 
резултати неопходно је адекватно образовање, обучавање, опремање 
и припремање за овакве ситуације и за све наведено неопходно је 
коришћење науке и научних достигнућа. У том смислу органима, 
службама и субјекитима безбједности су потребна научна знања и 
достигнућа у превазилажењу новонасталих и савремених пријетњи и 
ситуација.  

Четврто; Појавом и порастом политички-мотивисаних при-
јетензија агресије и интервенција, сепаратизма, национализма, 
организованог криминалитета, корупције, тероризма и других 
деструктивних дјеловања и опасности, све више су безбједносни и 
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одбранбени органи изложенији сукобима са наведеним опасностима. 
Обзирома на наведене проблеме и опасности националној безбједно-
сти, субјекти појединих држава, често постају немоћни у спри-
јечавању и сузбијању нови појава и опасности. Стога се, морају 
организовати и удруживати поједине државе у заједничкој борби и 
одговору на савремене појаве и пријетње. 

Организовање и удруживање безбједносних субјеката у 
савремено доба дошло је до тих потреба, управо због честих и рас-
прострањених опасних група на свим просторима и то се регулише 
међусобним споразумима и договорима између држава и безбјед-
носних субјеката. За удружено дјеловање и садејству (интегрисању) 
безбједносних националних тимова и субјеката, потребно је 
заједничко обучавање и опремање тимова по истом плану и 
програму, што су многе државе прибјегле овој пракси.  

Пето; Безбједносни органи и службе са својим припад-
ницима као субјекти, одлучују, планирају и заједнички доносе 
рјешења на спријечавању и сузбијању деструктивних активности. 
Овакве активности се организују на коперативном (интегрисаном) 
плану тј. заједничким активностима са једном главном управом и 
управљањем из истог центра. Оваква организација спријечава 
самовоље дезорганизацију, злоупотребу и неангажованост с циљем 
остварења јединствених планова и задатака. Коперативно 
организовање субјеката безбједности је могуће на националном и 
регионалном плану. На националном плану коперативно се орга-
низују сви субјекти безбједности на јединственом плану, док на 
регионалном плану се организују субјекти више држава на једин-
ственом задатку. Управо што је овај вид организације и дјелатности 
врло сложен, у том смислу је неопходно заједничко истраживање и 
изучавање науке на ужем и ширем плану. При томе се не изучавају 
само безбједносне већ и друге науке које имају везу са безбјед-
носним, одбранбеним и хуманистичким наукама. 
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7.3. Интердисциплинарна припадност 

подручја безбједности 

 Безбједност као интердисциплинарна наука или дисциплина, 
има потребу контуинираног истраживања и усавршавања као само-
сталне науке, иако припада групи друштвених наука и има потребу 
за самосталношћу, нарочито ако имамо у виду предходна истра-
живања и организовања безбједности. Искуства нам указују да 
парцијална истраживања и приступ овој научној дисциплини немају 
одговарајуће одговоре на сложеност и изазове о овом феномену, 
који су се перманентно временом уважавали.  

Све то указује да се јавља потреба за интердисциплинарним 
приступом у безбједносној науци, професији и пракси. Овај приступ 
подразумјева стварање науке и професије у овој области и 
дјелатности. Овај приступ подразумјева безбједност као интегралну 
научну дисциплину која има свој предмет и методологију утврђи-
вања законитости у безбједносном систему. Тиме настаје нови 
квалитет у безбједносној науци, пракси и дјелатности. Раније расуте 
(испрекидане) и дисперзоване методе и принципи који су се 
појављивали као парцијални и споредни у склопу других научних 
дисциплина. 

Новим приступом и новом квалитетом се интегришу у 
јединствени систем, чиме се стварају синергетски ефекти којим се 
поспешује развој безбједности као дисциплине и дјелатности или 
професије. Тиме постоје услови да на вишем нивоу наука успјешно 
рјешава проблеме безбједносног дјеловања и организовања.  

Овим начином је настала научна дисциплина о безбједности 
и безбједносним активностима. Универзалност опште науке о 
безбједности огледа се у томе, што је она формулисала опште прин-
ципе и законитости о функционисању безбједносне дјелатности. У 
том смислу безбједност је сама по себи значајна иновација која жели 
да се осамостали и издвоји из групе друштвених наука. Интегрисана 
безбједност као научна дисциплина се до сада ослањала на друге 
науке користећи заједничке методе и принципе у своју корист и 
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стога жели да се осамостали са својим новим и савременијим ме-
тодама у истраживању и функционисању безбједносне дјелатности. 
Уколико безбједност као научна дисциплина или наука изнађе 
квалитетније и савременије методе и принципе, тиме ће постићи 
очекивани квалитет и остварити своју самосталност, затим ће стећи 
услове за адекватне одговоре новим и савременим безбједносним 
изазовима. 

7.4. Значај, принципи и циљ изучавања 

наставно‐научног предмета 

„Систем безбједности представља и научни систем, који се 
налази у фази развоја. Сваки научни систем се заснива на одређеним 
претпоставкама, од којих се полази у научном проучавању и 
утврђивању његове структуре. Научни систем може да се бави 
научном обрадом, конплекса, групе или само једног систе-
матизованог подручја друштвених односа. Интегрална безбједност 
се констуише као нови друштвени однос, систем који је посебно зна-
чајан за даљи развој нашег савременог друштва.“90Сваки систем па и 
систем безбједностуи условљава научну обраду како бих се открили 
његови принципи, институције и законитости. Приликом старања 
научног система интегралне безбједности, увијек се полази од неко-
лико претпоставки или принципа, између којих су: 

1) Научном систему интегралне безбједности, посебно је 
значајна анализа политичке организације друштва. При 
томе безбједност се манифестује као једна од више фун-
кција тог друштва. 

2) Интепрентирањем одбране од криминалитета и стеченог 
искуства, доприноси се вишем теоријском уопштавању. 

                                                 
90  Миле Ракић, Душко Вејиновић, Систем безбједности и друштвено окружење Удружење 

дефендолога Републике Српске, Бања Лука, 2006. стр. 18-19. (У даљем тексту Ракић-
Вејиновић) 



 
Карактеристике система безбједности 

 

 
131 

3)  Досадашња пракса у спријечавању и сузбијању угро-
жавајућих појава, налази се у фази развијености, кад у 
сопственом садржају посједује снаге и средства за 
самозаштиту и заштиту других. 

4) Веза са сопственим теоријским образложењима као и 
синтезе начела која се заснивају на системној науци као 
теоријској основи у борби за стварање и развој нових 
друштвених односа. 

5) Стварањем и уређењем научног система, доприноси се 
конкретној потреби друштва, како би се организовале 
безбједносне снаге сопственог друштва ради превази-
лажења постојећих или могућих препрека, или пријетњи 
по сам систем. 

6) Научни и теоријски систем треба да посједује и педа-
гошка својства, као и изналажење сопствених појмова и 
категорија, како бих читаоца уводио у основне проблеме 
којима се бави и истражује. 

 Према томе, научни систем безбједности још увијек није до-
био одговарајуће димензије као потпун систем, а са разлогом ско-
рашњег формирања и још увијек се налази пред почетним задацима. 
Затим му, још увијек недостаје довољно теоријских претпоставки и 
законитости, а који се стичу и утврђују нарочито праксом. „Ова 
научна дисциплина заснива се на одређеним претпоставкама од 
којих се полази у научном проучавању и утврђивању његове струк-
туре. Ако интегрална безбједност захтјева научну обраду у циљу 
откривања принципа, институција, и законитости, онда би област 
безбједности као њен дио, у стварању научног система пошла од 
одређених принципа (претпоставки), као што су: 

1) анализа политичко-правног система одређене државе, јер 
сегмент цивилне безбједности произилази из националне 
безбједности, који подразумјева заштиту друштвеног 
поретка и безбједности од стране специјализованих 
институција државе; 
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2) анализа међународних односа и мјесто одређене државе у 
међународној заједници у оквиру глобалне, међународне 
и регионалне безбједности у ширем, те корпоративне 
безбједности у ужем смислу; 

3)  интепретација супростављања појавама угрожавања 
(унутрашњих и спољних) у међународним и домаћем 
условима, као категорије која треба да доприњесе вишем 
теоријском уопштавању; 

4) стварање научног система као теоријске основе у очу-
вању цивилне безбједности и заштите легитимног и 
легалног поретка од стране специјализованих друштве-
них органа и као израз конкретних потреба грађана да 
организују заштитне снаге друштва као сопствене; 

5) научни систем треба да има и педагошка својства и да, 
разрађујући сопствене појмове и категорије, вршиећи 
поступно увођење у основне проблеме којим се бави. 

Ова научно-наставна дисциплина подразумјева проучавање 
свих аспеката националног нивоа безбједности, пре свега цивилне 
која из ње произилази. У најопштијем смислу, ради се, како о 
појавама, процесима и актерима који угрожавају националну 
безбједност, тако и у видовима угрожавања цивилне безбједности 
сваћена као лична, појединачна или људска безбједност, као и суп-
ростављању у очувању, како државног поретка (националне 
безбједности), тако и цивилне (људске) безбједности.91 

М. Ракић и Д. Вејиновић, су анализирали национални систем 
безбједности као научну дисциплину која се заснива на одређеним 
претпоставкама и које се морају утврдити и доказати као основа ове 
наставно-научне дисциплине. Док, Савић-Стајић из система 
националне безбједности, проучавају аспект националне безбјед-
ности из којег одвајају цивилну безбједност као подсистем овог 
система, као појаву која је угрожена од одређених актера чије 
активности пријете људској безбједности. 

                                                 
91  Детаљније, А. Савић, Љ.Стајић, стр.12-13. 
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Међутим, научна методологија, полази од теорије сазнања, 
која утврђују, да научном мишљењу су неопходне две фазе, и то: 
прва, као искуствена фаза којом се сакупљају, описују и 
класификују одређене чињенице, и друга, је теоријска која обухвата 
тумачење чињеница, утврђивање разних облика њихових веза и 
односа, који се протежу до формулисања научних закона, теорија и 
научних система. Док педагошки начин изучавања интегралне 
безбједности који као посебан наставно-научни предмет се предаје у 
стручним средњим и високим школама, на основу чега слушаоци 
усвоје научни поглед, а који је условљен на личном и колективном 
припремању и ангажовању за безбједносну заштиту друштва. 

Да би се заштитио систем безбједности одређеног друштва, 
неопходно је истраживање и изналажење одговарајућих метода и 
садржаја поузданих сазнања о новим облицима угрожавања. 
Организовањем субјеката безбједности за заштиту, потребно је 
њихово квалететно обучавање и едуковање у новим и савременим 
условима, како бих стекли нова знања неопходна за одговор 
савременим пријетњама. 
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1. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА 

 Организациону структуру сачињавају одређен број 
организационих компонената, који су међусобно повезани у 
јединствену цјелину. Као и организованих управљачких структура и 
извршилаца у спровођењу одређених активности које су прописане 
унутрашњим законским актима. Спољашна и унутрашња догађања 
могу утицати на измјене и промјена системског рјешења уколико 
постојећи не гарантује одговарајући одговор савременим изазовима. 

1.1. Појмовно одређење организационе 

структуре 

„Структура је саставни дио сваког организма, организације и 
институције. Организација представља структурисану институцију и 
облике. Уколико није структурисана, организација представља 
гомилу или групу неорганизованих људи. Предузеће као орга-
низација има одређену структуру, односно систем и распоред 
унутрашњих веза и односа. И у најмањем предузећу постоје чврста 
утемељења организациона структура, са постављеним унутрашњим 
односима и хирархијом. Организациона структура предузећа пока-
зује како су појединци и групе организовани у односу на задатке 
које обављају.“92 

Систем безбједности као национална организација, организо-
вана је у одређену структуру са постављеним унутрашњим 
односима и хирархијом. Унутрашња организација система државе 
састављена од више система, а сваки систем је организован са више 
подсистема и сви су међусобно увезани у јединствени систем који 
функционише по хираријском систему надређености и подре-
ђености. Надређеност и подређеност подразумјева системско рје-
шење од националног до локалног нивоа, као и надређеност у 
управљачкој хијерархији од националног до локалног нивоа. 

                                                 
92  Група аутора, Организационо понашање, Мегатренд унивирзитет, Београд, 2007. стр. 320-322. 
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У том смислу, значај организационе структуре за национални 
систем једнак је значају људској организацији и њеној повезаности 
од најстаријег до најмлађег у хијерархијском одност међу људима. 
Органицациони безбједносни систем чини грађу, састав и структуру 
државе, као и његових дијелова који сачињавају цјеловити систем. 
При томе, организациона структура представља неопходан темељ 
сваке организације па и система безбједности.  

У том случају, организациона структура није статична, већ 
динамична компонента организације и може се мијењати 
дјеловањем спољних и унутрашњих фактора. Дјеловање спољашних 
и унутрашњих фактора може утицати политичким, економским и 
социјалним дјеловањима како изван тако и унутар националне 
државе. Затим, до промјена може долазити и усљед појаве 
деструктивних изазова који могу настати из окружења и унутар 
националне државе. Ако се одређена држава нађе у нестабилном 
окружењу, може бити принуђена да мијења постојећи систем и да се 
прилагођава насталом стању како би могла пружити одговарајући 
одговор изазовима. Исто тако, ако у држави дође до политичких, 
социјалних или неки других потреса, иста ће бити принуђена на 
организационе промјене како у политичком и социјалном тако и 
економском и безбједносном плану.  

Нестабилни услови у окружењу, захтјевају флексибилност 
организације како саме државе тако и њених система појединачно. 
Те промјене у окружењу могу, али и не морају утицати на мијењање 
структуре државе у односу на окружење, као и на унутрашње 
уређење. Да би организациони системи или дијелови система у 
држави могли усклађено и хомогено дијеловати, морају међусобно 
бити чврсто повезани и интегрисани. Јединствени систем може 
успјешно функционисати само у случају повезаности свих 
организационих дијелова у једној јединственој цјелини. Добро 
организован систем може функционисати у условима чврсте везе, 
измеу његових унутрашњих дијелова и чврсте везе у хијераријском 
управљању истим. Интегрисану структуру једног система сачи-
њавају и односи међу људима који врше управљање и извршење 
послова у самом систему. 
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Под организационом структуром се посматра адекватно 
устројство, односно распоред саставних организационих 
конпонената који сачињавају јединствени систем или адекватно 
устројство више система у један национални јединствени систем. 
При томе, структуру треба посматрати као динамичну категорију у 
оквиру које се успостављају односи између њеним конпонената, 
људи и њихове активности у остварењу њеног циља. 

Организациона структура се дефинише и поставља 
унутрашњим уставним и законским правилима, обухватањем свих 
укупних веза и односа између система и садржајних конпонената, 
као и односа међу људима, почев од група па све до појединца. У 
том случају организациона структура је сачињена од оперативних 
дијелова који извршавају извршиоци свих активности, као и 
стратешких дијелова који сачињава управљачка структура, као и 
адекватних одговора на изазове.  

Према томе, организациона структура једног система 
подразумјева, скуп организационих конпонената и структура и 
извршења активности, који су међусобно чврсто повезани у 
јединствену цјелину организовану по основу нормативних аката, 
договора и извршења зацртаних циљева. 

1.2. Класификација организационе 

структуре 

Oргаизација као општи универзални појам, подразумјева 
свјесно удруживање људи који имају за циљ да одговарајућим 
средствима испуне одређене договорене и усаглашене задатке уз 
најмање напоре у подручју безбједности. Организација подразумјева 
стабилност, рад и ред у систему безбједности. Док структура 
означава састав и везу унутрашње организације међусобно 
повезаних дијелова тј подсистема у јединственом систему који 
функционишу у организованом систему.  
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Организациона тимска структура која је сачињена од тимова 
или субјеката попуњених људским и материјалним ресурсима, са 
различитим профилима степену образовања и знања. 
Организационом структурома се омогућава побиљшање односа и 
омогућава се рјешавање евентуалних постојећих и могућих 
проблема у самом систему. Организацијама се унапређују профе-
сионалне активности како би се избјегле неорганизоване и неструч-
не активности које би угрожавале саму организацију тј. систем 
безбједности.  

У савременом свијету и у условима глобализације, 
организација система безбједности мора бити прилагодљива 
насталим промјенама и могућим изазовима. Да би организовани 
систем успјешно остварио захтјеване потребе мора посједовати 
флексибилну организацију, која може брзо и ефикасно пружити 
одговор изазовима. У савременим условима и великом броју 
пријетњи и изазова, није довољно да појединац посједује 
индивидуалне квалитете, то мора посједовати комплетна људска 
структура уз давање предности појединцима који посједују посебне 
квалитете у тимском раду. Научно је утврђено и доказано да се у 
тимском раду постижу бољи резултати, квалитетније активности и 
резултати. Према томе, организациона структура подразумјева 
одређено подручје организације у којем се остварују утицаји и 
ауторитети управљачког тима на цјелокупни људски потенцијал 
који је ангажован у систему безбједности. Ауторитетом сматрамо 
друштвене односе засноване на субординацији и наметању своје или 
појединачне воље и мишљења другима од стране надређених, а 
нарочито се то односи на подчињене у организационом систему. 

 Тимска организациона структура своје коријене засновала је 
осамдесетих година двадесетог вијека у великим компанијама на 
Западу. У то вријеме је то била новина и теоријско-практични 
допринос у то доба. Данас се по том шаблону организациона 
структура са тимским радом практикује у свим дјелатностима, па и 
систему безбједности. У савременом свијету тимски рад у свим 
структурама је постао тренд јер тимским радом се постижу много 
већи резултати како на научном тако и практичном смислу.  
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У овом случају, циљ структуре заснован на тимском раду 
има многобројних предности, како у коришћењу интелектуалне, 
научно-стручне и практичне структуре људи који тимски рјешавају 
и најсложеније проблеме. Сваки тим има свог вођу или одговорно 
лице које управља или руководи тимом и који одговара за све 
активности испред тима. Систем безбједности сачињен 
организационој савременој структури како у дјелатностима тако и 
тимском раду, пружа могућности квалитетнијег организовања и 
извршавања задатих циљева који им је дала држава, у остварењу 
безбједности. 

1.3. Параметри организационе структуре 

 „Параметри организационе структуре настају у процесу 
организовања и произилазе из активности диференцирања и 
интеграције. Они одређују облик и особине организационе 
структуре. Основни параметри организационе структуре су:  

- подијела рада-специјализација, 

- децентрализације, 

- департментализација и 

- координација.  

Подијела рада-специјализација показује како је дефинисан 
укупан задатак који организација треба да обави и како је тај задатак 
издијељен на подзадатке и додијељен појединцима и организацијама 
јединицама на извршење. Подијелом рада детерминишу се послове 
појединца и послови ужих организационих јединица. Резултати 
подијеле рада је степен и правац специјализације. Послови се могу 
дефенцирати по ширини што представља хоризонталну специја-
лизацију и по дубини што представља вертикалну специјализацију. 
Хоризонтална специјализација дефинише: ширину посла (број и 
разноврсност операција које појединац изводи на свом радном 
месту, знања која се траже од извршиоца и фреквенција понављања 
радних операција. Вертикална специјализација пак означава степен 
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самосталности или је укључен и у процес одлучивања о послу који 
обавља.93 

Децентрализације у систему безбједности подразумјева 
хијерархијски ниво на којем се доносе одређене одлуке и које се 
спроводе. Степеном децентрализације изражава се обимом обавеза, 
права и дужности које припадници система добијају управљачким 
процесом. Децентрализација се обично врши по вертикали и 
хоризонтали. Вертикалном децентрализацијом врши се преношење 
овлашћења на ниже нивое или структуре у хијерархијској струк-
тури. Док хоризонтална децентрализација одражава се начином 
расподијела ауторитета између управљачких тимова и чланова 
организације, а који располажу са ауторитетом на основу струч-
ности и ауторитетом. 

Депарментализација у облику параметра организационе 
структуре приказује начин на који је извршо повезивање субјеката 
на нижем нивоу ради формирања већих безбједносних субјеката. 
Обликовање овог параметра чини се на основу посебно бираних 
критерија. Кординација, као параматар организационе структуре, 
указује на начине помоћу којег је извршено усклађивање активности 
појединаца и организационе цјелине у циљу извршења планираних 
циљева.  

Усклађивање активности се врши у правцу вертикалног и 
хоризонталног. Вертикална кординација усмјерава начине 
усклађивања активности организационог субјекта од врха до дна, по 
организационој хијерархији. Док хоризонтална кординација указује 
на функцију појединаца, као и организационих субјеката у истом 
хијерархијском нивоу. 

Међутим, систем безбједности као организована хијерар-
хијска организација функционише по хоризонталној и вертикалној 
хијерархији. Хоризонталну хијерархију чине системи и управљачки 
и извршни тимови, док вертикалну организацију сачињавају 
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подсистем и њихови управљачки и извршни тимови. Затим системи 
и подсистеми се разчлањују по вертикали и хоризонтали по 
организационим дијеловима и извршиоцима у истим. 

1.4.  Детерминанте обликовања 

организационе структуре 

 Постављање, организовање, обликовање и изградња система 
безбједности, представља једну од најважнијих уређивачких одлука 
извршних и законодавних органа државе. Већи дио истраживача и 
аутора покушавали су и покушавају да дефинишу одговарајуће 
методе и начела којима се структуира и организује систем 
безбједности. Организациону структуру система сачињавају 
садржајни субјекти и њихови међусобни односи како у структури 
система безбједности, тако и односи система безбједности са другим 
системима једне државе. Поред садржајних субјеката и њихових 
међусобних односта структуру система сачињавају и људски и 
материјални ресурси. 

Да би систем безбједности остварио одговарајуће и 
очекиване резултате, нису довољне само постојеће компоненте, већ 
усклађивање међусобних односа тих компонената. Уколику су 
пословни међусобни односи развијенији, а пријетње и изазови 
деликатнији у том случају процес усклађивања пријетњи и метода за 
спријечавање и сузбијање усклађенији, у том случају ће функцио-
нисање система бити сложеније. Конпоненте организационих 
структура се усклађују у обављању безбједносних дјелатности 
између садржајних субјеката у функцији система. У том процесу се 
остварују веома сложени задаци и активности како између 
организационих цјелина тако и појединачних дјеловања. Темељни 
стубови система безбједности добијају се процесом расчлањивања 
тј. подијелом свеукупних послова на све субјекте који су 
организовани у овом систему, као и подијелу послова између 
појединаца који сачињавају систем људских ресурса у овом систему. 
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Координација и усклађивање групних и појединачних 
послова и задатака врши се у оквиру функционисања система као и 
функције управљачких и руководних тимова по линијама ру-
ковођења од највишег до најнижег субјекта или органа. Усклађи-
вањем садржајних компонената и организационих дијелова система 
врши се на два начина, као што су: расчлањивање цјелина у процесу 
извршавања задатака и послова на појединачне организационе 
цјелине и повезивање тих сегмената и организационих дијелова у 
јединствене процесе рада.  

Организационим поступцима се задаци и послови у свакој 
цјелини расчлањују и дијеле на појединачне послове и задатке, све 
до радних операција. Организационом структуром се појединачни 
тимови или групни задаци повезују у ефикасне радне процесе 
системом међусобне и унутрашње координације. Док, ефикасност 
координација у великој мјери зависи од примјењивих инструмената 
и планираног временског редосљеда у обављању послова у систему 
безбједности. Организациона структура система безбједности предс-
тавља сложену и динамичну организацију садржану са одређеним 
компонентама унутрашњих односа и процеса који се примјењују 
организационим параметрима и методама. У том случају се 
примјењују одговарајуће методе и компонента као што су: 

- људски ресурси, 

- материјални ресурси, 

- расчлањени послови и задаци, 

- тимови за управљање, 

- динамика у обављању послова и задатака. 

 Садржајне компоненте или ресурси у систему безбједности 
обезбјеђују одређени резултат у функционисању система безбјед-
ности, а тиме се добија и организациона структура система безбјед-
ности. Овакав систем унапријед садржи утврђени поступак послова 
у систему и међусобним везама, као и међуодносима између 
организационих дијелова и појединаца. Организацијом, коорди-



 
Карактеристике система безбједности 

 

 
145 

нацијом и примјеном јединствених и прописаних метода дјеловања, 
обезбјеђује се функционисање система безбједности, као и његова 
улога у међусобним односима са осталим системима државе. 

1.5. Димензионисање организационе 

структуре 

 Димензионисање и величина организационе структуре 
система безбједности, као и садржајни обликациони број његових 
дијелова, зависе од величине државе, а тиме и система безбједности. 
Практично је да величина и обим система се мјери већим бројем 
параметара, између којих су: 

- број мањих организационих цјелина тј. подсистема у 
јединственој цјелини,  

- број запослених по свакој организационој цјелини, као и 
број потребних кадрова, 

- обим финансијских средстава на укупном и појединачном 
плану, као и величина средстава за развој система, 

- број и стање расположиве опреме и средстава за рад, и 

- висине потребних финансијских средстава и опрема за 
развој. 

 Имајући у виду различите параметре којим се одређује 
величина укупности система, у том смислу појам величине је 
релативан, а посебно у компарацији између других потребних 
државних система. Величина државе, обим и број држава које 
пријетензирају на државу, величина и размјера изазова, такође 
ревалитизују појам величине и државе и број цјелина њеног 
уређења, а тиме и број цјелина у систему безбједности. Величина и 
број система се могу упоређивати са истим и сличним државама и 
њиховим организациионом структуром. Упоређивањем са другим 
државама практикује се ради одређења величине државе и одређења 
њених унутрашњих структура.  
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 Са аспекта одређивања величине и утицаја система 
безбједности на унутрашње друге органицационе цјелине (полити-
чки, правни, економски, социјални) и други системи и на избор 
његове организационе структуре, као и критеријум величине 
система безбједности у односу на друге системе и државе као 
цјелине, као и критеријум за величину узима се: 

- број мањих организационих цјелина тј. подсистема, 

- број запослених у сваком дијелу система и у систему као 
цјелини, 

- затим број других система који су потребни држави. 

 Број систем, као и број подсистема у једном систему и 
потребан број запослених и број потребне опреме, одређује се број и 
величина изазова и пријетњи који условљавају величину система, а 
тиме и број запослених. 

Истражуивања од већег броја аутора који се баве 
безбједносним наукама показују, да се са порастом безбједносних 
пријетњи, повећава и сложеност ризика по државу, а тиме и 
сложеност организационе структуре државе. Сложеност орга-
низационе структуре условљава и број запослених у њеним орга-
низационим цјелинама, као и управљачких и руководних структура 
и тиме средстава и опрема. На модеризацију система безбједности 
утичу развој и модеризација држава у окружењу, као и медиризација 
структура које представљају пријетњу држави и савремени облици 
пријетњи у модерном свијету. 

 Координација послова и задатака знатно је лакша у мањим 
него у већим системима, јер је много мањи број комуникационих 
веза у мањим системима. Уколико се држава опредијели на мање 
организационе системе исти морају бити далеко организованији, 
савремено ефикаснији, опремљенији са стручно обученим кад-
ровима. Стога није интеција на формирање великих и гломазних 
система, а да исти буду тромији и неефикаснији. Да би системи 
безбједности се проширивали и повећавали, то је могуће повећањем 
државе са величином територије, бројем становника и еконимски 
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развијеним друштвом. Мале државе са малим бројем становника, 
економски неразвијене немају могућности нити потребе за 
повећањем система безбједности. 

 Кад су мањи организациони системи безбједности, 
олакшавају се комуникације, а на тај начин се постиже и њихова 
ефикасност. Знатно је бржа координација истим а самим тим се 
постиже и брже извршење задатака и на ефикаснији начин. 

 Мање државе и њихова немогућност за развијање, у 
економском и социјалном смислу, принуђене су на удруживање са 
сусједним државама и њиховим политички-безбједносним институ-
цијама преко споразума и уговора о пословној и политичко-
безбједносној сарадњи на појединачном и глобалном плану. Често у 
пракси долази до одступања од наведених првила и то се дешава у 
случају пословне и безбједносне сарадње са другим државама код 
којих је организациона струкрура прилагодљива другој страни и 
исто се може споразумом регулисати преко чвршће координације са 
сусједом. Формулацијом споразума између двеју и више страна 
прописују се и појединачне и групне улоге и једне и друге стране, 
како се неби нарушили интегритети и самосталности међу 
државама. 

2.  МОДЕЛОВАЊЕ ОРГАНИЗАЦИОНЕ 

СТРУКТУРЕ 

 „Пројектовање организације је поступак конкретизације 
теоријских ставова којим се једн организациони систем изграђује по 
угледу на изабрани модел. Модел представља основно помоћно 
средство које користе пројектанти организације како би поједноста-
вили олакшали рад. Модели организационе структуре представљају 
упрошћену слику структуре организованих система. То су сложени 
документи којима се на погодан начи приказују све битне карак-
теристике организационних структура. При томе, основне функције 
модела су:  
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- практично-примјењена, 

- едукативна и  

- истраживачка.“ 

-  Кад је у питању моделовање организационе структуре 
система безбједности у практично примјењене сврхе 
модели се примјењују ради рјешавања практичног 
проблема. Рјешавањем практичних проблема у овом 
смислу подразумјева ефикасно спријечавање и сузбијање 
угрожавајућих појава на најбрже могуће вријеме без 
губитка људства и њиховог здравља, а да се радња изврши 
по плану. За едукацију припадника безбједносних 
субјеката, модели се користе ради демонстрације у првом 
плану, затим илустрације као и бољег схватања предмета 
о којем се расправља било да је у едукативном или 
практичном смислу. Када је у питању истраживачки, 
модели се користе ради комплетирања и проучавања 
предмета истраживања и долажења до нових сазнања. 
Употребом оваквих модела користи могу бити сљедеће: 

- омогућавање анализе и експериментисања са сложеним 
проблемима, 

- омогућује се економисање ресурсима који се користе за 
анализи дате појаве, 

- вријеме за анализу дате појаве се значајно скраћује, 

- обезбјеђује се конкретизација пажњи на битне 
карактеристике појаве која се истражује. 

 Модели се могу класификовати на различите начине у 
зависности од критеријума који се том приликом користе. У 
литератури се најчеће користе класификације по броју конпонената, 
а модели се дијеле на просте и сложене. У односу на реално 
постојање модели могу бити апстрактни, мисаони и материјални. 
Према функцији, модели се дијеле на супстанционалне, струк-
туралне, функционалне и дескрптивне. Према општости знања до 
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којих се долази, модели могу бити општи, посебни и појединачни. У 
односу на облике садржаја, модели се дијеле на текстуалне, 
графичке, математичке и аналогне. 

Дакле, под моделирањем организационе структуре система 
безбједности подразумјева се процес израде модела организационе 
структуре, односно процес упрошћеног приказивања структуре 
организационог система, преко ограниченог, унапријед 
детерминисаног скупа карактеристика.94 

Према томе, моделовање организационе структуре система 
безбједности, тј. његовог процеса и израде модела функционалног 
система који је унапријед ограничен са детерминисаним скупом 
његових карактеристика, ефикасности и функционалности.  

2.1. Циљеви моделовања 

 Моделирање организационе структуре система безбједности 
је један процес уз његово обиљежје преко процеса који подразумјева 
сврсисходност, усмјереност одређеност и циљ. Циљ представља 
полазно и крајње исходиште свих процеса који су неопходни за 
функционисање система безбједности, а он чини основу и мотив 
разних одвијања процеса у безбједносним функцијама. У том 
случају сваки процес има свој неки циљ, а то не значи да сваки циљ 
имплицира одређени процес. То подразумјева да циљеви нису 
индетични за сваки дио система и што за реализацију сваког од њих 
је неопходно одвијање посебног процеса.  

Под посебним процесом може се сматрати процес 
активности према дјелатности и потребама одређене цјелине, како 
би се свеукупни процеси цјелина обједињено са мјерама и 
активностима довели до заједничког циља који очекује органи-
зовани систем и држава у цјелини. Савремено друштво, савремени 
развој друштва и свих других процеса условљавају модерни систем 
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који може одговорити свим савременим изазовима. У том смислу 
циљ моделирања је заснован поједностављењем будуће структуре 
система безбједности и да исти омогући његово вредновање од 
стране креатора и пројектаната током селекције рјешења, као и 
селекције управљачких и руководних структура који проводе 
зацртана и одабрана рјешења.  

Израдом модела и интегралног дијела укупних процеса и 
организационог пројектовања структура система усмјерено је 
крајњем циљу моделирања и креацији системске структуре, која ће 
обезбједити оптималну реализацију система и њењих циљева. Свака 
организација па и систем као организациона структурна цјелина има 
свој циљ да продуби дефинисану мисију и њену вриједност који 
систем треба да стекне, оствари или сачува. Да бих се дошло до 
одговарајућих резултата циљеви увијек морају бити унапријед 
одређени и дефинисани. Одређивање циљева треба да буде 
најважнија преокупација сваког дијела и цјеловитости система 
безбједности. Без прецизног формулисања циљева немогуће је 
спровести адекватно обликовање система безбједности као 
организационе цјелине, сачињене од више дијелова или подсистема. 

У стручној литератури постоје различити приступи 
дефинисању циљева система. Према мишљењу проф. Марјановића 
„свака организација има три основца циља. Први основни циљ 
организације је опстанак. То подразумјева да свака организација 
мора да задовољи извесне основне захтјеве од којих зависи њен 
опстанак. Према томе, циљеви морају бити постављени тако да се 
обезбједи испуњавање тих захтјева. Други основни циљ 
организације је ефикасност функционисања. Да би се овај циљ 
остварио он се мора постављати тако да се задовоље изабрани 
захтјева који условљавају ефикасност функционисања. При томе 
треба водити рачуна да се не доведе у питање испуњавање захтјева 
који условљавају опстанак, јер без, опстанка нема ни ефикасног ни 
било каквог функционисања. Трећи основни циљ функционисања 
организације је прогрес. Њега условљавају многи захтјеви међу 
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којима терба изабрати оне чије ће задовољење престављати 
остварење одговарајућих циљева.“95. 

Ако примјенимо основне циљеве наведене организације на 
систем безбједности, у том случају основни циљ система 
безбједност је његово организовање, постојање и одрживост. Затим 
систем безбједности мора да задовољи грађане, уставно уређење и 
законска уређења. У том случају циљеви организовања система 
безбједности морају бити тако постављени како би се обезбједило 
испиуњавање зацртаних задатака тј. да се одржи одговарајућа 
безбједност грађана, имовине, интегритета и суверенитета државе. 
Ако се испуне сви захтјеви који условљавају опстанак у томе ће 
систем бити ефикасан и функционалан. Постојање и функционисање 
система безбједности условљавају многи захтјева, а нарочито они 
који представљају остварење крајњих циљева због којих је систем 
организован. Да би циљеви система послужили његовој сврси, 
неопходно је његово дефинисање уз подржавање одређених начела, 
односно принципа. Формирање и организовање система 
безбједности има за циљ, његовог постојања и одрживости у заш-
тити друштвено-политичког уређења, интегритета, а тиме 
безбједност грађана и свих њихових и друштвених вриједности. 

2.1.1. Основна начела политике националне 
безбједности  

 „Утврђивање и спровођење политике националне безбјед-
ности заснива се на уважавању усвојених и постојећих сљедећих 
основних начела:  

- превенција – остварује се кроз одлучност у примјени одго-
варајућих мјера Републике Србије, за јачање националне 
безбједности кроз правовремену идентификацију, прику-
пљање информација и предузимање активности за 

                                                 
95  Неђо Даниловић, Основи организације система безбједности, Слобомир, Бијељина, 2008. стр 
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спријечавање и сузбијање узрока ризика и пријетњи 
безбједности;  

-  право на одбрану – засновано је на основним правима и 
суверености држава, у складу са Повељом УН, а укључује 
слободно одлучивање о облику и начину остваривања 
националне безбједности, као и о учешћу у регионалним и 
међународним безбједносним организацијама уважавајући 
интересе Републике Србије;  

- компатибилност – подразумјева усаглашеност дијелова 
система националне безбједности и прихватање и 
спровођење међународних стандарда у области 
безбједности;  

- недијељивост безбједности – реализује се кроз активан 
допринос општој безбједности, као и кроз сарадњу и 
партнерство са субјектима међународних односа;  

- одговорност – остварује се кроз обавезе да се политика 
националне безбједности реализује у складу са уставом, 
законом и преузетим међународним обавезама.“96 

2.2. Принципи моделовања 

 Функционисање система безбједности представља 
континуирани процес праћен већим или мањим поремећајима који 
неповољно утичу на реализацију постављених циљева од стране 
државе. „Велики број варијанти модела, организације, структуре и 
промијењивих, услови у којима се реализује постављени циљви, 
наводе на закључак да може постојати само један организациони 
модел, који конкретним условима, обезбјеђује оптимално функ-
ционисање организације. Током времена је, као резултат разновр-

                                                 
96  Национална Стратегија Републике Сrбије, Београд, 2009 
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сних и многобројних истраживања, низ релативно прихватљивих 
смјерница или принципа моделирања организационих структура“.97 

Кад је у питању моделовање система безбједности којим се 
постављају одређени циљеви од државе, може постајати само један 
организациони модел, који у конкретним условима обезбјеђује 
оптимално функционисање система безбједности једног друштва са 
основним политичким и безбједносним циљевима. 

2.2.1. Циљеви политике националне безбједности  

 „Циљеви политике националне безбједности јесу унапре-
ђење безбједности грађана, друштва и државе, јачање институција 
националне безбједности, превентивно дјеловање кроз спровођење 
ефикасних мјера и активности, као и адекватно рјешавање ризика и 
пријетњи безбједности ради заштите националних интереса.  

Развој политички и економски стабилног и просперитетног 
друштва, учешће у изградњи повољног безбједносног окружења, 
укључивање у европске интеграције и остале регионалне и 
међународне структуре, као и сарадња са другим демократским 
друштвима, доприносе остваривању циљева политике националне 
безбједности.  

Остваривање тих циљева обезбјеђује се спровођењем 
политике националне безбједности у областима спољне политике, 
економске политике, политике одбране, политике унутрашње 
безбједности, социјалне политике и политика у другим областима 
друштвеног живота уопште“.98  

 

 

                                                 
97  Неђо Даниловић, стр. 18-19. 
98  Стратегија националне безбједности Републике Србије, Београд, 2009. 
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2.3. Модели организације високих 

перформанси  

 „Mодијел организације високих перформанси нам показује 
како се на основу лидерства, визије и вриједности мијењају 
стратегија, структуре и системи организације. Лидерство се базира 
на филозофији, функцији и форми, визија која се базира на правцу 
изједначавања, док се вриједност базира на култури и понашањима. 
Успјех је у моделу достизања високих перфоманси, а оне се у :  

- квалитету производа и услуга,  

- додатној вриједности за потрошача, и  

- финансијским перформансама.  

 За примјену модела потребни су људи који су експерти у 
својим организацијама, који желе да буду носиоци промјена и 
којима је потребан оквирни модел промјена и аналитички приступа, 
на бази досадашњег напредка теорије. 

 Мјерење професионалности резултата демострира нам, 
послије одређеног времена да ли наш узрочно/посљедични модел 
задовољава или не задовољава у одбацивању резултата које смо 
анципирали“.99  

 Моделом организације високих перфоманси нам служи како 
и на који начин ћемо мијењати стратегију и основу ње организовати, 
устројити и прилагодити систем безбједности стварним потребама у 
времену повећања савремених изазова и ризика. Формирање и 
израду система безбједности се повјерава стручњацима, експертима 
тј. лидерима из безбједносних структура који иза себе имају високе 
резултате.  

 Овим начином би се избјегло повјеравање израде и 
организовања савременог безбједносног система лидерима 

                                                 
99  Предраг Правдић, Модели организације вискоих перфоманси, Машински факултет 

Крагујевац, e-mail:ntrifun@sbb.rs 
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партијских организација, који иза себе немају никаквих резултата у 
овој дјелатности. Оцјена и мјерење резултата остварених 
постављеним системом безбједности врши се након одређеног 
времена, чиме ће се потврдити или одбацити таква организација или 
ће се мијењати, ако није било задовољавајућих резултата. 

На основу дефинисаних и усвојених параметара, метода и 
начела по свим организационим дијеловима система, врши се 
мјерењем постигнутих резултата за сваку цјелину понаособ и на 
крају за цео систем. Примјеном овог модела организовања система 
безбједности могуће су и грешке уколико се нису примјењивали 
одговарајући модели и незнањем пројектанта и оне су најчешће у 
сљедећим грешкама и случајевима, као што су: 

- Коришћењем нестручних кадрова и израда организације 
под утицајем партија. Промјене у изради новог система су 
немогуће, ако их државно руководство не организује и не прихвати. 
Ако га организује и прихвате организације и индивидуе које су 
неконпетентне, тада долази до неуспјеха у функцији система. 

- Подцењивљњем значаја визије и експерата који врше 
промјене; ако се не поштују визије, параметри и методе 
које су усвојене долази до усмјеравања од стране 
нестручних лидера, а тиме и до промашаја. 

- Непоштовањем комуникације са кључним факторима 
других система и представницима власти. Промјена 
постојећег стања је немогућа уколико овлашћени државни 
органи и руководећи субјекти не желе да изврше 
промјене, већ се задовољавају постојећим. Ако постојећи 
систем задовољава потребама и ако се не врше промјене у 
том случају неће бити великих штета. Уколико не 
задовољава постојеће стање и систем не даје резултате и 
исти се не мијења у том случају настају велике 
посљедице. 

- Краткорочне промјене у држави и систему безбједности. 
Уколико се прибјегне краткорочним промјенама и не прихвате 
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савремене визије, у том случају се не би испоштовале пуна 
трансформација која изискује пуно времена, а у краткорочним 
организацијама је увијек кратко вријеме и тиме се чине већи 
пропусти. У овој врсти промјена, многи преипадници из тог састава 
неће бити промијењени и увијек ће тежити старом и оном како они 
знају и желе. Док они који буду промијењени, а посједују нова 
сазнања неће имати подршку цјелине и тиме ће подлећи неуспјеху. 

- Краткорочна промјена и проглашење прераног успјеха. 
Краткорочне промјене и брзо објављивање промјена и 
задовољење са истим увијек ће завршити неуспјехом. Ако 
тим који је радио организацију са предходним сватањима 
извршио промјене и исте брзо прогласио истовремено 
проглашава и своје грешке. Свака промјена ако није ушла 
дубоко у културу и свијест код људи и свака брза 
промјена без нових кадрова и новијих сазнања брзо 
показује неуспјехе, а некед веће него што су били у старој 
организацији. 

- Корпоративне промјене у систему безбједности. Кор-
поративне промјене подразумјевају, свеукупне промјене у 
систему безбједности уз поштовање законских правила 
друштва, њудских правила, правила у окружењу, правила 
која одликују културу људи у организацији која се 
трансформише. Корпоративним промјенама подразумје-
вају се промјене у свим дијеловима организационе 
структура, као и система безбједности и код других сис-
тема који сачињавају одређено друштво. Корпоративним 
промјенама се обухватају промеде људи у културном, 
стручном и патриотском смислу на свим нивоима. 
Примјеном одговарајућим параметара, метода и принципа 
који одликују безбједносни систем. Прилагођавање 
друштва па и система безбједности насталим промјенама 
и односима у окружењу и међународној заједници. 

- Спровођење успјешних промјена. Да бих се успјешно 
извршиле промјене и израдио одговарајући систем 
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безбједности, чије промјене бих пружиле квалитет и да би 
се постигли одговарајући резултати неопходно је 
испоштовати све потребне стандарде.  

 Да би се постигли потребни резултати, неопходно је 
примјенити савремене стандарде, методе и искуства других 
развијених држава. Промјенити све кадрове који не задовољавају 
потребне критерије за савремене услове, а задржати све оне који 
задовољавају тим стандардима. Промјенити законску застарјелу 
нормативу и исту усагласити са одговарајућим правилима и 
документима из Европске Уније. Примјенити нове-савремене и 
доказане методе, параметре и рјешења којима се обезбјеђује 
квалитет у новим и савременим условима. На основу наведених 
правила и извршених промјена, могу се очекивати одговарајући 
резултати, а тиме и пружити државни одговор свим изазовима у 
савременим условима. 
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3. ПРОЈЕКТОВАЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ СИСТЕМА 

БЕЗБЈЕДНОСТИ 

 Модели у пројектовању система безбједности као 
самосталне организације у оквиру више самосталних система уз 
примјену одговарајућих критеријума, се класификује на различите 
начине. Свака класификација па и класификација система 
безбједности указује на одређену конплексност поступка приликом 
пројектовања овог типа организације. Циљ пројектовања модела 
организационе структуре у овом склучају, а да бих се остварили 
одређени циљеви и постигло одређено савршенство у будућем 
рјешењу, неопходно је поштовање методолошких правила, норми и 
понашања који условљавају и теже ка савршенству нове 
организационе структуре. 

Условни модели за побољшање и тежња ка новом и 
савршенијем организовању структуре система између многих су: 

- модел за побољшање организационе структуре система, 

- модел унапређења организације приоритетних органи-
зационих дијелова који сачињавају систем као цјелину, и 

- модел идеалне-оптималне организације. 

 У стеченим условима у којима постоје различита органи-
чења и препреке, као што су кратки рокови, недовољна финансијска 
средства, поремећени политички односи у међународној заједници, 
окружењу па и унутар државних граница. Затим повећање и 
учесталост безбједносних изазова и ризика, који су редовни 
пратиоци у свјетским промјенама и жељи за новим свјетским 
поредком. О овим или сличним приликама и условима, не може се 
очекивати од пројектанског тима да изврши организацију и да је 
доведе до савршенства. До савршенства организација система се 
може довести само у редовном стању у којем нема препрека, 
ограничења и других условљавања. Али се не може од пројектанта 
захтјевати одустајање од промјена и изградње нових рјешења, сем 
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ако нису ратни и ванредни услови у самом окружењу или унутар 
државних граница.  

У створеним условима, за израду организационе структуре и 
пројектовања нове организације која би пружила квалитетније 
рјешење, у том случају се посвећује посебна пажња унапређењу, 
обогаћењу и бар приближном довођење рјешења савршенство. Да 
бих се довела организација до савршенства за то су потребни услови 
који се често не могу стећи, јер се ради некад о кратком року, 
недостају финансијска средства, да се не нарушава постојећа 
хијерархија, не постоји слух код појединих владајући слојева и 
слично. 

У оваквим условима је незахвално организовати 
одговарајући систем из разних објективних и субјективних разлога 
који су честа појава у условима друштва Републике Србије, због 
чега и не постоји савршенство у рјешењу овог проблема.  

 Међутим, свака промјена која се учини иако није достигла 
велике промјене, она доноси побољшање и унапређење у односу на 
постојеће стање. Оваква рјешења нису велики напреци, али ипак 
могу доприњети бољим резултатима. Достизање идеалног или 
довођење до одређеног савршенства у постизању резултата и 
испуњавању зацртаних циљева, најчешће се тежи приликом 
пројектовања и израде нове организационе структуре. Израдом нове 
организационе структуре тј. система безбједности, власти и 
овлашћени тимови који су ангажовани на овом пројекту, морају 
бити свјесни одговорности према друштву, а одговорност се односи 
на савесно планирање и организовање структуре организације 
система, како би са тим промјенама доприњело бољем рјешењу и 
без ремећења постојећег политичког и безбједносног стања.  

Модели који су усмјерени на постојеће стање које се не може 
изреметити,, тежиште активности се усмјерава на индетификацију и 
анализу постојећег стања у оквиру државе, као и стања у окружењу. 
Једна од непожењних особина у овом приступу је бављење 
прошлошћу, а та прошлост се мора мијењати, а за веће промјене не 
постоје услови и тиме се не постижу већи резултати. Да би се 
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постигли очекивани резултати потребни су одговарајући услови, а 
до тих услова често је немогуће доћи и тиме се појављују нери-
јешиви проблеми, како за пројектанте тако и за државу. Да би се 
постигла унапређења и одређени резултати, неопходно је дефи-
нисати неопходне критерије који ће бити примјењени у будућем 
рјешењу. 

За постизање квалитета и жеља за савршенством у 
функционисању система безбједности, увијек су потребни основни 
услови, а ти услови често не могу постићи и тиме се не постижу ни 
резултати, а о савршенству нема ни приближних услова. У условима 
Републике Србије, кад не постоје ни приближни услови за савр-
шенство излишно је разматрање о овом рјешењу. Стога, се рјешење 
мора изналазити у могућим и постојећим условима са жељом 
превазилажења изазова са постојећим стањем. 

3.1. Различити приступи пројектовањa 

система безбједности 

Статус било које пројектоване способности не зависи толико 
од способности сопствених капацитета да пројектују капацитет 
безбједности и његову моћ, колико од релативног утицаја те 
способности на окружење у коме се испољава. Дакле, анализу 
тренутног статуса капацитета безбједности и нарочито војне моћи, 
треба посматрати на основу широког разумјевања и у контексту 
међународног, геополитичког и безбједносног окружења“.100  

У сваком формирању система па и система безбједности, 
може се индетификовати орагнизациона структура и процес рада, 
мада његовеи дијелови чине цјелину система, а између њих се не 
могу прецизно повући границе. У најчешћим случајевима долази до 
разлика и неспоразума у приступу пројектовања или структурисања 
система, управо произилазе разлике, а понекад то може бити 

                                                 
100  Миле Ракић, Утицајни фактори на остваривању националних интереса Републике <србије – 

политичко-безбједносни аспект, Политичка ревија бр. 4/2016., Институт за политичке студије, 
Београд, 2016., стр. 241.  
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суштинска тешкоћа у организовању система. Суштински се може 
поставити питање да ли је то организациона структура или је то 
процес активности субјеката који сачињавају ту структуру. 

Према садржају организације система безбједности, поја-
вљују се разлике у приступу организовања или пројектовања, 
произилазе из различитог посматрања садржаја саме организације 
која се формира. Према неким ауторима под организацијом се 
подразумјева само структура, а према другима, организацију 
индефикују као процес и не сматрају је као систем. Обзиром на 
различито виђење организације иста је сложени процес који се може 
посматрати у две различите фазе. Под првом се подразумјева, 
пројектовање система као организациона структура, и друга је, 
пројектовање система као организације у процесу рада. 

Да би се могао пројектовати систем безбједности, неопходно 
је приступити методолошким поступцима који регулишу одређени 
редосљед задатака. Први задатак је формирање стручног тима или 
више тимова, чији састав се регулише посебним и прихваћеним 
документима, а исти су сачињени од представника из ове 
дјелатности који су стално запослени, стручни и образовани за 
организацију и пројектовање ове специфичне дјелатности. 
Представници тима се бирају по стручности, образованости, 
познавањем материје, жеље за радом и искљученим личним 
интересима, као да су прихваћени од руководних и управљачких 
структура. Основни услов за израду организације су елаборати који 
су засновани унапређењем организације, обогаћењем са савременим 
методама дјелатности и квалитетнијим рјешењима за промјене, као 
и нормативно регулисање наведене материје. Поред лица из сталног 
радног односа, могу се прикључити стручна лица и експерти за 
поменуту дјелатност изван постојећег система, као спољни 
сарадници доказани као експерти у наведеној обкласти. 

Уколико одређена организација не може саставити стручни 
тим према наведеним критеријима, може ангажовати консултанске 
установе који се баве овим пословима, уз посебну сарадњу са 
тимовима из постојеће организације. Овај начин израде 
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организације не мора да покаже веће успјехе, а ако се узме у обзир 
да се овакве консултанске установе баве овим пословима и да 
показују одговарајуће резултате, овај вид организовања може бити и 
квалететнији облик пројектовања и организовања система 
безбједности. 

Приликом израде система, неопходно је приступити и према 
стању постојећег организационог система. Ако се приступи 
пројектовању и организовању система по основу овог приступа, у 
том случају су могућа два приступа приликом организовања 
наведеног система. Први приступ се примјењује у случају кад 
организациони систем већ постоји и приступ кад организациони 
систем треба изнова организовати. 

Између ова два приступа постоје неке и разлике, а исте се 
подразумјевају што је код пројектовања постојећег система скуп 
могућих рјешења ограничен, а за пројектовање новог система скуп 
могућих рјешења је неограничен. Приступ организовања система 
безбједности према захтјеву, а који се односи на одређене критерије 
као што су по дубини и по ширини пројекта.  

 Приликом пројектовања система по дубини, у овом случају 
ради се о суштини, степену детаљисања које се могу 
интепријетирати на широкој скали, од тога да се пројектују по 
микро организацији, при чему се врши подијела макро система у 
микро дијелове тј. у подсистеме са међусобно чврстим везама и 
задацима који сачињавају јединствени тј. макро систем. Приликом 
организовања и пројектовања макро организације тј. сваке мање 
организационе цјелине (подсистема), морају се дефинисати сва 
радна мјеста са свим правима, дужностима и обавезама. Затим 
услови рада, међусобни односи између подсистема и сарадника у 
свакој цјелини. 

Кад је у питању пројектовање система по ширини, он се 
разликује у зависности да ли су замишљени као свеобухватни или 
парцијални. Код свеобухватних захтјева, предмет пројектовања је 
цјелина система, односно све његове функције која ја више или 
мање повезана са осталим функцијама у јединственом систему. 
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Уважавајући улогу и значај управљачких тимова као врх управљања 
системом и базе организованог система безбједности, долази до 
изражаја кроз сусрете, расправе, дискусије, захтјева, који чине 
основу пројектовања система. У том случају, пројектантни тим се 
суочава са веома деликатним изазовима при чему узима у обзир и 
укључује све захтјеве овлашћеног врха тј. управљачког тима 
организованог система безбједности.101 

3.2. Фазни поступак 

 Фазни модел пројектовања система безбједности, заснован 
је као резултат дугогодишњег истраживања и активности стручних 
тимова по питању анализирања и организовања система, од страна 
научно-техничког удружења Немачке. Према овом моделу 
примјењиване су поступне фазе пројектовања организације. 

Фаза дефинисања задатка приликом пројектовања 
организације у овом смислу система безбједности.  

 Прва фаза :  

Дефинисање циља и задатка пројектовања и утврђивања 
пројектне документације. 

- Грубо истраживање предмета пројектовања, 

- Одређење постављеног циља, 

- Утврђивање пројектаната и задатак пројектаната, 

- Анализа законских одредби и методолошких смјерница за 
пријектовање, 

- Реализација истраживања, 

- Утврђивање материјално-техничких, кадровских и 
финансијских потреба пројектовања, 

                                                 
101  Неђо Даниловић, стр. 20-23 
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- Израда прегледа законских одредби потребних за 
пројектовање, усаглашавање, са осталим организационим 
пројектима, 

- Процјена корисности, 

- Израда акта о обавезама, 

- Одбрана успјешности прве пројектне фазе пред одређеним 
органима. 

-  Друга фаза: Израда организационог основног рјешења 

- Грубо истраживање предмета пројектовања, 
расчлањивање организационог пројекта на подручју 
задатка, 

-  Одређење дефинисање задатка, 

- Израда концепције рјешавања задатка за поједина 
подручја задатка 

- Добијање организационих претпоставки о токовима који 
се могу подржати рачунаром, 

- Израда основног рјешења организационог пројекта 
састављањем концепције рјешавања задатка, 

- Одређивање потреба за организационом техником и 
материјалним средствима, 

- Презизирање тока и наставка пројектовања, 

- Потврђивање резултата друге пројектне фазе, 

- Уградња организационог основног рјешења у пројектну 
документацију која служи за доношење темељних одлука. 

 Трећа фаза: 

Израда рјешења задатка и њихово обједињавање у 
организационом пројекту 

- Детаљно истраживање предмета пројектовања, 
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- Одређење дефинисање циља и задатка за свако подручје 
задатка, 

- Расправа о предложеном рјешењу, 

- дефинисање задатка за израду пројекта обраде података за 
оне дијелове процеса који се могу аутоматизовати, 

- Дефинисање задатка за израду одговарајуће 
организационе регулативе, 

- Израда приједлога за набавку потребних уређаја за 
материјално-техничко осигурање рјешења задатка, 

- Утврђивање користи, 

-  Обрада документације организационог пројекта, 

- Израда плана мјера за увођење организационог пројекта, 

- Одбрана треће фазе модела и потврђивање мјера. 

- Четврта фаза: 

- Провјеравање организационог пројекта и стварање 
услова за примјену 

- Испитивање утицаја новог рјешења задатка напостојеће и 
нове организационе прописе и остала документација, 

- Надзор над осигурањем материјално-техничких, 
кадровских и организационих претпоставки, 

- Школовање и упознавање кадрова стручних подручја са 
циљем, задацима и границама пројекта, 

- Провјера организационог пројекта, 

- Разрада плана мјера за апликацију организационог 
пројекта, 

- Потврда резултата провјере пројекта, 

- Пета фаза: 
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- Преношење организационог пројекта у пракси 

- Усклађивање радњи и осигурање вођења апликације 
пројекта, 

- Контрола претпоставки за употребу организационог 
рјешења 

- Провјера организованости увођења пројекта 

- Коначна одбрана пројекта.102 

 Да би се истражио, израдио, организовао и пројектовао 
пројект система безбједности и да би он дао одговарајуће резултате, 
испунио зацртане цињеве и законске одредбе, неопходно је и 
неизоставно поступање по наведеном методолошком-фазном 
поступку. Не примјенити било коју од наведених фаза и њеног 
садржаја, пројекат не би испунио методолошке и циљне задатке, а 
не би испунио ни рјешења која намеће савремени свијет у 
савременим условима.  

3.3. Основни приступи и принципи 

пројектовања организације  

 Oсновни приступи и принципи организовања пројектовања 
организације су веома различити и они се одабирају у зависности од 
модела организације. Избором приступа врши се моделирање 
организације. Приступи пројектовању организације се одабирају по 
сљедећим приступима: 

1. Приступ према схватању суштине организације, 

Посматрајући било коју организацију, у свакој од њих се 
може препознати организациона структура са процесима рада иако 
она чини цјелину те организације, мада се између њих не може 
повући јасна граница. Међутим, најчешће разлике и различити 
погледи у приступу пројектовања организације, из чега произилазе 

                                                 
102  Неђо Даниловић, стр.33-37. 
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разлике међу ауторима и њиховим мишљењима, односно тад се 
појављује разлика и питање шта за њих представља проблем са 
његовим садржајем предмета изучавања организационе структуре 
или процеса рада. У овом случају садржину овог проблема сачињава 
организациона структура и процес рада у тој организацији. 

2. Приступ према тумачењу организације, 

Између аутора и пројектаната организације, постоје разлике 
у приступу, некад мање, а некед су веће, а оне произилазе из 
различитих тумачења садржаја саме организације. Једни под 
организацијом сматрају само структуру, док други индентификују 
као процес и не сматрају је системом. Међутим, и једна и друга 
група научника организацију своде на један сегмент. Ипак ни једно 
ни друго схватање се не може прихватити као потпуно исправно. У 
сваком од њих нешто недостаје. Пројектовање организације 
представња веома сложен процес који се одвија најчешће у две фазе;  

- пројектовање организационе структуре,  

- пројектовање организационог процеса рада, 

3. Приступи у одабиру пројектног тима, 

Приликом састављања тимова за пројектовања организације 
између аутора се појављују одређене разлике у самом приступу 
сачињавања тима. Међу многобројним приступима један од њих је у 
вези састава пројектног тима и подразумјева стално запослене у 
организацији за коју се врши пројектовање. И сами аутори се залажу 
за тај приступ кроз одбацивање чланова тима који са личним 
интересима, ограничене способности и стручности пуни су жеља за 
посебно уважавање мишљења претпостављених. У таквим условима 
резултати одабира се могу одразити на крајњи резултат 
пројектовања. Резултати таквог тима у најчешћим случајевима се 
завршавају са елаборатом о унапређењу организације тј. свођење 
само на промјену организације. 

Док други приступ преовладава кроз став да у састав тима 
поред лица стално запослених у организацији треба ангажовати и 
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спољне сараднике тј. експерте за ову дјелатност. Док трећи приступ 
подразумјева ангажовање стручне консалтинг организације за 
израду и пројектовање организације.  

4. Приступ према стању организационог система, 

У односу на стање организационог система могућа су два 
приступа пројектовању организације, а која подразумјевају: приступ 
када организациони систем постоји и приступ кад организациони 
систем треба тек основати.  

Између ова дава приступа постоји одређена разлика што код 
постојећег система скуп могућих рјешења је ограничен, за разлику 
од пројектованог гдје у датом моменту скуп рјешења није 
ограничен. 

5. Приступ према захтјеву, 

Према овом приступу разликује се пристип пројектовања 
организације: по дубини и по ширини. Приликом пројектовања по 
дубини ради се о детаљисању, док пројектовање по ширини 
подразумјева, разлике у томе да ли су замишљени као свеобухватни 
или парцијални.  

6. Приступ према смјеру пројектовања, 

Смјер пројектовања дефинише смјер пројектовања преко 
приступа одозго на доле, или преко приступа одоздо на горе и 
сусретних приступа.  

Без обзира на којем приступу се пројектују организације, 
тимови се суочавају са великим тешкоћама и деликатним 
изазовима.103  

 

                                                 
103  Опширније, Неђо даниловић, Основи организације система безбједности, Слобомир, 

Бијељина, 2008. стр. 20-23. 
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4. ДИЗАЈНИРАЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ СИСТЕМА 

БЕЗБЈЕДНОСТИ 

 Ефикасност система безбједности се везује за степен 
усклађености структуре организације са окружењем. Ефикасно 
безбједносно дјеловање или хармонизација понашања у систему 
зависе од више фактора, између којих су: параметри организације 
који заузимају значајно мјесто у организовању система безбјед-
ности. Док је сврха организационе структуре система остваривање 
његових циљева и задатака као функционалне и организоване 
структуре у систему безбједности. Организована безбједносна 
структура треба да омогући државним органима брзи и ефикасан 
одговор на све изазове, ризике и пријетње свеукупној безбједности 
које може наметнути окружење.  

Систем мора испунити услове у оспособљавању 
безбједносних структура за ефикасно функционисање сваког 
субјекта понаособ, као и за остварење дефинисаних циљева, као и 
постизање жељених резултата са што мање утрошеним ресурсима, 
као и онемогућавање средстава у евентуалним сукобима. У 
сложеним економским, безбједносним, политичким и другим 
околностима, предуслов за успјешно функционисање државних и 
приватних субјеката безбједности јесте усклађеност међусобних 
веза и координација на корпоративном плану. Безбједносни систем 
Републике Србије правно и организацоно је структурисан у оквиру 
Система безбједности Републике Србије.104  

Дизајнирање организације система безбједности, подра-
зумава његово обликовање, устројавање и прилагођавање потребама 
друштва и према његовим условима функционисања. На об-
ликовање система безбједности утичу многобројни фактори који 
условљавају на промјене, преуређење, обликовање, дотјеривање и 

                                                 
104  Драган М. .Цветковић, Организациони дизајн као један од фактора ефикасности полиоције, 

Управа криминалистичке полиције за град Београд, Школа бизниса, Београд, 2010. стр.110-
117. 



 
др Љубо Пејановић, др Душко Вејновић, др Миле Ракић 

 

 
170 

прилагођавање потребама друштва и услова који диктирају изнутра 
и изван граница земље тј. њеног окружења. 

4.1. Основна полазишта  

Када су у питању основна полазишта у дизајнирању или 
моделовању система безбједност сматрају се тзв. полазне тачке а то 
значи да треба поћи од постојећег стања безбједности и самог 
система безбједности које је већ егзистира и функционише. 
Приликом приступа дизајнирању система безбједности, честа је 
пракса да се полази од постојећег стања које у неким случајевима 
дорађујемо, прерађујемо или дотјерујемо потребама. Док се некад 
приступа од почетка, односно од полазне тачке када се систем 
израђује у потпуности као нова организација која је дизајнирана 
према захтјевима, потребама и постојећим условима у друштву и 
његовом окружењу. 

4.1.1.  Принципијелна полазишта дизајнирања 

 Процес сваке организације па и организовања система 
безбједности подразумјева, принципијелна полазишта од којих се 
започиње и развија организација система безбједности и његово 
дизајнирање према квалитету, функцији и обликовању модела који 
је прихватљив, прилагодљив и употребљив у стварним ситуацијама 
за које се израђује и прилагођава. У том случају приликом 
дизајнирања система се приступа примјени и поштовању 
одговарајућих принципа који ће обезбједити квалитет дизајнираном 
систему који ће бити прихватљив за друштво. Због тога се захтјева 
реорганизација или организација система који се реорганизује преко 
стручних и професионалних тимова који морају познавати 
најважније принципе који сачињавају одређену организацију. Кад је 
ријеч о принципу и принципијелности, то подразумјева начело 
досљедности. У овом случају тимови који врше дизајнирање 
система безбједности, морају се држати начела принципијелности. 
Бити принципијелан у овом случају значи достојно приступање 
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према задатку и држања начела који обликују квалитетна рјешења 
без утицаја неких фактора. 

1. Принцип одлучивања, 

Приликом одлучивања и доношења одлуке да се изврши 
дизајнирање или обликовање система безбједност у постојећем или 
новом облику, тимови који одлучују и донсе такву одлуку морају 
поштовати начело принципијелности којим се избјегава лична 
корист, утицај других фактора, притисци надређених и слично. 
Принципијелан приступ креатора система, један је од најважнијих 
фактора у обезбјеђењу квалитета организације, као и принципијелно 
приступање обликовању организације која ће бити прихваћена, 
спроведена и која ће пружити очекивани одговор и испунити 
замишљени циљ.  

2. Принцип јединства у тимовима,  

Сваки тим који дијелује на организовању система, мора 
имати и испунити друштвени циљ због којег се врши дизајнирање, 
обликовање и израда организације система. Организација и тим за 
организацију који немају одређени и зацртани циљ, никад га неће 
довести до краја нити остварити. Ефикасна организација система 
безбједности и његово функционисање, је зависно од интереса 
друштва, његових садржајних цјелина (подсистема) који га 
сачињавају. Интерес садржајних елемената у структури система 
управо се налази начело или принцип јединства. Људи који 
попуњавају систем или организацију, такође имају своје различите 
циљеве и интересе и све то треба достићи, чиме организацију доводе 
до сложености. У организацији је посебно значајно јединство 
управљачке и руководеће елите, а исто је неопходно на свим 
нивоима система, његових цјелина па до појединца. 

3. Принцип сталности система,  

У организованом систему безбједности један од значајних 
принципа је сталност која се изражава кроз тежљу како би 
организациона структура дуже егизистрирала и одржала своју 
егзистенцију. Како је код сваког човјека примарно да што дуже 
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живи и да живи квалитетно, тако је неопходно и тежити за што дуже 
функционисање организације система, ако му дозволе услови. Да би 
систем дуже опстао, неопходне су му сталне промјене, допуне и 
обликовање према потреби и стварном стању.  

1. Принцип реда и рада, 

Основно обиљежје система безбједности је адекватно 
успостављање реда и рада у организацији. Под овим појмом 
подразумјева се савремена, уређена и организована структура у којој 
је обезбјеђен квалитет и да сваки организациони дио са људским 
ресурсима и средствима, оствари радне и дисциплиноване задатке и 
циљеве. Да би се ред и рад одржао, потребно је квалитетно 
управљати са системом и људским ресурсима и свако нарушавање 
ових принципа, негативно се одражава на функционисање система и 
његову ефикасност. 

2. Принцип равноправности, 

Принцип равноправности при изради организације система 
безбједности, такође има велики значај у односу са људима, као и 
међусобни однос међу организационим цјелинама које сачињавају 
цјеловити систем. Помоћу принципа равноправности изграђује се 
равноправност како међу људима у систему тако и међу нижим 
организационим цјелинама. Уважавање равноправности је веома 
значајно како не би дошло до издвајања појединаца између других 
или једне организационе цјелине у односу на друге. Принципом 
равноправности остварује се и право на равноправност и при 
формирању ове значајне дјелатности. У овом случају, сви дијелови 
система морају бити равноправни, а и руководиоци у њима су у 
потпуно равноправном нивоу. У таквим случајевима гдје су сви 
равноправни, систем може правилно функционисати и постиће 
замишљени и планирани циљ. 

3. Принцип хијерархије, 

Принципом хијерархије у савременим условима као 
принципом организације, остварује се потпуно нови квалитет и 
развојна димензија. Класична теорија хијерархије полази од односа 
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потчињених и надређених ка основама друштвреног односа. 
Међутим, носиоци сложених функција и организација имају 
доминантније мјесто и имају виши ниво од носиоца мањих 
функција. Тако се концепција хијерархијског система изграђује на 
сложености функција. Приликом изградње система безбједности, 
мора се водити рачун да се не створи хијерархија у којој постоји 
надређени и подређени, већ хијерархија сложености функција гдје 
се уочавају мање и више сложености како у цјелинама појединачно 
тако и међу руководством и извршиоцима. У овом случају у 
хијерархији се посвећује посебна пажња и ту се може створити 
разлика у хијерархији између знања и незнања.  

4. Принцип економичности,  

Економија итекако има своје мјесто и у редизајнирању 
система безбједности, као и у свим другим сегментима друштвеног 
развоја и организације. Економичност у добро организованом 
систему показује свој значај на принципу удруживања рада људи и 
удруживања организационих цјелина у јединствени систем у овом 
случају систем безбједности. Приликом редизајнирања и 
обликовања система безбједности, носиоци организације морају 
уважавати законитост економије и њене моћи и утицаја на развој 
система. При томе, је неизбјежно водити рачуна приликом изградње 
система да се не пробијају економски трошкови већ у изградњи, а то 
би се одразило на његову функцију. У савременим условима 
удруживања организационих цјелина у једну цјелину самим тим се 
смањују трошкови у изградњи система, тако и у његовој функцији. 
Тиме економски принцип заслужује посебну пажњу у изградњи 
савременог система безбједности у савременим условима и 
тешкоћама на економском плану. У том смислу “стање привреде на 
западном Балкану прилично је лоше. Међународна заједница, 
посебно Европска унија, морала би учинити знатно више него до 
сада, да би се услови живота побољшали или бар вратили на ниво од 
пре десетак година . Сигурно је да овакво стање има директан утицај 
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на безбједност и објективно представља значајан безбједносни 
изазов“.105 

 

5. Принцип безбједносног квалитета, 

Савремени свијет и савремени односи су са собом донијели и 
новине, а те новине су услов за унапређење функционисања система 
безбједности као и његовог функционисања на принципу пружања 
квалитета услуга. Када је ријеч о систему безбједности чињеница је 
да овај систем у смислу квалитета пружа заиста квалитетне услуге, а 
квалитет се плаћа, признаје и награђује. Уколико организациона 
цјелина пружи квалитет високог стандарда и друштво га прихвата, 
подржава и на крају награђује. При томе, обликовање система 
безбједности у савременим условима се трансформише а на основу 
систематичности и стандарда квалитета. Пружање безбједносних 
услуга према прихваћеним стандардима и квалитетним 
активностима има своје мјесто и прихвата се у друштву на 
глобалном високом стандарду. 

 Кад је у питању глобални однос према стандардима и 
повећању квалитета услуга безбједности, међународна заједница у 
великој мјери учествује у квалитету безбједности. Учешће 
међународне заједнице у квалитету посматра се: 

- доношењем стандарда безбједности, који се примјењују у 
безбједносним субјектима на националном и гобалном 
нивоу, 

- контролисањем примјене, поштовања и прихватања 
стантарда у овим дјелатностима, 

- прихватање послова од стране националних институција 
које су примјениле стандарде и квалитет од стране других 
држава и међународне заједнице, 

                                                 
105  Миле Ракић , Драган Јовашевић; Изазови демократије, Институт за политичке студије, 

Београд, 2011.година ,стр. 74. 
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- оцењивање квалитета пружених услуга у безбједносним 
дјелатностима и други начини.  

 На овај начин учествују у јединственом систему квалитета, у 
пружању и коришћењу безбједносних услуга, које користи једна или 
више држава, као и међународна заједница у већини или у 
суштини106. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
106  Живота Радосављевић, Теорија организације, Факултет за трговину и банкарство „Јањићије и 

Даница Карић“, Београд, 2005.  
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5. ИЗБОР И ИЗГРАДЊА ОРГАНИЗАЦИОНЕ 

СТРУКТУРЕ 

 Структура је саставни дио свеке организације па и система 
безбједности као институције. Организација представља структури-
сану институцију система безбједностти. Када не би било 
организације у формулисању система безбједности, у том случају 
систем би представљао само групу извршилаца који су запослени у 
истом. Систем као институција има одређену структуру садржан са 
одређеним бројем међусобних веза и односа. У систему бизбедности 
су организовани већи број мањих организационих цјелина са чврсто 
постављеним унутрашњим односима и хијерархијом. Систем без-
бједности као организациона структура државе указује како су и на 
који начин појединци и групе организовани у односу на активности 
које извршавају у тој институцији. Овако организована институција 
као организациона структура није статична већ је динамична као 
компонента која се мијења под дејством спољних и унутрашњих 
изазова, пријетњи и ризика.  

Према томе, држава и систем безбједности у савременим 
условима у сталном притиску нових, савремених, честих и опасних 
појава које угрожавају државу, друштвено уређење, систем 
безбједности, безбједност људи, имовине и свих других друштвених 
вриједности. Ако је систем безбједности често угрожен притисцима 
и пријетњама унутар државе или од окружења, он ће бити принуђен 
на чешће допуне, промјене, измјене како организације, органи-
зационе структуре, тако руководећих тимова, па и дијелимично 
извршилаца у систему. Нестабилни услови у међународној зајед-
ници, окружењу па и унутрашности државе, често доприносе велика 
социјална незадовољства, миграције, политичке пријетензије и 
доминације, жеље за увођење новог свјетског поретка и сл., су 
основни услови за промјене, усавршавања и борба за опстанак 
друштва, а нарочито друштава у транзицији.  

Да би организациони дијелови тј. подсистеми са мањим 
организационим цјелинама система безбједности могли усклађено и 
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хомогено дијеловати, морају бити чврсто међусобно повезани, 
интегрисани и хомогени по принципу корпоративног организовања. 
Организовани систем безбједности у савременим условима мора 
бити устројен са сврсисходним распоредом његових мањих цјелина 
(подсистема или компонената), људских и материјалних ресурса 
којима су дефинисани послови, циљеви, задаци и слично. 

Организација система безбједности се дефинише и поставља 
унутрашњим правним правилима и документима, којима се 
обухватају свеукупне везе и односи између система безбједности и 
других систем државе, као и везе и односу унутар система између 
мањих организационих цјелина. Организовани систем безбједности 
као институција државе сачињен је од оперативног дијела који 
сачињавају извршиоци послова и активности, затим статичког 
дијела који сачињава управљачка и руководна структура, која 
управља и руководи институцијом.  

 Међутим, у организационој структури система распоређени 
су и извршиоци средњег нивоа који чине руководиоци овог нивоа и 
извршиоци свих профила. 

Организовањем система безбједности према овом кри-
теријуму и методолошким поставкама, могу се очекивати резултати 
у пружању државног и приватног одговора на све пријетње. 

5.1. . Опредјељујући фактори и 

детерминанте при избору оптималне 

варијанте Система безбједности 

На уређење и обликовање организације система безбједности 
и моделирање организовања његове структуре утиче већи број 
различитих фактора. Ови фактори, чији је утицај доминатан у орга-
низовању система безбједности, одређују избор и карактер oблика 
организационе структуре система безбједности. У највећем броју 
случајева тероретичари из сфере друштвених наука, а нарочито они 
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који се баве организационом проблематиком, ове факторе 
класификују обично у две основне групе: 

- унутрашњи и  

- спољашни. 

Ова подијела на унутрашње и спољашне факторе је опште 
прихваћена подијела код већине теоретичара, али се теоретичари 
разликују искључиво према броју фактора које узимају у обзир 
приликом формулисања овог феномена. Према Х. Минтзбергу,107 
фактори који утичу на обликовање и промјену организације струк-
туре предузећа су: старост и величина, технички систем, окружење, 
власништво и систем управљања, култура и мода.  Овај аутор поред 
наведеног укључује и сљедеће факторе: сложеност, и диверзифика-
цију послова, као и способност предузећа да реагује на промјене 
окружења.108 Ако примјенимо наведену подијелу на овај проблем уз 
примјену опредјелујућих фактора који би могли послу његово 
функционално рјешење према условима у којим се организује и 
функционише. 

Приликом обликовања и организовања система безбједности 
могли би бити основа у формулацији овог проблема. Обзиром да се 
дио аутора опредјељује за унутрашње, а дио на спољашне факторе и 
у овом случају ће бити подијела по овом принципу. 

Унутрашњи фактор који утичу на обликовање организације 
система безбједности су: циљеви, стратегија, величина система, 
врста технологије дјеловања, задаци система, услуга система, лока-
ције у организацији и простору и запослени. Док спољашни фактори 
су: корисници услуга, безбједносна конкуренција, политички, еко-
номски, правни, географски и други чиниоци. 

Утицај и дејство наведених фактора је веома различит и за-
виси од врсте и сложености система као и старосне структуре запо-
слених и постојаности система и други. Обзиром на повезаност и 

                                                 
107  Mintzberg, H. (1990) The Mangers Job, New York. 
108  Група аутора, Организационо понашање, Мегатренд, Београд, 2007. стр 328-333. 
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однос између фактора у организацији ни један од фактора не може 
се посматрати изоловано и независно један од другог, они су међу-
собно повезани и заједнички им је циљ. Циљ организованог система 
безбједности представља најзначајније обиљежје система и они му 
одређују резултате и будућности. Циљеви представљају оно што је 
жељено системом безбједности у будућности. 
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6.  ПОСТУПАК СТРУКТУРИРАЊА 

ОРГАНИЗАЦИЈЕ СИСТЕМА БЕЗБЈЕДНОСТИ 

У савремено свијету и добу и условима, као и динамици 
промјена у међународној заједници и националним државама, 
долази до честих промјена како на политиичком и економском тако 
и на правном, социјалном и безбједносном плану. Кад се говори о 
промјенама, у безбједносном смислу, на њих утичу многобројни 
фактори, због чега се сматра да ни једна организација није вечна и 
да је вријеме и услови мијењају.  

Из свега наведеног државе често приступају структурирању 
како других тако и система безбједности. Да бих објаснили струк-
турирање система безбједности, неопходно је одговорити на одре-
ђено питање, шта је то структура? У овом смислу, структура под-
разумјева, савремену изградњу, развој и унапређење квалитета код 
друштвених снага и односа и њихових достигнућа у организацио-
ним, технолошким и техничким унапређењима у јединственом орга-
низацијском систему и његовим ужим организационим дијеловима 
безбједности.  

Ако испоштујемо претходну дефиницију структурирања 
система безбједности постићи ћемо замишљени и планирани циљ, а 
то је очекивана структура система безбједности. Примјеном помену-
те дефиниције, организацију система безбједности ће карактерисати 
честе промјене, а оне су увијек условљене из постојећег друштвеног 
стања и његовог окружења. Организовање, усавршавање, унапре-
ђивање и мијењање су стални пратиоци како организације , тако 
друштва и развоја савременог свијета. Свака промјена има свој 
темпо и динамику развоја и унапређења функције организационе 
дјелатности. За структурирање и рекструктурирање у најчешћим 
случајевима доприносе појавни облици пријетњи, конфликата и 
ризика, због чега се и врше промјене некад у рекструктурирању, а 
некад у структурирању. У том случају, развој система безбједности 
представља скуп насталих промјена и дешавања у току његовог 
постојања, развоја и функционисања. 
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Организационо структурирање система безбједности оз-
начавају одређени процес којим се врше измјене, мијењање, или мо-
дификовање, постојећег система и његових конпонената или мањих 
организационих дијелова. Да би се створила нова организација сис-
тема безбједности у том случају се приступа изради потпуно нове 
организације са новим обликовањем цјелокупног система и његових 
дијелова уз увођење нове технологије, техничког развоја, саврме-
нији метода дјеловања, као и увођење нових дјелатности, како би се 
систем прилагодио постојећем политичком, економском и соци-
јалном стању.  

С тим у вези, организационе структуриране промјене ства-
рају нови приступ систему уз нове послове и активности са пости-
зањем квалитета и мобилности, како би се постигли одговарајући 
напретци и крајњи циљеви. Приступ структурисању система 
безбједности условљавају нужне и нове промјене које су проистекле 
из непрекидне тежње друштва ка унапређењу и постизању развоја, 
жељених циљева и продуктивности кадрова у јединственом систему 
безбједности. На структурирање организације система могу утицати 
планске или непланске промјене, а којима ће се прибећи зависно је 
од унутрашњих и спољних утицаја и фактора. Планске промјене 
подразумјевају дугорочну планску активност државе у правцу про-
мјена организационе структуре система безбједности, ради прила-
гођавања насталих промјена у друштву или окружењу са поставља-
њем нових квалитетнијих активности и тиме постизање планских 
циљева.  

Приликом приступа извршењу организационих промјена 
увијек мора бити засновано одговарајућим припремама, усаглаша-
вањима и договорима. Да би се постигли циљеви увијек се поставља 
питање, да ли ићи у организационе промјене и дали су се стекли сви 
услови за то? Друго, када започети и како спровести потребне про-
мјене? Треће, да ли су обезбјеђена финансијска средства и постоји 
ли политичка подршка за промјене? 
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Међутим, приступ структурирању система безбједности про-
истиче из насталих промјена и потреба друштва и такве активности 
су обично:  

- промјене у технолошко-техничким унапређењем органи-
зације система, 

- промјена организационе структуре цјелокупног система и 
свих организационих дијелова у истом, 

- промјена структуре запослених у свим цјелинама, 

- промјена и унапређење безбједносне културе,  

- промјена и унапређење квалитета мјера и активности. 

 Свако структурирање и промјена система безбједности у 
најчешћим случајевима се појављују незадовољства, револти па у 
неким случајевима и побуне. У овом случају је велики допринос за 
организацију је смиривање запослених и њихово задовољење о 
промјенама. Због оваквих и сличних проблема, често друштва при-
бјегавају смањењу промјена и избјегавању израде потпуно нове 
организације. У овим случајевима појединци и групе се осете угро-
женим и стрепе од губљења позиција или радних мјеста. Унапре-
ђење система безбједности приликом његовог структурирања је и 
организовање квалитетнијег управљања новом организационом ст-
руктуром у којој је дошло до великих промјена по свим питањима. 
Менаџмент или руководство система безбједности у новим 
условима мора унаприједити културу безбједносног понашања, ква-
литетније руковођење, унапређење квалитета упрвљања новим 
промјенама и постизање већих резултата у пружању безбједносних 
услуга. Ако се испуне сви захтјевани, услови и приступи адекватним 
промјенама, тада ће се стећи услови и у постизању планираних ци-
љева. 
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7.  УСЛОВИ И ДИНАМИКА 
ОРГАНИЗАЦИОНИХ ПРОМЈЕНА 

 Ако се мијењају политички односи, настају социјалне про-
мјене, долази до економских криза, мијењају се државне границе, 
долази до промјена политичких система и друго. У том случају су 
неизбјеже промјене и у систему безбједности државе, нарочито др-
жава у транзицији и развоју, као и држава које се налазе у угро-
женом окружењу. Све напред наведено, има те како негативне ути-
цаје на Републику Србију која се дужи временски период налази у 
нестабилном политичком, економском и безбједносном условима, 
због чега је принуђена на одређене промјене.  

Међутим, промјена је активност која омогућава да се уводе 
новине у односу на постојеће стање. Новине имају за циљ промјене 
постојећег стања које није давало одговарајуће резултате, због чега 
се врше одговарајуће промјене. Организовање промјена у савреме-
ним условима карактерише непрекидно мијењање онога што не 
пружа квалитет и што не доприноси потребним резултатима. Орга-
низовање промјена у ситему безбједности као дјелатност је стални 
пратилац сваке организације па и система безбједности државе. 
Некад ређе некад чешће, у главном, промјене су начин живота у 
демократском и савременом свијету, као и у новонасталим условима 
у међународној заједници.  

Промјене имају свој темпо и динамику како унапређења и 
развоја тако и прилагођавања новонасталим ситуацијама у међу-
народној заједници и у окружењу. Свака промјена нити је јед-
ноставна нити безбјолна, она је одређени процес у којем настају из 
задовољства али и конфликти. Промјене прихватају они који су их 
планирали и који желе промјене, а не прихватају их они са застар-
јелим мишљењима и навикама који тешко прихватају новине и они 
су обично незадовољни са сваком промјеном, па чак некада иако су 
свјесни бољем сутра. 

 При томе, до конфликта долази између група који су за 
промјене и оних који су против промјена. Развој и унапређење сис-
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тема безбједности, представља скуп увођења новина које се деша-
вају у времену настанка промјена и развоја живота одређеног друш-
тва. Према томе, промјене представљају одређени друштвени про-
цес којим се мијења или модификује постојећи систем са свим ње-
говим компонентима и којим се ствара нови облик система безбјед-
ности и као такав се уклапа у новонастало стање. 

Новоформирани или модификовани систем безбједности чи-
ју организациону функцију су измјениле новонастале промјене, омо-
гућава остварење нових послова са савременим методолошким постав-
кама, помоћу којих се пружају квалитетнији одговори на све изазове. 
Нужност за увођење промјена у постојећи систем безбједности, прои-
зилази усљед настанка и појаве нових пријетњи безбједности, као и 
непрекидне тежње развојем, остврењем циља и пружањем адекватних 
одговора на све изазове. У савременим условима систем безбједности 
се мора често и контиунирано мијењати и допуњавати са новим 
методама, како би могао дати одговор новим захтјевима и изазовима. 

Приликом приступања извршењу промјена у систему без-
бједности, оне морају бити планске или непланске (често изнуђене). 
Планске промјене су редован процес који је условљен спољним и 
унутрашњим условима. Док непланске промјене често настају 
утицајима унутрашњих и спољашних фактора. Планске промјене 
подразумјевају дугорчну и планирану активност у правцу демократ-
ских промјена у структури система безбједности. Промјене се врше 
са циљем прилагођавања захтјевима и промјенама окружења и 
постављања нових савременијих циљева. Непланске промјене нису 
планиране и оне су неочекиване и настају усљед изненадних 
промјена у окружењу и појаве нових или честих изазова и пријетњи 
безбједности. С тога, у провођењу промјена потребни су конкретни 
услови и критична количина пријетњи држави и друштву у цјелини. 

7.1. Узроци организационих промјена 

За сваку промјену система безбједност, потребни су одређе-
ни услови и постојање утицајних фактора који условљавају про-



 
Карактеристике система безбједности 

 

 
185 

мјену. Утицајни фактори и потребе за промјенама су многобројни 
између којих су неки више, а неки мање изражени у пријетњама, 
изазовима и утицајима на промјену. Између многих утицаја на 
угрожавање безбједности, споменућемо неке од њих:  

- Окружење и његов утицај на угрожавање безбједности  

Погоршани безбједносни утицаји на државу и систем 
безбједности из окружења, један је од најзначајнијих и најутицај-
нијих фактора који изазивају ризике а који условљавају промјене 
постојећег стања у безбједности. Повећавањем узрока који утичу 
негативно на систем безбједности, узрокује промјене у друштвеном 
уређењу, а тиме и ситему безбједности, како би се увеле нове и 
савременије методе одговора државе на угрожавајуће факторе. Из 
наведених разлога долази до чешћих промјена у систему безбјед-
ности него што је случај са угрожавајућим факторима ретких и ма-
њих утицаја на безбједност.  

Савремени свијет са собом доноси и нове и драстично опас-
није облике пријетњи између којих су појаве, усавршавање и развој 
савременог оружја за масовно уништавање, са којим располаже 
више држава у међународној заједници, од којих су неки у нашем 
окружењу. Политичке, промјене у међународној заједници, окруже-
њу и код сусједних држава, економске кризе, велике миграције, 
оружане интервенције, оружане агресије, терористичке активности, 
организовани криминалитет, корупција су појаве које у великој 
мјери имају утицај на угрожавање безбједности нашег друштва из 
окружења. 

- Унутрашње пријетње и њихов утицај на угрожавање 
система безбједности 

Многе државе у свијету, па и Република Србија су погодно 
тло за незадовољства из политичких, економских, социјалних, 
сепаратистички и религијских мотива. Из наведених мотива или раз-
лога долази до побуна, бунтова, штрајкова, демонстрација, оружа-
них сукоба, терористичких и криминалних активности, па и грађан-
ског рата. Све су то фактори који мање или више утичу на промјену 
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система безбједности, како би држава пружила одговор тим 
пријетњама. 

- Елементарне непогоде и њихов утицај на промјене 

Елементарне непогоде као природна појава, такође имају ве-
лике утицаје како на угрожавање безбједности људи, имовине, сис-
тема безбједности и слично, тако и на извршење промјена. Честим 
појавама и настанком великих или огромних посљедица по без-
бједност људи, имовине и других вриједности, друштво трпи велике 
посљедице, а то условљава и брзе и честе промјене. 

7.1.1. Екстерни фактор промјена 

Екстерни фактор промјена подразумјева мање и веће утицаје 
политичких и економских, војних и других структура, које утичу на 
промјене како политичког, правног, економског тако и безбједнос-
ног система. Екстерни фактори са познатим методама врше одре-
ђене притиска на друштво Републике Србије да извршава одређене 
промјене у друштву.109 Утицај на промјене врши се неоружаним и 
оружаним пријетњама, а затим и извршењем пријетње. Република 
Србија је у новом миленијуму била мета између других како неору-
жаним тако и оружаним притисцима и пријетњама.  

Неоружане пријетње 

Неоружане пријетње као метод притиска на испуњење одре-
ђених захтјева, а који имају за циљ стицања користи за њихове свр-
хе. Неоружане пријетње Републици Србији су спроведене на начин 
завођења санкција, пријетња одузимања територије, пријетња агре-
сијом и слично. Све пријетње су најављиване као потреба за оства-
рење наводних људских права, увођење наводне демократије и сли-
чни притисци. 

 

 
                                                 
109  У том смислу индикативна је посета Америчког члана Стејт дeпартмента САД, Брајана Хојт 

Ли-а, 2017.године. 
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Извршење оружаних пријетњи,  

Под паролом да нису испуњени сви захтјеви међународне 
заједнице, другим ријечима неких економско развијених држава са 
запада, приступило се извршењу пријетњи. 

Бомбардована је Република Србија 1999. и Република Српска 
1995. из ваздушног простора од стране НАТО пакта. Насилно је отет 
дио територије Републике Србије тј. Косово и Метохија од матичне 
државе. Та територија је проглашена независном државом без прис-
танка Републике Србије и неких других држава. Изолована је на 
одређено вријеме Република Србија од међународне заједнице. Из-
веден је грађански рат у окружењу између бивших република бивше 
Југославије, и друге пријетње и опасности.  

Све наведено је утицало на одређене промјене у друштву 
Републике Србије, али исте нису дале очекиване резултате како на 
спрјечавању отимања територије, тако и њеном проглашењу не-
зависном државом. Нису у потпуности пружени одговарајући одго-
вори бонбардовању Републике Србије, како њиховом спрјечавању, 
тако и супротстављању. На промјене су утицали инострани фактори, 
тј. они који су и вршили пријетње друштву Републике Србије. На 
промјене су утицали притисцима на уступке, притисцима преко 
преговора и омогућавање терористичким групацијама да врше зло-
чине над неалбанским народима, уништавана су и уништавају се 
материјална добра, врше се и даље притисци на признање те Репу-
блике Косово и тако даље.  

7.1.2. Интерни фактор промјена 

Утицај интерних фактора на промјене у Републици Србији, 
може послужити многим друштвима као примјер непоштовања уста-
ва, закона, људских права и слично. Сепаратисти, терористи, крими-
налци, фундаменталисти и други добили су подршку од већег дијела 
међународне заједница, да изврше притиске и утицај на промјене у 
друштву Републике Србије. Промјене су извршене како отимањем 
дијела територије, тако његово проглашење независном државом. 
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Одузета су сва љуска права неалбванском становништву да се врате 
на своја огњишта, да учествују у развоју друштва, права на слободно 
кретање и право на слободан живот. Својим утицајем и помоћи дије-
ла међународне заједнице, извршене су промјене друштва Републи-
ке Србије у политичком, економском, безбједносном и социјалном 
смислу. Оружане војне и полицијске снаге немају приступа терито-
рији Косова и Метохије. Не располажу са правима заштите станов-
ништва на овом простору од угрожавајућих фактора.  

Политички систем РС не функционише на Косову и Мето-
хији. Друштво Републике Србије на Косову и Метохији не може да 
располаже са природним ресурсима, а тиме и другим средствима од 
значаја за привреду земље иако су власници Република Србија и 
становништво Јужне покраине које чини и албанско становништво. 
Грађани неалбанске народности на овом простору немају право на 
слободан живот, право на вероисповест, слободно кретање на цјелој 
територији и слично. Све наведено су утицаји присилног извршења 
промјена друштва без учешћа власти и грађана Републике Србије. 
Том присилном и насилном утицају на промјене, доприњели су 
утицаји и подршка дијела међународне заједнице, као и сепаратисти 
и терористи из дијела албанског народа на Косову и Метохији, као 
дијелу територије Србије. 

7.2. Процес организационих промјена 

Промјене у систему безбједности не долазе саме по себи, 
нити се уводе аутоматски, чак у неким случајевима и кад је систем у 
одређеној кризи. Криза може настати изненадно, брзо и неочекивано 
тако да не постоје могућности за спровођење неких брзих промјена 
или његових већих измјена за кратко вријеме. Нарочито систем 
може бити у одређеној кризи у вјереме настанка брзе, неочекиване и 
непланиране ванредне ситуације која може бити проузрокована 
људским фактором, техничко-технолошким удесима и природним 
несрећама. У том случају до промјена може доћи само кад се за исте 
стекну одговарајући услови. Кад је ријеч о промјенама у систему 
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безбједности, модел и процес промјена се одвија обично у најмање 
три фазе:  

- отварање процеса промјена, 
- мијењање процесом постојећег стања, и 
- затварање или окончање промјена. 

 Отварање процеса промјена је скуп одређених, планираних 
и циљних активности које представљају припрему на увођење 
промјена. У овој фази се изражава потреба за промјенама, а пробле-
ми који постојеће стање изазивају су циљеви, правци и услови 
промјена и субјекти који требају те промјене окончати. Руководиоци 
усмјеравају правилне, потребне и одговарајуће методе промјена при 
чему појединци, групе и институције уводе и прихватају нужност тих 
промјена. Отварање или отпочињање промјена представља фазу у којој 
се савлађују настали отпори промјенама, јер постојећа структура 
посједује одређену статичност која их одржава у постојећем стању, 
које су они остварили и које задржавају и које им погодује као такво.  

 Обзиром да отварање процеса промјена подразумјева напу-
штање постојећег стања, навика и метода рада, код запослених се 
ствара осјећај личног губитка интереса. Тај отпор се ствара у нај-
чешћим случајевима због стечених навика на постојеће стање, а 
одвикавање од истог много дуго траје и постаје болно. 

Мијењање процеса постојећег стања, подразумјева дијели-
мичну или комплетну промјену постојећег стања у систему безбјед-
ности. Промјена постојећег стања може отпочети, кад се стекну ус-
лови за то, а услови се стичу кад се потпуно изврши фаза отварања 
процеса промјена. Промјене подразумјевају изналажење и прихвата-
ње нових идеја, ставова, вриједности и рјешења, као и организацио-
ног понашања запослених. Трансформација система безбједности и 
увођење новина приликом мијењања постојећег стања је таква, у 
оквиру које се мијењају неки дијелови организације, организационе 
структуре, технологија, услови рада и слично.  

Процес измјена, допуна или комплетних промјена врше 
стручна, извршна, руководна и експертска лица или тимови који 
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уводе новине и промјене у постојећем систему, припремају, обуча-
вају и доводе компетентна лица да активно учествују у промјенама и 
да изврше те промјене, као и да их касније спроведу. 

Затварање или окончање промјена, подразумјева фазу стаби-
лизовања система безбједности у промијењеном стању и новим ус-
ловима. Ново стање представља нову организацију система, нова 
понашања извршилаца и спровођење нових и савремених метода, 
норми и рјешења који треба да остваре планирани циљ извршених 
промјена. Затим, затварање процеса подразумјева нови модел сис-
тема безбједности, понашања запослених, механизма коордицације 
између мањих организационих цјелина (подсистема), допуна са 
средствима, опремом и новим модификованим циљевима.  

У фази затварања или окончања процеса промјена, је фаза 
којом се омогућава да оно што је уведено, научено, поставњено и 
прихваћено буде и практично реализовано. Да бих организационе 
системске промјене биле прихваћене, промјене се морају интегри-
сати у континуирано понашање код свих запослених. Ове три на-
ведене фазе су основа и процес којим су извршене неопходне и 
модификоване одговарајуће и прихваћене промјене, које ће током 
времена показати квалитет и потврдити идеје или ће их повргнути, 
за све то је потребно одређено вријеме. 

7.3. Програм радикалних организационих 

промјена 

 Обзиром да су промјене стални пратилац политичких, еко-
номских, социјалних реформи, истовремено су пратилац и безбјед-
носних промјена које условљавају нове и савремене методе или 
облици угрожавања и догађања у савременој међународној заједни-
ци. Кад су у питању организационе промјена у систему безбједности 
исте су условљене структуралним дјеловањима промјена, као што 
су: 

- промјене техничко-технолошким процесима, 
- промјене организационе дјелатности систем безбједности, 
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- структуралне и системске промјене, и 
- промјене понашања и дјеловања код извршилаца. 

 Кад су у питању промјене у техничко-технолошким проце-
сима исте подразумјевају, увођење, примјена и спровођење нових 
технологија, техничких средстава и опреме која се користе у 
безбједносном систему и остварење нових и савремених истражи-
вања и откривања опасности уз коришћење технологије и техничких 
средстава.  

Промјене организационе дјелатности тј. система безбједнос-
ти извршене су новим постављањем организационе структуре уз 
примјену и поштовање нових и савременијих метода и активности у 
дјеловању безбједносних субјеката и запослених.  

Промјене структуре дјеловања са новим и савременим изра-
дом организационе структуре која је прилагођена савременим усло-
вима, потребама и могућим пријетњама, како би субјект пружио 
одговарајући одговор свим пријетњама. 

Промјена у понашању запослених, подразумјевају новине у 
припремама, обукама и усавршавањима запослених код којих се 
мијења култура безбједносног понашања, мијења се приступ 
извршењу задатака и прилагођавање новим и савременим условима 
које им пружа нова организација система безбједности.  

7.3.1. Организационе трансформације 

Организациона трансфотмација система безбједности, под-
разумјева промјену постојеће организационе цјелине или дјелатно-
сти или промеу њених дијелова (подсисема) који сачињавају њену 
цјелину. У овом смислу промјене се односе на адмистративне под-
ручје постојеће организације система безбједности, а које обично 
укључују сљедеће: 

- безбједносну стратегију система безбједности, 
- методолошки приступ у спровођењу активности и 

примјена одговарајући метода дјеловања, 



 
др Љубо Пејановић, др Душко Вејновић, др Миле Ракић 

 

 
192 

- примјена система квалитеа и унапређење квалитета код 
извршилаца и њихово награђивање.  

Промјена безбједносне постојеће стратегије је посљедица по-
јаве, пораста и извршења нових облика пријетњи, изазова и ризика, 
као и промјена политичких, економских, социјалних и других 
услова у међународној заједници, окружењу и унутрашњости држа-
ве. Наведене пријетње су услов за извршење промјена у организа-
цији и активностима у систему безбједности и његовим битним ком-
понентиама које су садржане у једној цјелини.  

Обим и дубина промјена зависи од циља планираних промје-
на и да ли се ради о реорганизацији система безбједности у цјелости 
или одговарајућој организационој трансформацији до које су довели 
постојећи односи у окружењу или на националном плану. Кад се 
ради о реорганизацији система безбједности, она представља орга-
низационе промјене чији је циљ прилагођавање организације сис-
тема постављеним захтјевима и ситуацијама у окружењу или на 
националном плану. Циљ нове реорганизације је, модификација пос-
тојеће структуре система да би он постао функционалан, ефикасан и 
пружио одговарајући одговор промјенама. Кад се врши само реорга-
низација система, не врше се измјене његових изворних основа већ 
његових компонената који се прилагођавају основној верзије у но-
вим условима. Док организација система безбједности подразумјева-
ју радикалне промјене и структуре система у цјелости. 

7.3.2.  Промјене организационих структура  

„Концепт организационог развоја, са низом недостатака који 
га карактеришу (примарна орјентисаност на микроорганизационе 
промјене, орјентисаност на парцијалне промјене, орјентисаност на 
еволутивне промјене и тд.), не одговара свим потребама савремених 
организација које егзистирају у динамичним и врло нестабилним 
условима. Из тог разлога се, крајем 70-тих и почетком 80-тих година 
двадесетог вијека, пажња истраживача усмјерила ка изналажењу но-
вих концепата организационих промјена које би на адекватнији 
начин одговориле захтјевима савремених услова пословања. У орга-



 
Карактеристике система безбједности 

 

 
193 

низациону и менаџмент теорију и праксу уводи се концепт органи-
зационе трансформације који, у односу на концепт организационог 
развоја, организационе промјене тумачи на квалитетно другачији 
начин“.110 

Настанак концепта и карактера организационе трансфор-
мације у систему безбједности битан је због честих промјена у 
друштву, међународној заједници и у односима уопште. Концепта 
организационих трансформација заснива се појавама и промјене 
равнотеже у политичким и другим односима. Организациона транс-
формација система безбједности подразумјева, да се модел органи-
зације састоји у смјењивању релативне стабилности и равнотеже у 
међународној заједници, у којем периоду се систем усавршава. 
Суштина организације и трансформације савременог система без-
бједности, садржи промјену у кадровима, њиховим понашањима, 
који инцирају промјене дијелова организационог система.  

У овом случају указује се на тежњу да се организациона 
трансформација система безбједности прикаже као посљедња фаза у 
развоју новог концепта организационог развоја. При томе, органи-
зациона трансформација укључује интервенцију на макроорганиза-
ционом и микроорганизационо нивоу који су упућени на реконстру-
исање система у цјелости. У том случају организациона трансфор-
мација подразумава брзе промјене, а које се дрго и плански припре-
мају и које се могу извршити у релативно кратком временском року, 
а тиме да се доведе до радикалних промјена организациониг пер-
форманси. 

Модел процеса организационе трансформације система без-
бједности не постоји као универзални модел који бих се користио 
као основа. Сваки систем, па и систем безбједности има своје специ-
фичности које су условњене међународним односима, појавом но-
вих пријетњи и условљавања одговора постојећем стању и пријет-
њама које се спријечавају и сузбијају у датом времену. 

                                                 
110  Неђо Даниловић, стр. 93-94. 
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7.3.3. Реинжињеринг 

 „Реинжињеринг (енгл. reengineering nem) представља ради-
калан редизајн пословних процеса ради њиховог драматичног 
побољшања. Радикални редизајн значи отпочивање од почетка ум-
јесто мијењања или модификовања постојећих начина рада. Реинжи-
њеринг типично доводи до организације која има специфичан скуп 
особина:“111 

Природа и карактер реинжињеринга у условима поремећених 
односа у међународној заједници, динамичне нестабилности у 
окружењу, а традиционални начин организовања не обезбјеђује пос-
тизање жељених, очекиваних и планираних резултата. Тромост, спо-
рост и застарјелост функционисања постјећег система безбједности 
са великим бројем управљачких структура и бирократски односи, не 
одговарају потребама у новонасталим условима.  

„Двадесетих година двадесетог вијека појавио се реинжи-
њеринг, као концепт радикалних организационих промјена којим се 
покушава превазилажење недостатка традиционалних организација 
и њихово прилагођавање захтјевима савременог пословања. Постоје 
многобројне дефиниције реинжињеринга. Међу њима најчешће 
цитирана је она чији су аутори Michael Hammer i Jomes Champy, 
водећи заговарачи реинжињеринга. Они концепт реинжињеринга 
дефинишу као „фундемантално промишљање („rethinking“) и ради-
кални редизајн пословних процеса у циљу остваривања драматич-
них побољшања у критичним, савремено мерљивим перфомансама, 
као што су трошкови, квалитет, услуге и брзина“.112  

Суштина и примјена реинжињеринга у организационим про-
мјенама система безбједности подразумјева сљедеће фазе: 

- фундаменталне промјене система, 
- радикалне промјене систем, 
- драматичне промјене, и  
- процеси. 

                                                 
111  Група аутора, (Милутин Срдић), Пословни лексикон, Веларта, Београд, 2009. стр.662-663. 
112  Неђо Даниловић, стр. 99-100. 
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Фундементалне промјене система безбједности, 

 подразумјевају темељне промјене цјелокупног система и ње-
гових мањих организационих цјелика тј. подсистема. 

 Спровођењем реинжињеринга у фундаменталним промјена-
ма система безбједности, руководиоци или руководни тимови, мо-
рају да постављају основна питања о својим цјелинама и начину њи-
ховог дјеловања и функционисања. Одговори на постављена питања 
су захтјеви руководиоца да преиспитају основна правила и прет-
поставке на којима се заснива функционисање система и да утврде 
на који начин те праилне претпоставке утичу на остварење циљева 
система безбједности.  

 У овом случају реинжињеринг трага за квалитетним одгово-
рима, а која се односе на питања, „шта треба да раде? и „како то да 
раде?“ Реинжињеринг у овом случају одбацује оно што јесте и 
усмјерава се на оно што би могло бити. 

Радикалне промјене у систему безбједности одразумјевају  

У овом случају реинжињеринг доводи до радикалних промје-
на. То не значи да реинжињеринг врши потпуно побољшање посто-
јећег организационог модела, већ његово радикално мијењање, од-
носно ново креирање. „Реинжињеринг подразумјева занемарење 
свих постојећих структура и процедура и изналажење потпуно но-
вих начина за обављање послова. То је приступ „чистог листа па-
пира“ који не трпи ограничење које намеће постојећа организација и 
постојећи начин њеног функционисања“. 

Драматична примјена реинжињеринга у промјени систе-
ма безбједности подразумјева, потпуну и конплетну промјену сис-
тема безбједности, у којем се уводе новине и начин функционисања 
истог. 

У овом случају, „реинжињеринг није средство за постизање 
маргиналних, већ драматичних побољшања организациони перфо-
манси. Док се од већег броја малих, сукцесивних унапређења може 
евентуално очекивати значајни кумулативни ефекти, а од спрово-
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ђења реинжињеринга, очекује се драматично побољшање резултата 
рада.“ 

Процеси у спровођењу примјеном реинжињеринга у орга-
низовању система безбједности подразумјевају 

„Орјентација у процесу сматра се најважнијим аспектом 
реинжињеринга. Реинжињеринг полази од претпоставке да се орга-
низационе перфомансе креирају у процесима, а не у структурама у 
којима се ти процеси одвијају. Уколико се желе радикална уна-
пређења начина функционисања организације, као и њених резул-
тата, неопходно је промјенити процес, а не структуру организације.“ 

 Међутим, реинжињеринг је фундаманталан радикалан и драма-
тичан приступ побољшању организационих процеса и перфоманси. Он 
се разликује од концепта који се залаже за унапређење перфоманси 
кроз инкрименталне промјене јер афирмише брзе и радикалне промјене 
које су у складу са захтјевима окружења. Успјешно спровођење 
реинжињеринга подразумјева примјену одговарајућих принципа. На 
основу практичног искуства у приватном и јавном сектору је 
формулисан одређени принцип за који се сматра да обезбјеђује 
побољшање перфоманси путем реинжињеринга и трансформације.“113 

Према томе, примјена реинжињеринга са свим његовим 
методама у организовању система безбједности и његовим промје-
нама је значајно и условно за стручне тимове који врше промјене 
организације система безбједности. 

7.3.4. Реструктуирање организације  

„Да би појам реструктурирања организације савременог сис-
тема безбједности могао бити дефинисан неопходно је, претходно, 
одредити номинално значење појма реструктуирања организације. 
Такође је потребно извршити анализу сазнања о појму реструктри-
рања организације у доступној литератури, како би то сазнање ос-

                                                 
113  Неђо Даниловић, стр.99-101. 
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нове било могуће одредити, садржај појма реструктурирања органи-
зације посебне намене“114 

Појам реструктурирања организације савременог система 
безбједности, је један од метода организационих промјена система 
безбједности и један од начина за остваривање квалитетнијих промјена 
у организовању система безбједности, док појам ораганизације 
подразумјева, облик устројства институције у друштвеним дјелат-
ностима са стањем и структуром која сачињава организациони систем. 
Организовани систем безбједности садржан је са системом функција 
које извршиоци обављају како би постигли замишљене циљеве.  

У том смислу, систем као организација садржи скуп одре-
ђених улога, а друштвена група која врши послове је скуп људи. 
Организација система као научна дисциплина или наука са примје-
ном одговарајућих научних метода изучава појаве, законитости и 
факторе развија организовање, конструисање и функционисање 
организационог система са остварењем одређених циљева. Рестру-
ктурирање органицације система безбједности, представља одре-
ђени процес свеобухватних стања организационих цјелина, руковод-
ства и тимова за вођење промјена, којим се радикално мијења 
постојеће стање и организује нови модел функционисања у циљу 
побољшања његових перфоманси. Реструктурирање организације 
система безбједности представља процес свеукупних дјелатности и 
људских ресурса са посебним његовим карактеристикама, које се 
посматрају у сљедећем: 

Свеобухватне промјене, планске промјене, вођене промјене, 
радикалне промјене и промјене усмјерене побољшању перформанси. 

1. свеобухватне промјене реструктурирања, обухватају про-
мјене цјелокупних дијелова система и његових подсис-
тема, а не само промјену појединих његових дијелова. 

2. Планске промјене реструктурирања, обухватају промјене 
које руководство система посебне намене предузима пре-
ма унапријед утврђеним планом и циљевима,  

                                                 
114  Неђо Даниловић, стр.107-108 
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3. Вођене промјене реструктурирања, представља процес 
конплексних промјена у циљу успјешне реализације,које 
је обавезно пажљиво и прецизно вођење промјена од стра-
не руководства система. 

4. Радикалне промјене реструктурирања обаухватају ради-
калну и коријениту промјену система, а спровођењем рес-
труктурирања успоставља се стање организације далеко 
другачије од постојећег пре промјена. 

5. Промјене ка побољшању перформанси, усмјерене су ка 
побољшању тј. имају за циљ реструктуирања система по-
себне намене како би рационално користио постојеће 
ресурсе уз постизање ефеката и планираних циљева. 

Реструктурирање организоције система безбједности је пот-
ребан процес, којим се врши промјена, а заснована на планираном 
приступу којим се третирају организациони проблеми, као и про-
мјена постојећег стања и стицање услова за нове и савременије дје-
ловање запослених лица и њихов правилни одговор пријетњама. 

7.4. Отпор организационим промјенама 

Друштва или државе у транзицији и развоју, међу којима је и 
Република Србија, врло тешко прихватају демократске промјене. 
Дијелови друштва који су навикли на одређени систем и стање у ко-
ме су живјели и радили и који су градили, не могу да схвате да су та 
времена превазиђена и требају да се мијењају. Запослени грађани у 
државном сектору у дужем периоду и већим дијелом свог радног 
вијека, су научили и прихватили постојеће стање које су дијели-
мично модификовали и прилагодили својим потребама и жељама, 
врло тешко прихватају и разумјеју да се постојеће стање мора 
мијењати.  

У сваком друштву па и у Републици Србији, један дио гра-
ђана жели да задржи свој статус, позицију, навике и услове у којима 
су провели свој радни век и исто не желе мијењати. Други дио 
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грађана те промјене желе, хоће и чине, односно представљају покре-
тачке снаге које желе и хоће промјене.  

Октобра 2001. године демократске снаге су иницирале про-
мјене, а друге су се супроставиле истим због чега је дошло до де-
монстрација, окупљања и сукоба 05.10.2001. године. Након тога, 
дошло је до рушења социјалистичког система и завођења новог - 
демократског који није у потпуности испунио очекивања. Све то 
доводи до губитка времена у развоју и постојеће стање нестабилне 
привреде се наставља, а демократске снаге не успевају правовре-
мено остварити замишљене циљеве и намјере, своје жеље ради задо-
вољења својих потреба и остварења крајњих циљева.  

Снаге које не желе промјене су у страху од новог и непозна-
тог, а устаљене навике запослених су по њих повољније у односу на 
новине које су донијеле демократске промјене. Основни циљ 
промјена демократских снага је склањање или маргинализовање 
снага које се супростављају промјенама како би демократске снаге 
створиле услове за вршење промјена у друштву,па тако и у самом 
систему безбједности. 

7.5. Трасирање кључних праваца 

организационих промјена  

 Организационе промјене система безбједности су условљене 
многобројним факторима који су утицали на промјену и на основу 
чега су извршене адекватне организационе промјене постојећег сис-
тема безбједности у један нови систем, било да је извршена потпуна 
промјена или је извршена реконструкција. Свеједно је како је 
извријешена промјена, ћињеница је да је она изведена и та промјена 
је учинила систем новим и од кога се очекују квалитетније актив-
ности и изградња модерног система безбједности. У том смислу тај 
„нови“ систем се „уводи“ у функцију и очекује се да ће дати одре-
ђене резултате и остварити планиране циљеве. Овим је у извесном 
смислу утемељен један нови облик безбједности који ће се учвр-
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стити и заузети одговарајућу позицију на неко вријеме, некад веома 
дуго некад дуже али у неким случајевима и релативно кратко.  

Без обзира на које је вријеме систем ограничен он се уте-
мељио, учврстио и трасирао своју функцију. На промјену система 
безбједности су утицали екстерни и интерни фактори који су и 
довели до његових промјена и на тај начин му дали једну нову 
димензију која ће остварити одговарајуће резултате у новим усло-
вима. Процесом организационих промјена извршене су измјене како 
система у цјелини тако и по његовим дијеловима чиме је систем 
безбједности потпуно трансформисан, при чему су остварени услови 
за његово квалитетно функционисање и пружање бољих резултата у 
односу на претходни. Организационом трансформацијом систем је 
стекао нову основу и функцију, која ће га одликовати у постојећем 
организационом смислу, чиме исти има основу утемељења и пру-
жања квалитетнијих безбједносних услуга. 

Примјеном реинжињеринга у радикалној трансформацији, 
систем безбједности је добио нове услове којим ће се омогућити 
квалитет пружања услуга у новим трасираним путевима. Приликом 
израде, дораде и реконструкције постојећег система безбједности, 
увијек су постојале препреке због чега су појединци или групе људи 
спријечавали измјене организовање истога, бојећи се за своје пози-
ције и опстанак у новом систему. 

Тим отпорима морају се супроставити покретачи промјена у 
смислу доказивања, показивања и стицања нових резултата, да су 
промјене биле потребне и да исте дају очекиване резултате, чиме би 
се промјенила свијест код оних који су спријечавали ове активности. 
Промјеном свијести и прихватање нове организационе структуре 
утемељен је нови систем безбједности на савременим основама са 
резултатима пружања квалитетнијих услуга безбједности. 
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8. ПРОФИЛ И ВРСТЕ ОРГАНИЗАЦИОНЕ 
СТРУКТУРЕ СИСТЕМА БЕЗБЈЕДНОСТИ 

Профили и врсте организационе структуре система безбјед-
ности се обрађују преко централизованог система безбједности, пре-
ко децентрализованог система безбједности, система безбједности 
транзиционих земаља, система безбједности слабих држава и других 
облика организовања. 

8.1. Централизовани систем безбједности  

Централизовани систем безбједности подразумјева свеобух-
ватни, широк, велики по ширини и по дубини систем чија је центра-
лизована и организована организација у једном моделу којим се 
може управљати, контролисати и дијеловати. Приликом организова-
ња система безбједности у вертикалном и хоризонталном раслојава-
њу, успоставља се централизовани систем којим се управља из 
центра преко вертикалне и хоризонталне организације управљања и 
функционисања. Кад говоримо о вертикалној организацији система 
безбједности сматрамо да је то хирархијски систем који је раслојен и 
организован одозго на доле, тј. од највишег према најнижем како у 
организационом смислу цјелина, тако и у хирархијском смислу 
руковођења и обављања послова.  

У вертикалној организацији комуникација између организа-
ционих цјелина и извршилаца, обавља се по основу вертикалног 
комуницирања између људи. Кад је у питању организовање система 
безбједности у хоризонталном смислу, сматра се организовање 
организационих јединица по хоризонтали и у том правцу је усмје-
рена и њихова функционалност, комуникација и обављање послова. 
Другим ријечима, можемо посматрати централизовани систем у 
коме се врши организација по методу горњег и доњег слоја система. 
Горњи дио система подразумјева организациону цјелину која се на-
лази у горњем дијелу организације или на највишем дијелу органи-
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зованог система, како у организационом тако и пословном правцу. 
Док доњи дио система подразумјева најниже организационе цјелине 
или извршиоце у једном централном систему. У том случају, горњи 
или виши организациони дио имплементира слој из високог нивоа 
како организације и менаџмента тако и извршилаца.  

8.2. Децентрализовани систем 

безбједности 

 „Појмови централизације и децентрализације одлучивања 
изводе се из обима у коме се ауторитети и одговорност дијелегирају 
на ниже нивое или задржавају на врху организационе структуре. 
Најкраће ријечено, децентрализација је посљедица (резултата) 
дијелегирања ауторитета и одговорности, док је централизација пос-
љедица њиховог изостанка. Дијелегирање ауторитета и децентра-
лизацијом улога подређених у одлучивању јача, док се изостанком 
дијелегирања и централизацијом та улога смањује.115“  

Појам децентрализације подразумјева преношење дијела 
управљања и дјеловања на ниже организационе цјелине, а које су у 
подређенум статусу у односу на цјеловити систем безбједности, али 
са повећањем ауторитета. Граница и степен одговорности и дјелова-
ња је на територијалном принципу и границама одговорности одре-
ђених организационих цјелина, које и даље остају у јединственом 
систему безбједности. Децентрализације система безбједности у 
најширем смислу представља конплексан појам који подразумјева 
често и непрекидно смјењивање централизованих видова уређења 
система безбједности, а који проистиче из ширег друштвеног про-
цеса, а децентрализација у том смислу представља двосмислени 
појам чији оквири нису задовољавајуће дефинисани.  

Према неким тероретичарима постоје одређене конфузије у 
погледу децентрализације. Децентрализација система безбједности 
није препоручљива да се врши у сваком времену, за то се мора 
                                                 
115  Обрад Стевановић, Безбједносни менаџмент, Криминалистичко полицијска академија, 

Београд, 2012. стр. 174- 175. 
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процењивати вријеме и услови за такве активности. У овом смислу, 
децентрализација је другачије организовање система безбједности у 
односу на централизовани. У централизованом систему безбједно-
сти сви послови се управљају и усмјеравају из једног центра, док 
код децентрализованог система се увећање надлежности нижих 
организационих цјелина, али ти дијелови и дање остају под вишим 
управним институцијама система.  

Међутим, централизација и децентрализација је стање у коме се 
дефинишу надређености и подређености у организованим хирар-
хијским односима и тако систем може бити одржив и функционалан. 
Кад је у питању подијела послова између хираријских једнаких цјелина 
и мањи организационих цјелина које су у јединственом систему нема 
блиске везе са децентрализацијом. У том случају, централизација и 
децентрализација подразумјева основне облике системског уређења у 
којем се проблеми централизације и децентрализације регулишу према 
дјелатностима и њиховом значају важења. То се другим ријечима може 
потврдити, да децентрализованим системом се може управљати, а да се 
са близине такође може квалитетно управљати.  

Међутим, систем безбједности државе у децентрализованом 
облику организације је систем одређених норми које имају раз-
личито организационо подручје важења при чему је јединствени 
систем безбједности у директној вези са државном власти, а децен-
трализовани дијелови и његови управљачки тимови су подређени 
том систему. У децентрализованом систему безбједности органи-
зационе јединице или субјекти имају ужи територијални или 
организационо-оквирни домашај и примјењује се у оним оквирима и 
границама своје одговорности. 

8.3. Систем безбједности транзиционих 

земаља 

Велики број држава у међународној заједници које су про-
шле и оне које тек пролазе период транзиције сусрећу се са много-
бројним безбједносним проблемима. Само сентенцијално ћемо спо-
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менути неке од њих, а опредјељење на овај релативно мали број 
држава са освртом на њихов национални систем нас је усмјерила 
ограниченост овог рада, али и значај држава које су у окружењу 
Републике Србије. Међутим, значај и других држава у окружењу и 
шире није ништа мањег значаја са аспекта ове проблематике. 

8.3.1. Систем националне безбједности Републике 
 Хрватске 

 Политика националне безбједности 

Осамостаљењем Републике Хрватске и изласком из састава 
бивше Југославије, и њеном стицању независности, њено политичко 
руководство се усмјерило у два главна стратешка циља. Први циљ 
Републике Хрветске је био улазак у чланство НАТО-пакта и укљу-
чивање у партнерство за мир и Европску Унију. Затим је кључни 
циљ у иностраној политици управо трансформација спољне поли-
тике уз убрзани развој партнерске сарадње. Таква политика убрзо је 
донијела резултате и резултирала нпр. одласком хрватских ору-
жаних снага, у статусу посматрача, на учешће у четири војне вежбе, 
док је у једној вежби учестовала као активни учесник. Овим је 
Хрватска реализовала свој жељени (стратешки) циљ – улазак у 
НАТО. Укључењем у акцијски план за чланство МАП Република 
Хрватска је постала и формално чланица НАТО алијансе.  

Уласком у наведене савезе, Хрватска врши преобликовање 
својих безбједносних циљева под будним оком ових међународних 
организација. У сврху стварања стратешких законских претпоставки 
за трансформацију свог устава националне безбједности (сигурно-
сти). Током 2002. године усвојен је већи број законских докумената 
из области националне безбједности и одбране. Усвојена је Стра-
тегија националне сигурности и Стратегија одбране као и низ закона 
којим се регулишу претпоставке за реформу оружаних снага. На тај 
начин је Хрватска изградила систем примјереног демократског и 
политичког односа. Како се пише у Хрватским документима, у вези 
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сарадње са наведеним организацијама, Хрватска је у погледу рефор-
ми постигла охрабрујуће резултате и напредак.116 

„Политика националне безбједности Републике Хрватске се 
базира на знатним интересима и контактима са мултирегионалним 
системима безбједности и одбране у циљу развоја одбрамбених спо-
собности и свеукупне безбједности државе. На основу такве сарадње 
2002. године усвојена су два главна документа, Стратегија за 
националну безбједност и Стратегија одбране, која су од кључне 
важности и од интереса за националну безбједност Републике 
Хрватске. Поред Стратегије за националну безбједност, општи без-
бједносни циљ и интерес Републике Хрватске јесте и изградња прет-
поставке за слободан, праведан и стабилан, политички, економски и 
социјални развој. Ако се ово реализује путем већ постигнутих и 
преко посебних безбједносних циљева за резултат ће имати: 
оспособљавање, развој, и спровођење одговарајуће политике, мјера 
и активности код институција на безбједносном плану, а које чине:  

- изградња повољног међународног безбједносног окруже-
ња на регионалном и глобалном плану уз подршку међу-
народних безбједносних интеграција и активности са дру-
гим демократским државама;  

- развој стабилног економског напретка и дугорочна спосо-
бност на изградњи одрживог безбједносног механизма и 
безбједносних ресурса, и на успјешним безбједносним 
одговорима и механизмима, у циљу успјешног пружања 
одговора на безбједносне пријетње. 

 Витални национални интереси Републике Хрватске су трај-
ни и првенствено се односе на заштиту највиших вриједности дефи-
нисаних Уставом Републике Хрватске. Основни задаци система без-
бједности су обезбјеђивање способности за самоодбрану и високо 
обезбјеђивање способности постојећег потенцијала и велики спектар 
задатака. Основни задаци који се постављају Републици Хрватској 

                                                 
116  Таталовић С. Гризолд А. Цвртила В. Сувремене сигурносне политике, Голд маркетинг-

техничка кљига, Загреб, 2008. стр.103- 107. 
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да су оружане снаге главни безбједносни потенцијал по питању без-
бједности државе и са задатком остваривања и индивидуалне без-
бједности. Посебну улогу и задатак имају у заштити уставног 
поретка демократског политичког система, као и заштити сваког 
човјека и грађанских права у држави.  

 Поред наведеног може се закључити да се Република Хрват-
ска опредијелила за обликовање и спровођење безбједносне поли-
тике која је назначена интеграцијама и мултилатеризму. По пријему 
у НАТО и ЕУ за Хрватску и даље остаје неколико значајних циљева, 
али и проблема у различитим сферама изградње безбједности и 
одбране које мора убрзано рјешавати и модернизовати, односно 
прилагодити потребама, пре свега, НАТО-у.  

Институције које управљају системом безбједности 

Институције које управљају националном безбједности су: 
предсједник, парламент и Влада Републике Хрватске. 

Предсједник, представља и заступа државу у земљи и ино-
странству, а бира се на општим непосредним и слободним изборима 
тајним гласањем са мандатом у трајању од пет година. Између 
осталог и командује са оружаним снагама. 

Парламент, хрватског сабора се бира на општим, непосред-
ним и слободним изборима тајним гласањем са мандатом од четири 
године. 

Влада, као извршна власт изабрана на приједлог предсјед-
ника има преседавајућег и подпреседавајућег и одређени број чла-
нова Владе. За свој рад одговара предсједнику и парламенту Репуб-
лике Хрватске. Између осталог управља системом безбједности 
преко министра унутрашнјих послова и других руководилаца. 

Компоненте система безбједности, систем безбједности је 
сачињен од одређеног броја компонената које представљају: Од-
брамбени систем којим управља министар одбране. Полицијски сис-
тем, је организован кроз строго централизовани и са хијерархијским 
односима. Министарство за ванредне ситуације задужено за јавну 
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безбједност, полицију, организовани криминалитет откривање кри-
вичних дијела, проналажеље и хватање починилаца казнених дијела 
и њихово привођење, одржавање јавног реда и мира, заштита јавних 
личности и простора и многе друге значајне дјелатности у без-
бједности.“117  

8.3.2. Систем националне безбједности Босне и 
Херцеговине 

Политика националне безбједности,  

Политика националне безбједности Босне и Херцеговине зас-
нована је на проблему егзистирања неизвјесне стабилности, тако да 
њена безбједност практично и данас зависи од међународног војног 
присуства. Краткорочно гледано ова присуства страних оружаних 
снага вероватно ће потрајати још одређено вријеме иако се 
очекивало да ће оно бити краткотрајног карактера.  

Присуство међународних субјеката је обезбјеђено све док 
државне институције, чији је предмет и одговорност у очувању 
стабилне безбједности и мира уопштено посматрано. Све док БиХ 
не буде способна да самостално функционише у безбједносном сми-
слу и док се не обезбједе сви потребни услови за развој модерног 
друштва уз изградњу способности и ефикасности оружаних снага у 
циљу постизања стабилног стања безбједности у држави. Дакле, све 
док се не стекну и не остваре ови услови присуство страних 
безбједносних снага ће остати. У остваривању великих напора дру-
штво на простору цјеле Републике БиХ, биће и даље чињени велики 
напори у реформама безбједносног сектора, који обухвата борбу 
против корупције до социјалних и економских реформи, односно 
све док безбједносни сектор не постане ефикасан.  

Све наведено се базира на јасно дефинисаним националним и 
безбједносним циљевима стратегији која може да се користи за из-
градњу националног конзесуса. Национална безбједносна стратегија 

                                                 
117  Детаљније види, Оливер Бакревски, Милан Милошевић, Савремени безбједносни систем, 

Скопје, 2010. стр.99-123. ( у даљем тексту Бакрески-Милошевић) 
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треба да одржи интересе који су приоритетни за БиХ. Као без-
бједносне приоритете могуће је одредити: заштита независности, 
суверинитет и територијални интегритет, заштита уставног поретка 
и гарантовање људских права и слобода, развој самоодрживе еко-
номије и постизање услова квалитета животне средине за грађане: 
приступање колективном систему за безбједност, као реално најпо-
вољнијем начину за реализацију безбједносних приоритета БиХ.“118 
Република Босна и Херцеговина је у децентрализованом систему 
безбједности који је организован у систем безбједности Федррације, 
а као подређени систем безбједности је систем безбједности 
Републике Српске. 

Институције 

Институције које су надлежне, између осталог, и за систем 
безбједности у Републици Босни и Херцеговини су: 

Предсједништво Републике БиХ, као колективни трипар-
тетни орган сачињен од представника трију ентитета. Један ентитет 
сачињавају представници бошњака и хрвата, док други пред-
стављају представници из Републике Српске, који се бирају непо-
средним изборима у ентитетима, са мандатом од четири године и 
могу бити бирани још један мандат. Пресједништво представља 
Републику унутар и изван њених граница. Одлуке се доносе кон-
сензусом. Предсједништво има надлежност као колективни орган 
исто као предсједник у другим државама. Предсједништво има 
улогу над безбједносним сектором у смислу креирања политике без-
бједности. 

Парламент Републике БиХ, 

као законодавна власт и састоји се од два дома и то; Пред-
ставнички дом и Дом народа. Представнички дом изабран на тери-
торијалном принципу тј. 2/3 из Федерације и 1/3 из републике 
Српске. Представнички дом се бира непосредним изборима из сва-
ког ентитета, док је Дом народа састављен од представника 2/3 из 
федерације и 1/3 из Републике Српске. Дом народа у федерацији и 

                                                 
118  Види Бакрески-Милошевић, стр.126-128. 
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Републике Српске бирају се од оба ентитета. Парламентарни дом 
има надлежност, између осталог и за систем безбједности. 

Савјет министара 

 је орган извршне власти БиХ. Врши дужност и послове вла-
де и бира га парламент БиХ. Савјет је одговоран Представничком 
дому као извршни орган. Савјет министара има надлежност над 
безбједносним системом, као и над кључним ресорима као што је 
безбједност и одбрана. Савјет министара поставља и разрјешава 
директора полиције исто је и за безбједносну агенцију и врши конт-
ролу над агенцијом за безбједност. 

Компоненте система безбједности 

Систем безбједности сачињавају безбједносне компоненте 
као што су: полицијски систем који се односи на министарство за 
безбједност БиХ, у чијем је саставу министарство за унутрашње 
послове у ентитетима, задужено за међународни тероризам, сприје-
чавање криминалитета, борба против трговине људима, илегалне 
миграције, и друге значајне функције. Док безбједносна агенција 
БиХ врши откривање извршилаца терористичких акција, шверца 
наркотика, и других криминалних акта. Министарство за безбјед-
ност је одговорно за прикупљање информација од значаја за без-
бједност БиХ.  

 Министарство за безбједност је организовано од сљедећих 
организационих цјелина : сектор за заштиту и спасавање, сектор за 
правне, кадровске, опште и материјално-финансијеке послове, за 
аналитику, процјена и стратегијска анализа, миграције, азил, борба 
против тероризма, организовани криминалитет трговина наркоти-
цима, информатички криминал и заштита телекомуникација, зашти-
та границе, и јавног реда и мира. Посебно мјесто у организационој 
структури за управљање има организација министарства као што је 
гранична полиција БиХ, државна агенција за истраге, сарадња са 
странцима, инспекторат, интерпол и сличне активности. 

 



 
др Љубо Пејановић, др Душко Вејновић, др Миле Ракић 
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Одбрамбени систем 

По потписивању „Дејтонског споразума“ извршене су рефор-
ме одбрамбеног сектора БиХ у правцу увођења професионалне вој-
ске и укинуте су ентитетске оружане снаге и обједињене су у једин-
ствени систем БиХ.119 

8.3.3. Систем националне безбједности Црне Горе 

Политика националне безбједности 

Политика националне безбједности Црне Горе републике је 
усмјерена на начела демократије, владавине права и орентација је на 
европске интеграције и јачање евроатлантских интеграција. Стра-
тегија регулативе, узимајући у обзир стратешке интерсе и вријед-
ности Републике Црне Горе главни су стратешки циљеви и интереси 
националне безбједносне политике. Ту се убрајају: одбрана суверени-
тета, независности територијалног интегритета: заштита живота и 
имовине грађана и економских добара: развој одбрамбеног капацитета, 
интреграција у НАТО и ЕУ, формирање политике и добросусједских 
односа као и координација на регионалном и глобалном нивоу, јачање 
демократије, правне државе, и цјелокупна заштита друштва и права 
националних мањина, цјеловита правна уређеност националне 
безбједности у сагласности са уставом Републике Црне Горе. 

Уоправљање националним системом безбједности 

Управљање националним системом безбједности уређено је 
уставом Републике и законским документима. Управљање системом 
безбједноасти обезбјеђује координацију и сарадњу са разним орга-
низацијама и институцијама комбиновано са цивилним, полициј-
ским и војним надлежностима на нивоу државе. Управљање систе-
мом националне безбједности врше: скупштина, предсједник, влада, 
и национални савјет за безбједност. 

 

                                                 
119  Детаљније види, Бакревски-Милошевић стр.133-153. 
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Скупштина Републике Црне Горе 

Скупштина Црне Горе бира се на мандат од четири године и 
скупштина има много законодавних надлежности, између многе су и 
надлежност над националним системом безбједности. 

Предсденки Републике Црне Горе 

 Предсједник Републике Црне Горе бира се на општим и 
непосредним изборима тајним гласањем у мандату на пет година и 
може бити биран два пута узастопно. Предсједник Републике 
извршава многоброје државне обавезе између којих и надлежност 
над националним системом безбједности. 

Влада Републике Црне Горе 

Влада, на основу устава и законских прописа, садржана је од 
предсједника (премијер) и одређеног броја министара. Испред владе 
за систем безбједности одговаран је министар унутрашњих послова. 
Испред владе, националну безбједносну политику води, предлаже 
стратегију безбједности, стратегију одбране, као и законе у области 
одбране и безбједности и друге послове из ове дјелатности. 

Систем нациионалне безбједности 

Системом безбједности се чува јединство, обезбјеђење заш-
тите националних интереса и вриједности, безбједност је органи-
зована на два начина тј. правца; цивилно јединство, цивилно-војна и 
цивилно-полицијска сарадња у области безбједности, као развој 
цивилног сектора и све институције система безбједности. 

Структура система безбједности 

Структура система националне безбједности је садржана од: 
министарство за ванредне ситуације, министарство одбране, мини-
старство безбједности, агенција за националну безбједност, судство, 
и друге институције које су значајне за безбједност.120 

 

                                                 
120  Детаљније, Бакревски-Милошевић, стр. 154-171. 
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8.3.4. Систем националне безбједности Републике 
Македоније 

Политика безбједности Републике Македоније. 

Нове промјене међународне безбједносне средине и безбјед-
носног окружења државе, као и стратегијско опредјељење Репу-
блике Македоније, темељи се на неколико начела која треба да обез-
бједе реализацију виталних вриједности на основу расположивих 
ресурса и механизмама потребних за реализацију безбједносних 
циљева. За реализацију наведеног и свега другог потребног за 
модернизацију безбједности, су обезбјеђене законске норме. У том 
смислу донето (усвојено) је неколико докумената од стратегијског 
значаја са којима је и правно регулисана национална безбједност 
Републике Македоније. 

Институције националне безбједности 

Собрање, (парламент) као највиши закондавни орган Репу-
блике Македоније, доноси сву неопходну законску регулативу међу 
којима су и безбједносна документа. 

Предсједник, Републике Македоније 

Предсједник има веома широко овлашћење како у земљи та-
ко и изван њених граница, међу којима је и политика безбједности 
државе тј. у оквиру њених граница и у државном окружењу. 

Влада, је највиши извршни орган Републике Македоније која 
такође има велико овлашћење, како унутар тако и изван државних 
граница. Међу многобројним задацима влада има надлежност и над 
системом безбједности. У том смислу, влада предлаже Собрању 
значајна стратешка рјешења по питању безбједности и управља 
безбједносним службама преко министра унутрашњих послова и 
Министра одбране. 

 

 

Компоненте система националне безбједности, 
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Компоненте система националне безбједности Републике 
Македоније су: Полицијске снаге, оружане снаге, безбједносне 
службе, и друге институције и агенције из области одбране и без-
бједности. 

Демократска контрола над безбједносним сектором 

Демократска контрола над безбједносним сектором, подразу-
мјева правно регулисане институције које су уставно овлашћене за 
ову дјелатност. Овај орган је надлежан за политичку контролу 
безбједносних институција. Парламент (собрање) као највиши зако-
нодавни орган и највише демократски изабрано тијело вољом наро-
да је највећи чувар демократије. Парламент и влада врше надзор над 
безбједносним службама, док је парламент надлежан и над владом 
Републике Македоније.121 

                                                 
121  Детаљније види, Бакревски-Милошевић, стр. 231-252. 
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9. СТРУКТУРА СИСТЕМА НАЦИОНАЛНЕ 
БЕЗБЈЕДНОСТИСТИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

„У ужем смислу, структуру система националне безбјед-
ности чине институције и органи државе који управљају, планирају, 
организују, усклађују и остварују прописане мјере и активности у 
систему безбједности. Структура система је састављена из његовог 
иснституционалног, функционалног и нормативног дијела. 

Безбједносну структуру систама у ширем смислу чини сис-
тем националне безбједности и институције цивилног друштва, које 
својом дјелатношћу доприносе општем стању безбједности и имају 
велики значај за националне интересе безбједности у цјелини. 
Институционални дио безбједносне структуре система безбједности 
Републике Србије чине управљачки и извршни дио.“122  

9.1. Политика националне безбједности 

Републике Србије 

Традиционална безбједносна политика друштва Републике 
Србије је потрага за безбједносним статусом у међународним окру-
жењу и таква политика представља важан ниво у односу на друге сис-
теме државне политике. Политика националне безбједности Републике 
Србије детерминисана је од различитих фактора, као што је традиција, 
сложени односи и општи став на политички план земље у 
међународној заједници. 

Институције за управљање националним системом безбјед-
ности. 

Државне институције које управљају националним системом 
безбједности су: предсједник Републике Србије, Народна скупштина 
и влада Републике Србије. 

                                                 
122  Зоран Кековић,Систем безбједности, Факултет безбједности, Београд, 2009. стр.142-143. 
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9.1.1.  Предсједник Републике Србије 

Предсједник Републике Србије на основу устава се бира на 
непосредним изборима и тајним гласањем на мандат од пет година. 
По уставу Републике Србије, предсједник има велика и широка 
овлашћења на основу којих представља државу у земљи и међуна-
родној заједници, између осталог и предлаже премијера Народној 
скупштини, проглашава законска документа, може да распушта 
Народну скупштину, поставља и разрјешава амбасадоре, даје поми-
ловања осуђеницима, именује Генералног секретара предсједника, 
именује шефа кабинета предсједника, командује оружаним и без-
бједносним снагама, предсједава савјетом за националну безбјед-
ност, и многе друге надлежности.  

9.1.2. Народна скупштина Републике Србије 

Народна скупштина (парламент) је највиши законодавни 
орган који усваја законску нормативу, планове и друга законска 
документа од посебног интереса за државу и друштво. Представ-
ници скупштине (посланици) се бирају општим и непосредним избо-
рима и тајним гласањем сагласно Закону о изборима. Посланици се 
бирају на мандат од четири године, а предсједника бирају посланици 
између својих редова.  

Народна скупштина Републике Србије у домену националне 
безбједности остварује законодавни-управљачки утицај на све сег-
менте система безбједности са уставнотворном и закодавном 
дјелатношћу. Као највиши занонодавни орган, Народна скупштина 
Републике, Србије кад је у питању безбједност, одлучује о рату и 
миру, своју непосредну контролу остварује преко скупштинског 
одбора за одбрану и безбједност. Поред наведених одбора може 
формирати и друга скупштинска тела преко којих ће вршити демо-
кратску цивилну контролу над другим државним субјектима, а чија 
дјелатност се односи на безбједност. 
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9.1.3. Влада Републике Србије 

Влада је састављена од премијера и одређеног броја мини-
стара и других државних чиновника. Премијера предлаже Народној 
скупштини предсједник републике, а премијер предлаже скупштини 
министре и друге државне чиновнике. Влада има веома широк 
дијапазон овлашћења и задатака међу којима су и послови нацио-
налне безбједности и одбране. Пословима националне безбједности 
управља министар за унутрашње послова, а одбраном и оружаним 
снагама управља министар одбране. Затим агенцијама за безбједност 
управљају директори агенције, који одговарају влади за своје пос-
лове. Влада обезбјеђује и финансијска средства за потребе нацио-
налне безбједности, управља и другим организацијама за безбјед-
ност, обезбјеђује реализацију међународних уговора и споразума у 
области националне безбједности. Извршава судску власт, спроводи 
законску нормативу, управља свим министарствима, међу којима су 
и она који имају однос са безбједношћу: министарство спољних 
послова, министарство одбране, министарство унутрашњих послова, 
министарство правде, министарство финансија и економије, 
министарство пољопривреде, министарство грађевина и саобраћаја 
и безбједносно-информативном агенцијом.  

9.1.4. Структура система безбједности 

Структуру система националне безбједности Републике 
Србије сачињавају државне институције цивилног друштва, као што 
су министарства и агенције: министарство одбране у чијем су сас-
таву оружане снаге, министарство унутрашљих послова у чијем сас-
таву су: полиција, безбједносни информативна агенција, сектор за 
ванредне ситуације и други субјекти. Критеријуми и подијела суб-
јеката у систему безбједности, а који обухватају управљачке, изврш-
не и цивилне структуре. 

A) конвенционални субјекти су; 
- обавјештајно-безбједносне службе,  
- полиција,  
- војска, 
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- судство,  
- тужилаштво, инспекције, 
- затворске службе и слично. 

Б) Нековенционални субјекти су; 
- предсједник Републике, 
- парламент, 
-влада, 
- министарство иностраних послова. 

Ц) Остали суплементарни органи су; 
 - органи локалне самоуправе, 
 - јавне службе, 
 - привредна друштва,  
 - образовне институције и други. 

Функционални дио структуре система безбједности сачиња-
вају дјелатности и активности преко којих се систем безбједности 
спроводи или функционише. Функционалне дјелатности су активно-
сти са којима се систем успоставља и развија. Док системски суб-
јекти су дјелатности које се системски директно спроводе преко 
полицијских, војних као и преко институција државе тј. националне 
безбједности, преко којих се остварује безбједност са груписаним 
активностима са сљедећим субјектима и то: 

9.1.5. Одбрана Србије  

Дјелатност одбране се развија и одражава преко својих спо-
собности, да заштити и одбрани суверенитет, државне границе, 
територијални интегритет, ваздушни простор, природне ресурсе, 
материјалне вриједности, становништво и друге вриједности од свих 
пријетњи и ризика уз коришћење војне силе са стратешкиим размје-
рама уз сопствену способност да заштити и одбрани свеукупне 
вриједности друштва. Затим, одржавање и унапређивање унутрашње 
безбједности, управљање ванредним ситуацијама, учествује у међу-
народним мировним и хуманитарним операцијама. Све то уз 
поштовање правног уређења и поштовање правни и безбједносних 
норми друштва и друго. 
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9.1.6. Безбједносна структура националне 
безбједности 

Безбједносну структуру система националне безбједности, чине 
предметно и хијераријски различити садржаји тј. његови подсистеми 
или дијелови система и то: полицијски, одбрамбени, обавјештајно-
безбједносни, правосудни, и други, а као дио извршне структуре 
система безбједности. Основне компоненте система безбједности пред-
стављају унутрашња и спољашна безбједност, а његови подсистеми се 
разврставају по дјелатностима на унутрашњу и спољашну безбјед-
носну активност. 

9.1.7. Савјет за националну безбједност 

Савјет за националну безбједност Републике Србије, пред-
ставља посебан дио структуре националне безбједности. По основу 
правног рјешења, као држава у непосредном окружењу и држава у 
процесу транзиције и трансформације, је образовала ово тијело које 
врши дјелатност из области националне безбједности. Затим је влада 
основала и Биро за координацију рада служби безбједности. Национал-
ни савјет безбједности као тијело је задужен за контролу и надзор рада 
органа националне безбједности. Савјет се стара о националној безбјед-
ности, области одбране, унутрашњих послова, безбједносно-информа-
тивне агенције (БИА), војних служби безбједности (ВБ), војнообавје-
штајне агенције, (ВОА), разматра значајна питања из националне без-
бједности и слично, усмјерава и усклађује рад наведених органа, стара 
се о усаглашавању примјене прописа и врши многе друге послове. Чла-
нове савјета сачињавају представници из државних органа по својим 
функцијама и то: 

1. Предсједник Републике,  
2. Предсједник владе, 
3. Министар одбране, 
4. Министар унутрашњих послова, министар правде, начел-

ник генералштаба ВС, 
5. Директор БИА, и 
6.  Начелник ВОА.  
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Сједнице савјета сазива предсједник Републике и предсједава 
сједницом, а сједнице се одржавају по потреби и најмање једном у 
три мјесеца током једне године. Предсједник Републике на сједницу 
може позвати и друге који нису чланови савјета, обично су то 
руководиоци неких државних орагана. 

Кординација безбједносног сектора 

Безбједносним сектором кординирају: савјет за националну 
безбједност, Биро за кординацију, и други субјекти. 

Остваривање демократске контроле над системом 
безбједности 

За политичку контролу субјеката безбједности надлежна је 
Народна скупштина (праламент) Републике Србије.123 

А) Одбрамбени-војни систем 

Концепт безбједности у коме се налази војна безбједност 
само је један од елемената вишедимензионалне безбједности. Однос 
између националне и савремене безбједности и националне одбране, 
представља однос између опште (националне безбједности и 
посебног (националне одбране). Одбрамбени систем у корелацији са 
осталим елементима система безбједности одговоран је за одбрам-
бену функцију и превасходан задатак спољне безбједности државе. 
Функције одбрамбеног система су: одвраћање могућег нападача, од-
брана територије, учешће припадника оружаних снага у мировним 
мисијама, заштита становништва и материјалних добара, као и 
отклањање посљедица ратних разарања и елементарних несрећа и 
катастрофа. Систем одбране Републике Србије дио је система 
националне безбједности и представља јединствену, структурно 
одређену и функционалну цјелину снага и субјеката одбране чији је 
циљ заштита одбранбених интереса Републике Србије. 

 

 

                                                 
123  Види, Бакревски-Милошевић, стр.71-99 
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а) Витални одбрамбени интереси Републике Србије су: 
-  очување суверенитета, независности и територијалне 

цјеловитости Републике Србије и заштита безбједности 
грађана, 

- израда повјерења, унапређење безбједности и стабил-
ности у региону, и 

-  сарадња и партнерство са међународним безбједносним 
организацијама и институцијама демократских држава. 

Заштита одбрамбених интереса је јединствена функција др-
жаве и реализује се кроз војну и цивилну одбрану. Носилац војне 
одбране је Војска Републике Србије, а у остваривању цивилне 
одбране ангажују се државни органи, органи државне управе, органи 
аутономних покрајина (Косово и Метохија тренутно нису под 
контролом органа Србије већ под контролом међународне зајед-
нице), органи јединица локалне самоуправе, привредна друштва, јав-
не службе и остали субјекти и снаге система одбране. 

Субјекти система одбране су: грађани, државни органи, при-
вредна друштва, друга правна лица, предузетници, и Војска Србије. 
Снаге одбране су људски и материјални потенцијали Републике 
Србије, односно организоване структуре субјеката система одбране. 
Међутим, у савременом друштву и савременим односима и техно-
лошког развоја људи су остали као најзначајнији ресурс система од-
бране. 

б) Управљачки дио система одбране 
Под управљачким дијелом система одбране спадају:  
Народна скупштина Републике Србије, 
Предсједник Републике Србије, 
Вллада Републике Србије, 
Минстарство одбране, и 
Генаралштаб Војске Републике Србије.  

Народна скупштина Републике Србије, доноси законе и дру-
га општа законска документа из области одбране, остварује демо-
кратску и цивилну контролу Војске Србије и система одбране и 
одлучује о висини средстава за финасирање одбране. 
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Предсједник Републике Србије 

Предсједник Републике командује Војском, у складу са уста-
вом и законима 

Влада Републике Србије 

Влада утврђује и води политику одбране усваја и предлаже 
Народној скупштини РС стратегијска и планска документа у области 
одбране, буџет за потребе одбране, закон и друга општа акта из 
области одбране и доноси одлуке од значаја за одбрану. 

Министарство одбране 

Обавља послове државне управе који се односе на; политику 
одбране и стратегијска планирања, међународну сарадњу у области 
одбране и војну сарадњу, планирање и припремање Војске Србије, 
државних органа, привредних друштава, других правних лица и 
грађана у извршавању задатака у области одбране Републике Ср-
бије. Спроводи мјере заштите и спасавање у домену своје одговор-
ности и друге послове у складу са законом. Министарством одбране 
руководи као члан Владе Министар одбране и представља Владу по 
питању одбране у земљи и иностранству. 

Генералштаб Војске Републике Србије 

Врши припрему употребе, командовање и контролу војске и 
изграђује и контролише њене оперативне и функционалне способ-
ности у складу са законима и овлашћењима Републике и Министра 
одбране. 

Војска Републике Србије 

Војска Републике Србије брани земљу од свих врста неору-
жаних и оружаног угрожавања споља, а извршава и друге мисије и 
задатке по уставу и закону о одбрани и принципима међународних 
права. Мисије и задатке војске дефинише Народна скупштина. 

Цивилна одбрана 
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Цивилна одбрана је дио јединственог система одбране. Орга-
низује се на нивоу Републике Србије, покрајина, локалне самоуправе, 
на обезбјеђењу претпоставки за функционисање система одбране. Док 
је заштита и спасавање прешло у надлежности МУП-а РС.124 

Напред наведени законодавни, извршни органи врше управу 
и контролу над одбраном и војском Републике Србије, док војска и 
друге државе правне институције и грађани су извршиоци одбране у 
настанку опасности или ратног стања. 

Стратегијско планирање, саставни је дио функције управ-
љања системом одбране. Преко наведене функције највише тијело 
законодавне и извршне власти дефинишу и верификују националне 
интересе и цељеве. Политика одбране представља основу израде 
нормативних и доктринарних докумената из система одбране. 
Доктрином Војске Србије и стратегијског прегледа одбране се 
заокужује доктринарни оквир процеса реформи и постигнутих 
концензуса у политичком одлучивању Републике Србије и њеним 
циљевима и динамици реформи система одбране. 

Стратегија националне безбједности представља опште прог-
рамско становиште чијом реализацијом се штите интереси Репу-
блике Србије од свих пријетњи и ризика по безбједност друштва.  

Стратегија одбране је највиши стратешки документ у обла-
сти одбране у којем се дефинишу ставови о безбједносном окруже-
њу, одбранбеним интересима, мисијама војске, развој система од-
бране и друго. 

Доктрина Војске Републике Србије, сачињава основни док-
тринарни документ у којем се дефинишу општа опредјељења о вој-
ној дјелатности, организовању, припремама, употреби и обезбјеђењу 
Војске Србије у миру и рату, у складу са уставом и стратегијом 
одбране Републике Србије. 

План развоја система одбране представља основни документ 
средњорочног планирања одбране. План развоја система одбране 

                                                 
124  Зоран Кековић, стр.158-161. 



 
Карактеристике система безбједности 

 

 
223 

садржи циљеве, основна опредјељења, ресурсе, динамику, и носиоце 
организовних промјена и друго. 

Б) Полицијски систем  

Реорганизовањем система безбједности у Републици Србији, 
полиција је постала носилац унутрашње безбједности са задатком да 
обезбјеђује општу, личну и имовинску сигурност и заштиту грађана. 
Својим начином организовња полиција представља орган државне 
извршне власти који је надлежан за одржавање јавног поретка, 
личне и имовинске сигурности грађана. Промјеном у систему 
безбједности, полиција је преузела дио одговорности од војске, 
односно преузела је заштиту државних граница. Аристотел наводи 
да у његово вријеме полиција је имала важну улогу у извршењу 
судских одлука, чувањем затвореника и вођењем евиденције 
осуђених, али је на тај начин постала и омражена јер не доноси ве-
лику добит, нити је ко жела да узима за себе, а ако је узме жели да 
ради по закону.125 У нашем времену полиција представља орган 
извршне власти који је формиран на основу закона и има 
надлежност у очувању јавног поретка, реда и мира у држави.  

Својим начином рада врши спријечавање, сузбијање и ели-
минисање свих појавних облика криминалитета и друге задатке који 
су везани за елиминацију пријетњи људима, материјалним вријед-
ностима и уопште систему безбједности. Када је ријеч о заштити 
људи материјалних и других вриједности, полиција врши комплетну 
заштиту у државном и приватном сектору као и у приватном за који 
нема надлежност приватна безбједност. Приватни сектор врши дио 
заштите, како људи материјалних вриједности и других вриједности, 
али у координацији са полицијом. Класификација наведених сис-
тема и модела извршена је према преовладавајућим, уставним и дру-
гим законским одредбама нашег правног система али и на основу, тј. 
у складу са међународним правним актима у којима је регулисана 
област организовања, опремања, функционисања полиције итд.  

                                                 
125  Исто, стр.148-149 
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Промјеном политичких односа у међународној заједници и 
успостављањем демократских система у националним државама, 
дошло је и до промјена у полицијским системима гдје овај централи-
зовани и затворени систем има строге хијераријске односе, док 
децентрализовани и отворени имају изражен степен аутономије. У 
ранијим политичким системима, којих још има у дијелу међу-
народне заједнице, полицијски систем је централизован, међутим у 
демократским друштвима у већем броју држава недвосмислено 
дошло је до децентрализације у којој полиција има знатан степен 
аутономије.  

Без обзира на полицијску аутономност држава и даље има 
значајну централизовану улогу над полицијиским субјектима. У 
концепту трипаритетне подјеле државне власти, полиција заузима 
изузетно значајно мјесто као орган извршне власти и са инхерен-
тним надлежностима у заштити и очувању јавног поретка у друш-
тву. У савременим условима и друштвима „постоје три различита 
приступа природи и улози полиције и то су: либерални, конзер-
вативни и радикални. Према либералном гледишту, полиција је у 
суштини неутрално тијело, чији је задатак одржавање унутрашњег 
реда заштитом индивидуалних права и слобода.  

Према том становишту полицијске снаге дјелују у оквиру 
широког концезуса и имају снажан легимититет, заснован на схва-
тању да полиција подржава друштвену слабост и обезбјеђује личну 
сигурност. Конзервативно гледиште наглашава улогу полиције у 
очувању ауторитета државе и истиче се значај полиције као органа 
принуде. Полицијске снаге се виде као механизам политичке 
контроле. Радикално виђење полиције посматра полицију као 
средство репресије у корист државе, а не у интересу становништва и 
служи елитама, а не масама.“126  

У највећем броју случајева власти, држава примјењују 
радикално рјешавање побуна, демострација па и устанака са поли-
цијом у неким случајевима и са војском. У радикалном приступу 
организовања и функционисања полиције задатак полиције је врши 

                                                 
126  Зоран кековић стр 149-150. 



 
Карактеристике система безбједности 

 

 
225 

заштиту власти од грађана, а не заштиту грађана од власти кад ова 
на примјер спроводи терор. Због тога овај вид употребе полиције 
није прихватљив за грађанске масе кад су незадовољне и кад се 
појављују у штрајковима, демонстрацијама и побунама нпр. 

Међутим, на основу устава и законских докумената у 
контексту права и дужности полиције, она има значајна овлашћења 
и право на употребу принуде, ако се нарушава ред и мир у друштву. 

Правна овлашћења полиције  

Правни основ за рад и поступање полиције чини међуна-
родни и национални извор права. Међународни извор права у док-
трини се класификује по више различитих основа и критеријума. По 
основу универзалне декларације о људским правима из 1948. 
године, европске конвенције о заштити људских права и слобода из 
1950. године, Међународног пакта о грађанским и политичким пра-
вима са Факултативним протоколом из 1966. године, конвенције 
против тортуре и других свирепих, нехуманих или понижавајућих 
казни или поступака из 1984. године и сличних докумената. Нај-
важнији правни основ за рад, поступања и организацију полиције 
сваке државе чине њени унутрашњи извори права и прописи. 

Што се тиче организације полицијског система Републике 
Србије, правно и организационо је структурисан у оквиру Мини-
старства унутрашњих послова Републике Србије. Министарством 
руководи и управља министар унутрашњих послова који је и члан 
владе.127  

Ц) Обавјештајно-безбједносни систем 

Субјекти, односно службе безбједности су дио система без-
бједности, а према њиховој намени оне представљају један од глав-
них субјеката за остварење и спровођење политике државе. Одно-
сно, надлежне су за предузимање и спровођење потребних актив-
ности и мјера којим се држава штити од актуелних или могућих при-
јетњи од стране непријатеља. Ове службе представљају специ-
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јализовани орган који обавља специфичну дјелатност и примјењује 
мјере, радње и средства којима се остварује функција безбједности 
друштва. Примарни задатак ових служби је остваривање безбједнос-
них активности на откривању, праћењу, спријечавању и сузбијању 
деструктивних и других негативних активности које угрожавају 
друштво и државу, на унутрашњем и међународном плану. Кад је у 
питању унутрашња опасност по безбједност државе под негативним 
дјеловањем се сматрају активности мотивисане сепаратистичким, 
националистичким, криминалним, терористичким и другим 
активностима. Што се тиче међународних пријетњи у њих убрајамо 
субверзивне, обавјештајне, терористичке и друге сличне активности 
којима се угрожава друштво Републике Србије из иностранства.  

Подијела служби безбједности, 

„Подијела служби безбједности у Републици Србији 
подразумјева организациону структуру у сљедећем: обавјештајна 
служба, контраобавјештајна служба, служба за заштиту уставног 
поретка, служба за заштиту личности и објеката и противтеро-
ристичка обавјештајна служба.“ (Зоран Кековић, стр.165). Након 
демократских промјена у Републици Србији почетком 2001. године, 
Влада Републике Србије, је реформисала Министарство унутраш-
њих послова и извршила одређене промјене. Најзначајније промјене 
извршене су трансформацијом ресора државне безбједности МУП-а 
РС, односно издвајања ове службе из Министарства унутрашњих 
послова у самосталну агенцију под називом Безбједносно инфор-
мативна агенција (БИА) и организационо је везана за Владу Репу-
блике Србије.  

 Под овим називом агенција је почела да ради половином 
2002. године. Након раздвајању Републике Србије и Црне Горе, 
Република Србија је наслиједила четири обавјештајно-безбједносне 
установе и то: у оквиру Министарства одбране Војно-обавјештајну 
агенцију и Војно-безбједносну агенцију; У оквиру Министарства 
спољних послова Службу за информисање и документацију и Служ-
бу безбједности. 
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Реорганизацијом и уведеним промјенама Војно-безбједносна 
агенција (ВБА) и Војно-обавјештајна агенција (ВОА), имплементи-
ране су у оквиру Министарства одбране, а Служба безбједности је 
остала у оквиру Министарства спољних послова. Крајем 2007. го-
дине усвојен је закон о основама уређења Служби безбједности РС, 
којим је основан и Савјет за националну безбједност, као опера-
тивно тијело које обавља одређене послове и задатке из области 
националне безбједности и усмјеравања и усклађивања рада служби 
безбједности.128 

9.2. Обавјештајно‐безбједносне установе 

Министарства одбране Републике 

Србије 

Након извршених демократских промјена 2001. године, извр-
шена је реорганизација и промјене и код безбједносних служби. 
Обвјештајно-безбједносни сектор Министарства одбране чине: Војно-
обавјештајна агенција (ВОА), Војнобезбједносна агенција (ВБА) и 
Војнодипломатска представништва. Војнообавјештајна агенција 
(ВОА), представља ресорну контраобавјештајну службу. БОА је 
надлежна за реализацију законом прописаних послова, као што су:  

- откривање, праћење, спријечавање, сузбијање и пресије-
цање обавјештајних и других дјелатности које врше стра-
не службе, организације, групе и појединци усмјерени 
против Војске Србије. 

- Открива, прати, спријечава, сузбија и пресијеца активно-
сти и дјеловање унутрашњег и међународног тероризама и 
других субвезивних активности, усмјерене против војних 
команди и јединица и установа Војске и Министарства 
одбране Србије. 

- Открива, истражује и документује кривична дијела из над-
лежности војних судова, кривична дијела против уставног 

                                                 
128  Детаљније, Зоран Кековић, стр.165-167 



 
др Љубо Пејановић, др Душко Вејновић, др Миле Ракић 

 

 
228 

уређења и безбједности Србије и најтежег дијела са 
елементима организованог криминалитета.  

При извршавању својих послова, уставно-законским уређе-
њем ВБА и ВОА, користе све савремене методе обавјештајног рада 
тј. тајне методе агентуре, инфилтрације у структуре сумњивих орга-
низација и сумњивих дјелатности уз тајну примјену савремених тех-
ничких средстава и опреме која служе за тајно прикупљање подата-
ка, информација и других података. Наведене активности специјали-
зоване агенције обављају у циљу заштите и одбране друштва и др-
жаве од свих пријетњи које су усмјерене на војску, одбрану и 
безбједност друштва. 

9.3. Обавјештајно‐безбједносне установе 

Министарства спољних послов 

 Законом о уређењу служби безбједности Републике Србије 
из 2007. године, извршене су и унешене системске промјене у 
Министарству спољних послова, а које се односе на укидање службе 
за истраживање и документацију (СИД). Служба безбједности Ми-
нистарства спољних послова, представља ресорну службу безбјед-
ности, чији су задаци превентивне безбједносне активности, против-
прислушну, контраобавјештајну заштиту запослених у објектима 
Министарства спољних послова, као запослених у објектима дипло-
матско-конзуларним представништвима и мисијама РС у другим 
земљама. Служба безбједности према закону безбједности Републи-
ке Србије врши послове: 

- Врши безбједносне провјере лица који се запошљавају у 
Министарство иностраних послова. 

- Обезбјеђује заштиту запослених у објектима Министар-
ства иностраних послова и дипломатско-конзуларних 
представништва, од противправних активности. 

- Прикупља податке и израђује анализе о безбједности запо-
слених у представништвима РС у иностранству и Минис-
тарства спољних послова у земљи. 
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- Доставља информације, податке и извјештај о свом раду. 

 Служба безбједности Министарства иностраних послова, 
има право кад то из безбједноснуих разлога захтјевају обавјештајно-
безбједносне службе, у складу са законом да оснују посебну органи-
зацију са статусом правног лица и уређују њихов рад у вези са служ-
бом. (Кековић, стр.169-171). 

9.4. Безбједносно информативна агенција 

Републике Србије (БИА) 

 Извршеним промјенама у Републици Србији 2001. године 
реорганизацијом система безбједности, извршене су промјене и код 
државне безбједности како се ова служба раније називала, а којој је 
дат нови назив Безбједносно-информативна агенција Републике Ср-
бије (БИА). Безбједносно-информативна агенција Републике Србије 
(БИА), организована је као специјализована самостална владина 
установа, задужена за обавјештајне, контра-обавјештајне и остале 
послове законом и другим актима уређене. Законом о безбједности 
БИА, из 2002. године из надлежности Министарства унутрашњих 
послова, издвојена је дотадашња надлежност које се односе на 
заштиту безбједности Републике Србије, као откривање и спри-
јечавање дјелатности које су усмјерене на подривање или рушење 
Уставом утврђеног поретка РС.  

Оснивањем ове агенције измештени су послови и дјелат-
ности из МУП-а и пренешена на ову агенцију која је стекла својство 
самосталног правног лица. Законом су дефинисани послови и задаци 
Безбједносно-информативне агенције у сљедећем: 

- Врши заштиту безбједности РС, открива, спријечава све 
активности које су усмјерене на подривање или рушење 
поретка РС. 

- Врши контраобавјештајне активности на прикупљању, 
анализирању, обради и оцењивању података о дјеловању 
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страних обавјештајних служби, група и појединаца усмје-
рени против РС. 

- Врши обавјештајне послове дјеловањем у иностранству и 
земљи у циљу прикупљања података политичке, безбјед-
носне, економске и војен природе, који су усмјерени 
против друштва РС. 

- Врши и друге послове из домена безбједности усмјерени 
према РС по питању организованог криминалитета, уну-
трашњег и међународног тероризма као и друге најтеже 
облике кривичних дијела. Контролу и надзор БИА врше над-
лежни државни орган који је задужен и за друге без-
бједносне субјекте. Агенцијом руководи непосредно дирек-
тор и за свој рад је одговорна влади Републике Србије. Одго-
ворна је и Народној скупштини, Одбору за безбједност.  

Централа БИА је организована у сљедећем: 
- Безбједносна управа, 
- Управа за техничку подршку, 
- Обавјештајна управа, 
- Управа за међународну сарадњу, 
- Управа за логистику, 
- Управа за аналитику и 
- Регионални центар. 

Поред наведених управа, постоји и институт безбједности и 
образовно-истраживачки центар.  

Сарадња БИА и МУП-а односи се на обезбјеђивање раз-
личитих непосредних облика помоћи, под чиме се подразумјева 
физичка, стручна, техничка и друга помоћ и све то на основу прет-
ходног договора. Бебедносно-информативна агенција у писаној и ус-
меној форми, доставља Министарству унутрашњих послова инфор-
мације и извјештаје о негативним активностима које су усмјерене 
против безбједности друштва. 
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9.5. Биро за координацију рада служи 

безбједности 

Демократским промјенама како код законодавних тако и код 
извршних органа извршена је и реорганизација наведених субјеката 
и тиме је организован Биро као координационо тијело Савјета за 
националну безбједност. Биро као координационо тијело за без-
бједност, оперативно усклађује рад служби безбједности и извршава 
закључке националног савјета за безбједност из своје надлежности. 
Овај орган је сачињен од преставника стручних служби тј. руково-
дилаца. У Биро се постављају: директор Безбједносно информативне 
агенције (БИА), Војно-безбједносне агенцие (ВБА) и Војно-обавје-
штајене агенције (ВОА) и секретар Савјета за националну безбјед-
ност. Док по позиву Бироа могу бити укључени као координатори и 
учествују у раду;  

- Представник Министарства спољних послова из службе за 
безбједност, 

- Директор полиције и начелници управа, 
- Републички јавни тужилац, 
- Директор управе царином 
- и други руководиоци из државних институција.  

 Биро за координацију рада служби безбједности како по пи-
тању организације тако и задатака се уређује Пословником савјета за 
националну безбједност у оквиру своје надлежности.  

Између осталог, Биро за координацију врши одређене актив-
ности као што: 

- утврђује задатке који се извршавају оперативним усклађи-
вањем дјелатности служби безбједности, као служби без-
бједности и других државних органа све то у вези што 
координира њихове активности, 

- утврђује оперативно усклађивање у појединим случајеви-
ма, а не све у цјелости активности, 

- оснива мјешовите радне групе за оперативне задатке, а 
које усклађује и утврђује њихове задатке, 
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- анализира резултате оперативног усклађивања и о томе 
обавјештава Савјет за националну безбједност и то најма-
ње један пут у шест мјесеци. 

 Обзиром на устав и Законска документа Републике Србије, 
уговоре и споразумје између институција, посебно одбране, поли-
ције и безбједносних служби, закључује се:  

да је безбједност цјеловита и недијељива, без обзира на 
законску регулативу по институцијама, по основу које је уређеност 
безбједности утврђена по различитим државним институцијама.129 

9.6. Правосудни систем 

 У свакој доброорагизованој држави у којој је непозната или 
веома ниска ступа корупције и организованог криминалитета, 
правосудни систем је ефикасан, уважен и спроводе се све његове 
одлуке. Док у земљама које су у развоју и економско-неразвијеним, 
корупција и организовани криминал спријечавају и онемогућавају, 
како правилно доношење судских одлука, тако и њихово неизвр-
шавање. У том случају, без ефикасног правосудног система немо-
гуће је остварити како државне тако и грађанске интересе, циљеве и 
по питању националне безбједности. Системски закони који регу-
лишу правосудни систем у Републици Србији су: закон о уређењу 
судства, закон о јавном тужилаштву, и закон о јавном правобрани-
лаштву. Међутим, надлежност суда се установљава уставом и зако-
нима. Врсте судова опште надлежности и посебни судови. општин-
ски, окружни, апелациони и Врховни суд Србије, представљају су-
дове опште надлежности. Посебни судови су трговински судови, 
Виши трговински суд и Управни суд. Сви судови су самостални и 
независни.130 

Поред наведених судова, посебну функцију и по питању без-
бједности имају Јавно тужилаштво. Јавно тужилаштво је државни 

                                                 
129  Детаљније, Зоран Кековић, стр.175-177. 
130  Зоран Кековић, стр. 177 
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орган који гони учиниоце кривичних и других дијела (све и шире о 
тужилаштву и тужиоцима, види у законима о тужилаштву). Кад је у 
питању ефикасност судова и тужиоца у Републици Србији, исти ће 
бити ефикасни у оној мјери у којој буде смањивана корупција и 
организовани криминалитет.  

Кад је у питању безбједност, независност судства је један од 
најзначајнијих функција у овој дјелатности и један је од приори-
тетних задатака власти да судство доведу до његове путпуне само-
сталности, како би се остварила и потпуна безбједност у друштву. 

Што се тиче сарадње судства са другим субјектима безбјед-
ности без блиске и тесне везе између ових институција по питању 
спријечавања и сузбијања криминалитета, нема ни потпуне безбјед-
ности. 

9.7. Инспекцијски органи 

Уставом и законским прописима, послове државне управе, 
обављају министарства и други органи државне управе. Уставом су 
начелно уређена правила државне управе, док ближе надлежности, 
права и обавезе у извршавању инспекцијских активности се регу-
лишу одговарајућим законским и подзаконским документима. Одре-
ђена министарства као државни органи управе, предвиђено је и 
вршење инспекцијских послова и надзора над дјелатности за коју су 
одређени.  

Инспекцијски надзор се уређује посебним законима. Док 
функцију инспекцијских органа у домену безбједности, организо-
вани у разним државним управама. Инспекцијска овлашћења су у 
највећој мјери репресивног карактера, док им је превентивна актив-
ност у мањој мјери заступљена. Инспекције врше преглед, преду-
зимају мјеру обезбјеђења у случају опасности по животе и здравље 
људи, забрањују рад и активност, налажу потребне мјере и то све 
може имати велике посљедице за стање безбједности заштиту пре-
дузећа, установа и других организација, заједница и грађана. Инс-
пекцијски органи су и значајни као дио система заштите уставности 
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и законитости. Кад је у питању безбједност, неопходно је посебно 
скренути пажњу на инспекцијске послове из ове дјелатности. 

 Инспекције преко инспектора врше преглед појединачних 
законских аката и докумената, врше саслушање и узимају изјаве од 
одговорних лица, прегледају пословне објекте и робу, узимају узор-
ке и врше анализе узорака, и спријечавају вршење опасних актив-
ности по безбједност здравља и живота људи, као и животиња. 
Затим покрећу одговарајуће санкције за учињене прекршаје или 
кривична дијела. Према својим овлашћењима инспектори могу 
налагати сљедеће: 

- налажу рјешењима, извршење одговарајућих мјера и рад-
њи и одређују рокове у вези тога, 

- изричу мандатне казне уз подношење пријаве надлежним 
органима, 

- издају привремене забране дјелатности, 
- доносе мјере обезбјеђења у случају опасности по живот и 

здравље код људи или животиња, 
- обавјештавају и друге органе о наведеном, одговорене и 

друге активности. 

Што је друштво уређеније и у којем је искорењена корупција 
и организовани и други криминалитет, у том случају је потребно 
мање извршилаца у инспекцијским органима, а што је већа коруп-
ција и криминалитет у том случају држави је потребно и више врста 
инспекција и извршилаца инспектора.  

 С тим у вези, гдје је корупција и организовани криминалитет 
развијенији, у тим друштвима судске и извршне одлуке су сведене 
на минимум, а прекршиоци су у већем броју недодирљиви. Кад буде 
искорењен организовани криминалитет и корупције у том случају 
чињење кривичних и других прекршаја биће на најмањој могућој 
мјери и инспекторске одлуке ће бити извршаване, а безбједност ће 
бити далеко организованија и грађани ће бити безбједнији. 
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9.8. Царински систем 

 Свака држава и друштво има потребу да врши трговинску 
размену роба са другим државама и сусједима и та размена роба 
врши се преласком на државним границама, чију путању контроли-
шу царинске службе сваке државе. Контролу, пропуст робе и цари-
њење управо врше царински органи, чиме штите интересе друштва. 
Те активности на граничним прелазиме чине царинску политику 
свих држава па и Републике Србије.  

У том случају, појам царинске политике сачињава скуп про-
писаних и договорених мјера царинског система које спроводе ца-
рински органи. Царинска политика подразумјева активну и пасивну 
политичку активност. Међутим, под активном царинском полити-
ком подразумјевамо под ефикасношћу царинске политике, а која се 
подразумава на идејама ефективне царинске заштите. Заштита се од-
носи на примјену одговарајућих мјера и инструмената на сектору из-
воза роба. Док, пасивна царинска политика подразумава примјену 
инструманата царинске заштите прилком увоза роба.  

Према тома, царинска заштита се одвија предузимањем одго-
варајућих мјера заштите, чиме се остварује царински систем заш-
тите и тиме стварају услови за одговарајућу безбједност. Предузи-
мањем царинске контроле на граничним прелазима Републике Ср-
бије, спрачавају се све противзаконите активности у робном про-
мету, а тиме обезбјеђује и безбједносна заштита. Савремени свијет 
је постао угрожен са вишеструким савременим облицима пријетњи, 
а чије активности се могу вршити и на граничним прелазима. Нови 
облици пријетњи на граничним прелазима, а који имаву везу са без-
бједношћу су: тероризам, корупција, трговина људима, наркотици-
ма, цирагерама, аутомобилима, дуваном, драгоцјеним металима и 
другим актима кривичних дијела са којима се сусрећу царински 
органи.  

Спријечавањем и сузбијањем наведених кривичних дијела 
остварује се безбједност граница, људи, материјалних и других ври-
једности друштва. Обзиром да се међународна заједница нашла у 
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времену економске кризие и повећања организованог криминали-
тета, међународна заједница покушава да изнађе нове методе против 
ових дијела. Свјетска царинска организација која окупља 171 царин-
ских адмистрација широм свијета, жели да кординира и асистира у 
спровођењу оквирних стандарда, који би доприњели координираном 
унапређењу царинских процедура и активности.  

Царински оквирни стандарди у свјетској трговини подразу-
мјевају:  

- остварење веће безбједности од тероризма након инцидента 
2001. године,  

- олакшицама да се оствари ланац промета безбједним. 

Оквирни стандарди су изведени из постојећих мјера за 
безбједност олакшица СЦО и програма који су развиле чланице.  

Стандарди су подијељени у два стуба и то:  
 а) сарадња између царинских адмистрација, 
 б) сарадња између царине и привредних заједница. 

Наведеним договорима, споразумима и примјеном новијих ме-
тода царинског дјеловања, остварује се безбједност људи, имовине, 
система и других вриједности друштва.131 

9.9. Сектор заштите и спасавања  

Извршеном реорганизацијом Сектора за заштиту од пожара 
МУП-а и Сектора цивилне заштите у Министарству одбране, дошло је 
до спајања ова два сектора од којих је организован Сектор за заштиту и 
спасавање, који је организован као самостална институција у оквиру 
МУП и организационо везана за министра за унутрашње послове. 
Систем заштите и спасавања у Републици Србији, историјски је увијек 
био дијелом везан за МУП, а дијелом за војску и представљао је војну 
концепцију цивиле заштите у склопу одбране и заштите. У времену 
пре Првог свјетског рата, формирани су први одреди Цивилне 
заштите попуњавани од цивилног становништва. Док је Србија била 
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једна од првих држава у Европи која је у то вријеме формирала 
индустријску милицију у чијем саставу је била и ватрогасна служба.  

Развојем друштва, а са тим и пријетњи, цивилна заштита је све 
више постајала значајна и неопходна у виду спасавања, као у миру од 
елементарних непогода и техничких удеса, тако у рату од ратних дејстава. 
Појавом оружја за масовно уништавање, Цивилна заштита је постала 
саставни дио одбране и заштите друштва, да би се овај значајни сегмент 
друштва регулисао међународним конвенцијама о Цивилној заштити.132  

Као институција у Републици Србији, Цивилна заштита се 
законски уређује први пут 1948. године када је образовано одијељење 
против-авионске заштите. Док законом о одбрани 1955. године ово 
одијелење прераста у Службу цивилне заштите. Законом о народној 
одбрани 1965. године као и законом о одбрани 1991. и 1994. године, 
Цивилна заштита се организује у оквиру Министарства одбране.  

Међутим, Закон о ванредним ситуацијама се усваја 2010. године 
којим се регулише питање заштите и спасавања. Систем заштите и 
спасавања у ванредним ситуацијама у Републици Србији, сада је у 
надлежности у више државних органа и то:  

Министарство одбране, Министарство унутрашњих послова, 
Министарство за заштиту животне средине, Министарство пољопривреде, 
шумарства и водопривреде.133 Нешто у мањој мјери надлежност имају и 
Министарство здравља (прва медицинска помоћ), Министарство грађеви-
на (заштита и разчишћавање), Министарство правде (судство и тужилаш-
тва), (санкционисање неизвршења заштите и спасавања) и други органи.  

Обзиром на значај и потребе заштите и спасавања, проширена је 
дјелатност и надлежност у више државних институција и тиме је заш-
тита и спасавање добила свој одговарајући значај у друштву 
Републике Србије. 

                                                 
132  Детаљније, Љубо Пејановић, Раде Ђурковић, Безбједност у Ванредним ситуацијама, Факултет 

за правне и пословне студије, Нови Сад, 2011. стр.82 
133  Детаљније, Зоран Кековић, Систем безбједности, Факултет Безбједности, Београд, 2009. стр. 

185-187, (у даљем тексту Зоран Кековић). 
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10. СИСТЕМ БЕЗБЈЕДНОСТИ ТЗВ. „ СЛАБИХ 

ДРЖАВА“ 

„Главни појам данашњице није вишак, већ мањак државне 
моћи. На глобалном југу постоје бројне „слижбе државе“, квази-
државе, као одраз колонијалних завјештачења или транзиције, са не-
безбједношћу грађана, јер држава не може да осигура закон и ред. У 
таквим државама постоји више врста насиља, од оног – по 
Галтунговој терминологији – једне против друге друштвене групе на 
бази расизма, религије, пола, боје коже и друго, преко структурал-
ног насиља које доноси глобализација као облик империјализма, 
хегемонизма и друго, до широких категорија нарушавања људских 
права и пријетњи из природе.“134  

Да бисмо разумјели систем безбједности тзв. слабих држава 
неопходно је навести да се свака држава карактерише преко три ос-
новне функције: 

- безбједност, 
- јавна добра и 
- владавина права. 

Преко прве тј. безбједносне функције, држава функционише 
тако што обавља своју уставну и законодавну функцију преко без-
бједносних и других субјеката, што грађанима гарантује спољну и 
унутрашњу безбједност, при чему су грађани и њихове вриједности 
сигурни од свих могућих пријетњи. 

Другом функцијом држава функционише путем управљања 
друштвеним-природним ресурсима, економском политиком, образо-
вањем, здравством, одржавањем инфра-структуре, заштитом живот-
не средине. Овакавим начином управљања, држава обезбјеђује гра-
ђане са основним животним ресурсима које преко државе или 
директно користе за своју егзистенцију. 

                                                 
134  Исто,. стр.250-251 
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Трећом функцијом држава регулише, обезбјеђује, спроводи и 
контролише владавину права, као и обезбјеђење других људских 
права која им гарантује Устав и др. Законски акти.  

На основу чињенице колико држава успјешно или неуспје-
шно обезбјеђује тј. остварује и испуњава наведене обавезе и функ-
ције, државе се могу условно класификовати на слабе, пропадајуће 
или пропале државе. Под пропалом државом сматрају се државе које 
су банкротирале и за њих се не може рећи да су државе у правом 
смислу. С обзиром на то да и поред постојања централне власти не 
могу вршити ни једну од наведених функција. „Најизразитији 
примјер оваквих држава јесу Сомалија и Авганистан и друге државе 
са сличном привредом. Пропадајуће државе су углавном оне државе 
у којима се одвија процес демократизације политичког система, док 
територијалну цјеловитост државе угрожавају сепаратистичке гру-
пације (на примјер Шри Ланка). Оне не могу гарантовати свим 
својим грађанима безбједност, али и поред тога централна власт 
пружа јавне услуге већини својих грађана и ужива известан степен 
легитимитета.“135  

Ако анализирамо наведену теорију система безбједности 
пропалих држава и узроке њиховог пропадања и исто упоредимо са 
постојећим стањем у Републици Србији, стичу се утисци да држава 
Србија ништа није у бољем стању од Авганистана и Сомалије. Ово 
је нарочито изражено обзиром да је стање привреде државе и стање 
безбједности тзв. Уже територије Србије, веома безбједно. Међутим, 
сепаратистичке групације на Косову и Метохији, корупција и 
криминалитет угрожавају безбједност Републике Србије и уз помоћ 
неких развијених западних држава и даље настоје да Космет 
прогласе независном државом. 

Настанком тог стања, систем безбједности Србије не ис-
пуњава своју функцију, државни органи, односно субјекти безбјед-
ности не контролишу овај простор већ то чине Међународне снаге 
са косовским службама. Затим, на том простору грађани неалбанске 

                                                 
135  Зоран Кековић, стр. 311-312. 
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народности, а нарочито српске, немају приступа природним ресур-
сима нити имају корист од истих. 

 Према томе, ако Власти Републике Србије не промјене пос-
тојеће стање и ако се настави ситуација тј. са угрожавањем наших 
грађана на Космету може се подразумјевати да и она, по питању без-
бједности, припада групи пропадајућих држава.  

У слабим државама државни сектор безбједности обликују, 
усмјеравају и финасирају државне институције али на неефикасан 
начин.  

Неефикасност система безбједности у директној је вези са 
нестабилношћу власти да врше друге две функције. Да овакве и 
сличне државе и њихово нефункционисање система безбједности у 
највећој мјери утичу притисци из међународне заједнице, политички 
и економски односи и тешка економска ситуација која у највећој 
мјери директно доприноси тешком безбједносном стању и његовом 
усмјерењу ка распаду државе.  

Економска ситуација у друштву драстично утиче на расподи-
јелу добара, смањењу државних прихода настанку високог степена 
нестабилности, неефикасности државне администрације, недостатак 
политичких и људских слобода, усљед чега долази до пораста нивоа 
корупције, организованог криминалитета и других неправилности 
које прате оваква друштва. Кад је у питању Република Србија и ње-
но стање у односу на наведену теорију о слабим државама, томе у 
највећој мјери доприности високи степен корумпираности полити-
чара, припадника служби безбједности, егзистирање организованог 
криминалитета и угрожавање људских права, при чему наведене 
негативне појаве друштво Србије воде ка групи слабих држава. 

 На настанак оваковог стања у великој мјери доприноси 
неефикасности правосудних, одбрамбених и безбједносних снага и 
субјеката, чиме се олакшава повећање корупције и организованог 
криминалитета као и других деструктивних понашања у државама 
па тако и Републици Србији. На деструктивно и друго негативно по-
нашање одређених група утиче екстремизам, сепаратизам религиј-
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ске разлике и слично, којима се придружују иностране терористичке 
групације и снаге одређених држава с циљем изазивања побуна, 
демонстрација, грађанских сукоба, па и рата, како би се држава 
довела у стање нестабилне безбједности.  

Као примјер овоме може послужити случај Ирака, Либије, 
Египта, Сирије и других држава. Кад је у држави дошло до оваквог 
стања одбрамбено-безбједносни системи губе очекивану функцију и 
легитимитет, а тиме се погоршава стање безбједности у држави. 
Овакви примјери ако настану у држави која је у транзицији и 
политичко-економској кризи, доводи до карактеристичних друштве-
них односа, а тиме и до неефикасности правно-безбједносних субје-
ката. Кад држава дође у овакво или слично стање брзо се јављују 
актери који нуде одређене услуге и помоћ и представљају 
алтернативу државним органима. У таквим случајевима често 
долазе и групе из свијета организованог криминала, како би такве 
ситуације искористили за остваривање личне и најчешће незаконите 
користи. Уз настало насиље друштво обликују по својој вољи. 
Такође, такав државни апарат производи и не-државне актере који 
им касније служе као носиоци активности против политичких 
противника. У тим случајевима, преко ових тимова се врше обрачу-
ни са политичким противницима, идиолошким неистомишљеницима 
а главни актери су по правилу скривени у сенци одакле владају 
насталом ситуацијом. У таквим новонасталим условима формирају 
се одређене групе које по правилу чине главне факторе који дјелују 
на слабљење државе. Оне то чине на начин што нпр. подстичу и 
продужавају нестабилност државе.  

То се врши или чини преко сљедећих фактора, а то су: 
- структурни фактори, 
- културни фактори, 
- економски фактори, 
- социјални фактори, и 
- политички фактори. 



 
др Љубо Пејановић, др Душко Вејновић, др Миле Ракић 

 

 
242 

Наведени фактори су једни од најчешћих облика пријетњи по 
државу и њену стабилност који могу довести до њене нестабилно-
сти, а тиме и озбиљне угрожености. 

10.1. Политички фактор  

Кад је ријеч о дискриминаторским политичким институци-
јама, које у слабим државама, умјесто уравнотежујућих, подстичу 
подстицајни повратни утицај, чинећи слабо друштво још слабијим и 
нестабилнијим. Затворени, ауторитативни систем вероватноће ће 
временом генерисати са великом количином незадовољства код 
грађана, још ако се користе интересима неких етничких група, а 
интересе других група газе реализација њиховог циља у великој 
мјери може бити са позитивним исходом за њих. Ова теза је 
примјењена у Републици Србији гдје је инострани фактор помагао 
албанску етничку групу да дође до својих вијековних циљева у ост-
варењу државности, док већински српски народ и друге националне 
мањине су тлачили, угњетавали, убијали, протјерали са огњишта и 
ни данас им не дозвољавају да остваре свој сан повратка на своја ог-
њишта. На рачун ове групе су остварени циљеви једног слоја код ал-
банског народа, док је други, већински дио, постао сиромашнији, а 
жртве су остале без своје домовине и имања.  

Политичким и непромишљеним одлукама једног броја еко-
номско-развијених држава у међународној заједници потпомогнуте 
су сепаратистичко-терористичке групације да доведу до грађанског 
рата на Косову и Метохији. Носиоци ове врсте екстремне политике 
и сад држе под контролом овај простор који је отет од матичне 
државе црпећи његове природне ресурсе. Поред наведеног, створене 
су и криминалне групе које се баве разноврсним противзаконитим 
криминалним и злочиначким активностима у којима учествују и 
групе из тих водећих држава и које удружено угрожавају цео регион 
и представљају пријетњу по безбједност не само Републике Србије. 

У ново доба и савременом свијету политичке транзиције су 
проузроковане колапсом ауторитарне владавине, демократизацијом 
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или политичким реформама које у многим случајевима и под 
одређеним условима такође могу да учине државу подложном 
насиљу. Појавом и јачањем националистичких идиологија, као што 
је етнички национализам и религиозни фундаментализам, такође 
може да дође до дестабилизације државе. Са овим политичким 
феноменом се сусрела Босна и Херцеговина и Србија на Косову и 
Метохији. Са овим опасним феноменом суочавају се многе државе и 
уз чињеницу да се са овим групама често солидаришу економско-
развијене и сусједне државе које имају своје циљеве и интересе у 
разбијању државе и довођења до слабљења њене безбједности. 

10.1.1.  Структурни фактори 

 Структурни фактори који дјелују са циљем слабљења држа-
ве. Организују унутрашњу безбједност државе по сопственом мо-
делу. Међу таквим државама има и оних које су намерно створене 
као слабе државе и кад се укључе и ови фактори далеко брже напре-
дују и много лакше доприносе још већем слабљењу такве државе. У 
тим државама су крхке границе као и политичке институције, које 
нису у стању да одрже потребну контролу над територијом којом 
управљају. Овај облик управљања и контроле над територијом у 
новооснованим државама или слабим државама створен је најчешће 
код оних држава које су се одвојиле од Совјетског Савеза и бивше 
Југославије. Такође, ових случајева има у Африци од којих су неке у 
процесу формирања настале као слабе, а неке су доведене у ово 
стање тек након њиховог настанка.  

Поред унутрашњих фактора дјелују и спољашњи фактори на 
слабљењу државе међу којима су смањење пружања помоћи овим 
државама, чиме се доводи друштво у тешку економску кризу и 
усмјерава на пропадање. Поред непружања помоћи, инострани 
фактори се мешају у тзв. унутрашње ствари тих држава јер у истима 
проузрокују унутрашње нереде, побуне и сукобе и све то по, 
најчешће, истом шаблону. Започиње се са употребом прекомерне 
силе, кршењем људских права, недовољном демократијом и слично. 
У таквим односима стварају се корумпиране групе на власти које се 
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баве организованим криминалитетом у коме имају своје циљеве и 
интересе, а остварују и циљеве својих налогодаваца или финансијера.  

Кад се ослаби дата држава и кад владајуће структуре нису 
способне истом да управљају или да су ствпорени услови који 
одговарају иностраном финансијеру, тад се друштво доводи до 
оружаних сукоба па и грађанског рата. Све то је већ виђено на 
Блиском истоку. Кад успоставе контролу над владајућим и војним 
структурама тада постају господари тог друштва и простора. У том 
друштву се стварају нове владајуће групе које су били носиоци 
побуна и сукоба и које доводе на власт своје људе тј. своју власт 
која постаје слуга иностраног финансијера.  

Кад држава постане потпуно слаба а становништво очајно 
долази до појава група у тим државама које саосјећају са грађанима 
и започињу са својом одбраном од такве власти. Међутим, други и 
даље остају слуге свог господара. По истом шаблону иностраног 
фактора довођене су неке државе у Африци до слабљења и 
сиромашења у сваком погледу. Такође и многе државе отцепљене од 
Совјетског савеза, неке државе на Блиском Истоку, као и што је био 
случај у Хрватској и Босни и Херцеговини, Републици Србији. 

На овим просторима Срби, Хрвати, Муслимани, Албанци и 
друге нације и националне мањине вијековима су живјели на истим 
просторима и имали заједнички суживот. Међутим, из међународне 
заједнице одређене групе које се баве овим прљавим активностима 
су довеле ове народе до грађанског рата и крвопролића и бившу 
СФРЈ поцепали на самосталне државе које у мањој или већој мјери 
држе под контролом и које су најчешће слабе државе. 

10.1.2. Економски фактор  

Економски и социјални фактори проузрокују велике про-
блеме у повећању разлика и економске неједнакости. Мање државе 
све више постају зависне од економско најразвијенијих држава и 
тиме себе све више доводе у зависност и стање подчињености. Као 
зависне и подчињене, принуђене су на многобројне уступке који их 
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коштају и политичких, економских и социјалних жртвовања, а тиме 
и криза које су фундамент за слабљење државе.  

Прво, У источној Европи, Африци, бившем Совјетском Са-
везу, бившој Југославији и другим државама које су са централно-
планских прешле на тржишне економске системе створено је много 
економских проблема. Проблеми су настали у виду незапослености 
грађана, галопирајућој инфлацији, исцрпљивању природних ре-
сурса, економских непримјерних реформи итд.  

Друго, дискриминаторски економски систем, било да врши 
дискриминацију на класној или етничкој основи генерише ниво фрус-
трација који производи незадовољство, побуне, насиље и слично. 
Нејаднаке економске прилике, приступ, природним ресурсима и 
огромне разлике у стандарду живота, стварају неправедност и 
противзаконитост. Све ово је утицало на друштво у Републици Србији 
гдје је дошло до раслојавања на огромни број сиромашних и мањи брог 
енормно богатих грађана. До богаћења је дошло уласком у политику и 
стварање позиција себи и својим сарадницима да на недозвољен начин 
се богате, а на рачун других који су све сиромашнији.  

Ови и слични примјери раслојавања довели су до огромног 
пораста сиромашних у већем броју држава, чија економска стопа не-
прекидно стагнира и тиме доводи до економских посљедица. Овај 
економски проблем је нарочито изражен код сиромашних држава 
Трећег свијета, који не могу на овај проблем одговорити и тиме све 
више постају сиромашније. Док богате државе улажу средства у 
одређене државе као тзв. помоћ, а у ствари се ради о њиховим 
интересима гдје све више обогаћују свој капитал и постају све 
богатији, а жртве све сиромашније. 

10.1.3. Темељна обиљежја и специфичности 
система безбједности 

Темељна обиљежја система безбједности сагледавају се пре-
ко различитих политичких уређења и самог карактера уређења сис-
тема безбједности, почев од система безбједности слабих држава, 
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преко ауторитарних и тоталитарних до демократских система без-
бједности.  

10.1.4. Безбједносна структура слабих држава  

Без обзира да ли су слабе државе узрок или посљедица лоше 
државне структуре, безбједносне институције слабих држава могу се 
категорисати у смислу њихове слабости у зависности да ли се могу 
одупријети новим изазовима или су оне само покретачи унутрашњег 
или спољњег развоја ситуација. У одређеним ситуацијама и без-
бједносне институције могу представљати фактор нестабилности. 
Ово најчешће у условима кад не могу да се супротставе безбједнос-
ним изазовима. Затим, кад су довољно јаке безбједносне институ-
ције да саме производе и да одрже нестабилност државе. У овим 
случајевима често имају помоћ од спољњег и унутрашњег фактора и 
тиме знатно лакше и брже државу доводе до нестабилности. 
Дестабилизујући фактори који се појављују изван граница одређене 
државе или код сусједа, могу изазвати сукоб у циљу остварења 
својих политичких, економских, идиолошких па чак и безбједносних 
циљева и интереса. Ови облици пријетње су веома погодни кад у 
држави жртви већ постоје услови, који погодују за изазивање 
сукоба, а то се нарочито дешава кад безбједносне институције не 
врше своју функцију. Кад се врше овакве активности, државе угро-
живачи то чине противправно јер се мешају у унутрашње ставри 
друге суверене државе. Оваквих примјера постоји много у међу-
народној заједници. Најчешће то чине велике и економски развијене 
државе које се мешају у унутрашње ствари мањих и слабих држава, 
чиме их доводе до много тежег стања него што би било без њиховог 
уплитања и мешања. Међутим, систем безбједности слабих држава 
може носити карактеристике унутрашње слабости коју генеришу 
сукоби у оквиру власти или других јаких група. 

Политика јаких држава је усмјерена на нејаке државе у циљу 
остварења искључиво сопствених циљева које остварују преко 
својих војних и безбједносних снага, као и других представника 
(државних органа и субјеката) своје државе. Често се појављују 
унутрашњи фактори у борби за власт којим се прикључују иностра-
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ни фактори како би помогли циљним групама да би на крају имали 
своје савезнике који ће остваривати њихове циљеве у тој земљи. 
Поред наведених фактора, рањивост и угрожавање државе може 
бити проузроковано слабљењем постојећих државних структура, 
насилном политичком транзицијом, политичким, економским, вој-
ним и другим притисцима, како би се насилно изазвале политичке и 
економске реформе у циљу позиционирања марионетског режима у 
државној мети, а све у складу са сопственим интересима, намјерама 
и циљевима.  

Политичкој елити у држави жртви несумњиво је најтеже 
стање кад дође до унутрашње политичке и социјалне дестабилиза-
ције и политичких превирања код грађана а нарочито када им се 
прикључи спољни фактор са веома јаким снагама. Тада држава 
постаје немоћна и најчешће не може да се одупре тако јаком прити-
ску и насиљу тј. угрожавању споља и изнутра . Напори за супростав-
љање унутрашњем и спољњем фактору у спријечавању дестабили-
зације у слабим државама, треба да буду руковођени одговарајућом 
одбранбено-безбједносном стратегијом и државном политиком у два 
правца. Један правац представљају дугорочни напори усмјерени на 
услове који насилне услове чине мање вероватним, међу којима су 
економски, социјални проблеми са моделом социјалне политике, 
како би се избјегла дискриминација. Други правац, подразумјева 
усредсређење на институције политичког система, у правцу њиховог 
јачања, а пре свега система безбједности и одбране, како би се 
заштитиле друштвене вриједности од свих облика пријетњи.136 

10.1.5. Ауторитативни систем безбједности 

 У државама са ауторативним режимима, системи безбјед-
ности су свеобухватни јер су у њима раширене безбједносне службе 
у смислу сарадње са многим „сарадницима“ преко којих је успоста-
вљена тоталитарна безбједносна контрола на свим нивоима. У тим 
системима веома је тешко организовати опозицију да би се иста 
организовала против система тј. актуелне политичке власти у др-

                                                 
136  Детаљније, види, Зоран Кековић, стр. 251-265. 
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жави. Не ретко су у таквим државама скоро сваки иоле безбједносно 
и политички интерсантан појединац или група непрекидно праћени 
било да се ради о праћењу од стране припадника служби или сарад-
ника безбједносних институција. Такође, готово је немогуће било 
какво организовање и припрема акција а нарочито њихово извођење 
у тајности а које су усмјерене против државне политике тј. власти 
јер се исте благовремено откривају. Дакле, у тако успостављеним 
државним системима су успостављене службе које врше вертикално 
и хоризонтално праћење и друге обавјештајне и контраобавјештајне 
радње којима су мете грађани или државни службеници од интереса 
за обавјештајно-безбједносну дјелатност. Пратња се врши преко 
извршилаца, сарадника, слушањем телефонских разговора, путем 
камера и сличних средстава. Ако посматрамо ову врсту режима и 
покушамо извршити анализу рада може се закључити да у једном 
правцу такав рад је оправдан и доприноси изградњи стабилне 
безбједности у држави. Са друге стране може се говорити и о посље-
дицама тј. штетности такве дјелатности. Кад су сви безбједносно 
интересантни грађани под пратњом и надзором онда је знатно сма-
њена или отежана могућност припремања и извршења кривичних 
или дијела уперених против политичке власти и државе у цјелини. 
Са другог аспекта сумњиви и потенцијални извршиоци нпр. кри-
вичних дијела али и они грађани на које се само сумња могу имати 
ограничену слободу кретања, организовања и право на тражење 
политичких промјена путем демострација или штрајкова и сличних 
активности. Оваквих примјера има много у државама широм свијета 
а нарочито се истичу примјери у бившем СССР у коме је било пуно 
сепаратиста и сепаратистичких тежњи за отцепљењем и стварањем 
нове државе. Совјетска власт је била припремљена и благовремено 
је спријечавала такве покушаје угрожавања безбједности државе и 
државне политике.  

Међутим, државе које су се одвојиле од Совјетског Свеза ни 
близу не могу да контролишу пријетње које им сљеде у постсовјет-
ском периоду развоја, јер њихове безбједносне службе нису имале 
ону моћ коју су имале док су биле у саставу СССР-а, односно након 
што су се осамосталиле. Сличну судбину је доживјела и бивша 
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Југославија, а проблеми су настали падом комунистичког система, 
по многима аутократског режима, када су се сепаратистичке групе 
уз помоћ страног фактора организовале и релативно лако одвојиле 
од државе и створиле нове државе. У том периоду актуелна власт 
својом политичком неодлучношћу и подијељеношћу није могла 
адекватно реаговати на субјекте безбједности који су такође били 
подијељени и нису могли или желели контролисати новонастале 
процесе због чега се држава брзо распала. Пре овог времена, етничке 
разлике су контролисане од централне власти и тадашњим безбјед-
носним снагама су брзо откриване, сузбијане и гушене све пријетње 
централном режиму тј. властима Југославије. Слична ситуација је 
била за вријеме владавине Садама Хусеина у Ираку гдје опозиција 
није имала могућности да се организује и да врши пријетње против 
политичке власти и успостављеног друштвено-политичког система у 
држави. Тек када су се стекли услови уз несебичну и отворену 
помоћ страног фактора то су и успели. Исти је или сличан случај и 
са М. Гадафијем у Либији Уганди... и најновији примјер у Сирији, 
Јемену...... 

Дакле што су снаге безбједности државе организованије и 
способније да држе грађане под пуном безбједносном контролом у 
том случају противницима постојећег режима ће бити веома тешко 
да се организују и да руше постојећу политичку власт у држави. 
Међутим, немају сви аутократски режими способне безбједносне 
ресурсе који би могли да прате све противнике режима, а то је 
најчешће и најизраженије у сиромашним државама које не могу да 
финасирају организовање модерних система безбједности због чега 
у њима противници актуелне политичке власти и успевају да се 
организују па и изведу одређене активности против власти. Али има 
и сиромашних као што је случај Хаитија у коме, у периоду док је 
био на власти Франсоа Дивалије, политички противници нису могли 
да се организују и да на било који начин угрозе успостављени 
друштвено-политички систем. У сиромашним државама није добро 
организован систем комуникација те противници живе у изолованом 
простору и немају могућност да се тако лако организују и да угрозе 
владајући систем. Примјер је Сирија, која је дуго одолевала 
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пријетњама на унутрашњем плану. Сиријске власти су угрозили 
побуњеници организацијом и уз помоћ страног фактора који је 
изазвао грађански рат који није повољан ни за једну страну јер је 
држава претворена у рушевину а настао је и огроман број избјеглица 
из ратом захваћених подручја.  

10.1.6. Тоталитарни систем безбједности  

Тоталитарни систем безбједности подразумјева цјеловитост 
или потпуност организовања система безбједности који означава 
идиологију или праксу свеобухватних интервенција или активности 
у друштву од стране државе или неке организације. Према томе, 
свеобухватност се односи на степен контроле која се успоставља над 
друштвом одређеног типа политичког система. У овом случају, 
друштво је потпуно подређено држави или некој политичкој партији 
или организацији. Приликом успостављања тоталиративног уређења 
оно има за циљ и посљедицу тоталног подређења свих чинилаца у 
друштву и свих других облика друштвеног повезивања. Повезивање 
у овом смислу подразумјева повезаност политике, културе, умјет-
ности, и религије које су организоване да повезано функционишу у 
јединственој цјелини. У тим случајевима се одражава политичка, 
економса и физичка моћ идеја. Кад су у питању тоталиристичке 
организације или покрети који имају за циљ насилног доласка на 
власт и успостављање таквог политичког система у коме ће они 
преко државног апарата успоставити пуну контролу над цјелим 
друштвом. Поједини аутори, чине разлику између тоталиризма и 
аутократизма. У случају аутократизма ради се о владавини одозго, 
при чему се у држави или државом влада без обзира на вољу и 
сагласност народа.  

На овај начин се врши гушење противника или опозиције, а 
не радикализам, као што је укидање разлике између држава и 
грађанског друштва. У овом случају аутократски режими могу да 
толеришу висок степен привредних, верских и других слобода. Ова 
врста режима често се користи као идиолошко-вриједносни или као 
индивиндуалистичко-либерална концепција друштва и државе. При 
томе, тоталиризам подразумјева свако тенденционално уплитање 
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државе у сферу личних слобода према појединцима и групама и 
њихове приватности. Овај режим су успостављали Мусолини у 
Италији, Хитлер у Немачкој, Стаљин у СССР-у и други. У суштини, 
тоталитарни режим се своди на страховладу или диктатуру једног 
човјека или мање групе људи из врха власти, политчке партије или 
покрета. У овим случајевима не постоји нити важе принципи демо-
кратије и потпуних људских права што у себи носи демократски 
политички живот. Као најпримјернијем, тоталитарни режими се 
поистовећују, са пре Другог свјетског рата, фашистичким (у Италији, 
Јапану, Бугарској и сл.), расистичким (у афричким земљама) и 
ултрастаљинистичким покретима и режимима (СССР, Албанија и сл.).  

С обзиром на промијењене околности и тактику ових снага, 
говори се о неофашистичким, неонацистичким, неостаљинистичким 
и другим врстама идиологија. Наведени режими имају доста зајед-
ничкога и сматрају се као антидемократски режими или антидемо-
кратски политички системи. 

Да би разумјели неке од наведених тоталитарних система, 
неопходно је споменути неке од њих. Стаљинистички систем од-
вијао се преко државне власти, партијске и највећа власт је била у 
рукама тајне полиције тзв. НКВД. У правом смислу систем безбјед-
ности није функционисао већ је функционисао по принципу тајнови-
тости. Италијански фашистички систем заснован на терору са ци-
љем гушења револуционарног радничког покрета од стране Конзер-
вативног аутократског система. Немачки национализам у виду Тре-
ћег рајха, у коме је власт била концетрисана и зависна од служби 
безбједности и у коме је нацистичка власт вршила потпуну контролу 
преко безбједносних служби. 

10.1.7. Савремени модели и систем безбједности 
демократских држава 

„У етимиолошком смислу ријеч демократија потиче од грчке 
ријечи демос (народ) и кратеин (владати), а то би у преводу значило 
да је демократија владавана народа. Међутим, очито је и да појмови 
који чине ову двослојну лексиму нису једносложни и да сам предмет 
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који означавају историјски непрекидио еволуира, односно, нема 
исто значење у свим раздобљима друштвеног развоја.“137 Ако анали-
зирамо наведено појмовно одређење демократије, може се закљу-
чити да је демократија владавина народа. Сходно томе ако народ 
влада, онда се питамо са киме ће владати.  

У том смислу економски јаке државе и државе са „апети-
тима“ колонизатора су демократију разумјеле да су управо они де-
мократски народ који треба да влада и владају малим, нејаким и сла-
бим државама. Са становишта малих народа таква демократија по 
западном сценарију није погодна за мале народе јер се они осјећају 
подчињенима.  

Према томе, ми би демократију подразумјевали као влада-
вину народне власти која је проистекла из воље свог народа која је 
једина овлашћена да собом влада. Демократија се може посматрати 
као облик владавине, али и као начин друштвеног живљења и 
односа у друштву. У савременом свијету и савременим условима, 
демократија има већу подршку народа од оних ауторитативних 
режима. Затим демократије могу бити више отворене јавном против-
љењу од осталих политика, а модификују политику у складу са 
јавним мишљењима тј. вољом народа. Од великог је значаја уважити 
јавност и мишљење јавности које се у демократији много више и 
знатно лакше уважава него у ауторитативним режимима. Дакле, 
неспорно је и веома лако уочљиво да се демократија разликује од 
многих других облика друштвенополитичких уређења или режима. 
Међутим, у западно-европским демократским државама демократ-
ски системи имају већи слух и подршку јавности и у томе се раз-
ликују од других режима који немају толику подршку. 

а) Типови демократских држава 

 Са аспекта система безбједности демократских држава, важ-
но је размотрити типове режима, односно политичких система, чији 
су системи безбједности саставни дио државне власти и организа-
ције. Један дио западних држава Јапан, Британија и друге имају 

                                                 
137  Исто, стр.264-265, 
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парламентарну владу у унитарњој држави. У Великој Британији и 
неким другим западно-европским државама, извршна и законодавна 
власт ефективно су спојене умјесто да су раздвојене у одређеним 
законодавним и извршним гранама. У овим државама, политички 
ауторитет је више централизован него у Сједињеним Америчким 
Државама, који је у склопу федералне државе гдје је раздвојена 
власт између законодавне и извршне гране.  

Док у унитарњим државама постоји само једна влада, а не 
више раздвојених државних и локалних власти. Такви системи су у 
Сједињеним Америчким Државама, Немачкој, Швајцарској и Ка-
нади. Међутим, у САД, подијела моћи између централне државе и 
локалне власти, као подијела између извршне и законодавне моћи 
дозвољава да се ствара подијељеност ауторитета и умножавање 
приступа индивидуима или интересним групама. 

Обзиром на већи број компромиса који је потребно постићи у 
доношењу одлука државе које пате од криза ауторитета и које су 
раздвојене, економским, политичким, религијским, етничким, рас-
ним, језичким или другим културним разликама, тешко могу дијело-
вати ефикасно у међународним круговима. Државе које су настале 
од бивше Југославије, илуструју ову категорију, њихови грађански 
ратови смањили су им могућности таквог дјеловања. 

б) Демократски режими и безбједносне пријетње 

 У литератури су различита мишљења о демократским влада-
ма, а најчешће се демократске владе сматрају као слабим и неста-
билним и да не могу да се носе са пријетњама као што су биле у про-
шлости. Демократски системи подржавају неслагања и супроста-
вљања мишљења. И многи тероретичари су мишљења да су демо-
кратске земље рањивије на терористичке и сличне пријетње него 
неки други политички системи. Такође се сматра, да репресивна вла-
да може бити равнодушна према судбини својих грађана, а да у 
демократским системима није тај поглед према сопственим грађа-
нима равнодушан.  
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Кад су у питању недемократски системи према страним 
грађанима не могу имати тај однос као према сопственим грађанима. 
Због тога морају бити нешто отворенији, приликом покретања неког 
поступка страних грађана у својој земљи. Ако не могу поступити у 
смислу демократског понашања, бар морају показати вољу за 
преговоре и рјешавање проблема страних грађана. У демократским 
системима превенција према терористичким и сличним пријетњама, 
отежава поступке управо због толеранција и демократског понаша-
ња. Овакве тезе се заступају код истинито-демократских система, 
али не и код система који се представљају као демократски у ствари 
су недемократски. Порастом терористичких инцидената у неким 
државама показује да су неке демократске државе подложне теро-
ристичким инцидентима и терористичке групације и да теже дјелују 
против терористичких акција.  

Управо због ових погодности, прекршиоци тј. извршиоци 
терористичких активности, послије изведеног инцидента беже баш у 
те демократске системе да се склоне или бар да буду блаже 
санкционисани у односу на друге тј. недемократске системе. Овим 
проблемом су најугроженији демократски систем у западноевроп-
ским државама, док у САД није овај случај присутан у великој 
мјери. Међутим, постоје и други разлози зашто су демократске и 
слабе земље биле чешћа мета пријетњама и зашто су мотиви теро-
ристичких група усмјерене на такве државе. Терористи траже те сис-
теме због великог броја присталица њиховим актима насиља који су 
често због демократског понашања под мањом контролом, чиме пос-
тају извори од интереса за терористичке акције. Тоталитарни или 
ауторитативни системи су у већој могућности да угуше или контро-
лишу активности унутар својих граница, чиме се ограничавају ефек-
ти терористичких и других пријетњи или мобилизације из редова 
становништва. 

 Примјер СССР-а послије Другог свјетског рата кад дисиден-
ти нису дијеловали јавно јер су били на разне начине изоловани, а 
њихове активности и акције су благовремено откриване и спријеча-
ване. Самим тим њихови напади нису доспели до публике или 
присталица. Међутим, случај 2001. године напад на објекте Свјет-
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ског трговиског центра у САД, достигао је велики и широки одјек 
широм свијета, али и код присталица и истомишљеника који су 
подржавали терористичке акције као вид борбе против политичке 
власти. Власти САД нису биле у могућности да предупреде ове 
пријетње због чега су и били изложени истим. Према томе, сваки 
систем има добре и лоше особине, зависно коме шта одговара, а 
коме не одговара. Демократија има особине толеранције, али је због 
тога рањивија, док су тоталитарни или ауторитарни системи крути 
према грађанима па и пријетњама према њима, али су безбједнији од 
свих пријетњи и ризика. 

10.2. Тенденције и правци развоја система 
безбједности у глобализованим 

условима  

„Ријеч глобализација потиче од латинске ријечи глобус - 
лопта, али се под овим појмом подразумјева и земаљска кугла. 
Глобализација је процес ширења, продубљивања и убрзавања 
свјетске међузависности у свим аспектима модерног живота, почев 
од културе, па све до криминала, односно од сфере финансија до 
сфере духовности. Најчешће се спомиње у контексту економије, по-
литике и културе. Економску глобализацију карактеришу органи-
зација производње и обим размене широм свијета. Политичку гло-
бализацију карактерише расправа о будућности националних држава 
због опадања њихове моћи. Културну глобализацију одликује 
мешање различитих култура.  

Појам глобализација помиње се у расправама економиста од 
1980. године, а у друштвеним наукама у употреби је још од 1960-их 
година. Иако се сматра дуготрајним процесом, не постоји сагласност 
о томе када је започет процес глобализације. Најчешће се сматра да 
глобализација почиње након завршетка Хладног рата (1989. - 1990.), 
нестанком биполарности у свијету. Неки аутори сматрају да крај 
Другог свјетског рата и формирање међународних организација 
представљају почетак процеса глобализације, а има и оних који су 
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мишљења да глобализација почиње са индустријском револуцијом 
која представља прекретницу у економском развоју, посљедице гло-
бализације су различите. Већа имиграција, већи значај међународ-
них организација (ММФ, Свјетска банка), развој глобалног тржишта 
роба и капитала, повећање друштвене неједнакости, пораст загађе-
ња, промјена климе, глобално загревање, формирање међународног 
кривичног суда и ширење комуникација, само су неке од најзначај-
нијих посљедица глобализације.“138 

 Савремено доба са собом је донијело многобројне промјене 
у односима у међународној заједници. Између тих промјена дошло 
је до процеса и у свјетском поретку у којем се појављују жеље за 
неким новим свјетским поретком у глобалном смислу. Процес, циљ 
и жеља за промјенама на глобалном простору, имао је за посљедицу 
и неке деструктивне појаве и пријетње, које су изазвале регионалне 
и локалне напетости и конфликте. Између тих регионалних кон-
фликта (1990. – 1995.) нашао се и регион Балкана у чијем простору 
се развијала напетост, конфликти и на крају грађански рат. 

Смиривањем конфликта на Балкану убрзо се појавили 
конфликти и грађански ратови у арапском региону (2011. - 2012. и 
даље). Све наведено је узроковало новим изазовима, ризицима и 
пријетњама безбједности како на поменутим регионима тако и 
можда неким новим, условљени су све израженијим разликама у 
економском развоју појединих држава и народа. Нису само у питању 
економски и социјални узроци криза они су само основа и разлог за 
ширење и продубљивање тих криза које узрокују поједине државе са 
прентезијом контроле и управљања тим и другим просторима. Са-
времени свијет је због тога постао оптерећен многим неизвјесности-
ма, с тим што је његово главно обиљежје у области безбједности, 
смањење опасности од традиционалних војних сукобљавања и ди-
ректног конфронтирања великих сила, с једне стране, и појава мно-
штва нових невојних изазова, ризика и пријетњи, с друге стране.  

                                                 
138  Момир Остојић, Приручник Увод у безбједност, Висока струковна школа за економију и 

безбједност, Београд, 2012.  
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Нови и савремени век донео је и нове међудржавне и међу-
регионалне односе, како на политичком, економском и социјалном 
плану тако и на безбједносном, која је постала крхка и осетљива на 
савремене пријетње. Отуда, након завршетка Хладног рата, а посеб-
но након промјене структуре, улоге и функције НАТО која је 
усљедила на Вашингтонском самиту 1999. године, долази до проши-
рења значења појма безбједности. У научним круговима све више је 
у оптицају нова појмовна синтагма „глобална безбједност“, као ди-
ректна посљедица великих геополитичких промјена крајем 20. и по-
четком 21. вијека. Ширењем појма безбједности на све аспекте дру-
штвеног живота, она се појављује тамо гдје некад није била и тиме 
је престала да бива искључиво везан за државу и националну 
безбједност, како је то некад било. Безбједносна улога све више се 
односи на поштовање људских и грађанских права појединаца, 
религијских и националних група. То је један, у основи, нови футу-
ристички поредак који би требао да усљеди као посљедица економ-
ске глобализације свијета. Економска глобализација свијета управо 
је основа цјелокупне глобализације за којом теже корпорације у 
јединственим тржишним и робним односима на земљи планети. 

Неспорно је да процес глобализације утиче на проширење 
значења овог појма у глобалну безбједност, тј. у безбједност планете 
Земље. То је довело до „критичне тачке у односу на редефинисање 
концепта безбједности, јер не постоји јединствен приступ у дефини-
сању глобалне безбједности, који би био универзалан и прихва-
тљив“.139 Управо је јединствена дефиниција безбједности камен 
спотицања како код истраживача тако и практичара. Многи аутори 
данас истичу да је идеја глобализације Америчка идеја, заснована на 
униполаризму, односно на чињеници да, након пада Берлинског зи-
да и распада Варшавског пакта, Америка је неспорно постала водећа 
сила, на политичком и војном плану у међународној заједници. И 
као што је некада авангарда у комунизму био пролетаријат, авангар-
да у глобализму су корпоративне елите које држе у својим рукама 
скоро 70% укупног капитала у свијету. То само продубљује кризу 

                                                 
139 Аврамов, Смиља: Безбједност у 21. вијеку, Зборник радова СИМБОН 2001. Београд, стр. 426–

429. 
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између сиромашних и богатих земаља у свијету, односно све више 
проширује кризу између Севјера и Југа.  

Да је безбједност постала рањива, како код неразвијених тако 
и код развијених држава, у прилог овоме спомињемо инцидент тј. 
терористички напад на објекте САД 2001. године. Овај савремени 
феномен и сличне пријетње донијели су нову свијест о томе да сви 
људи дијеле једну планету и чине глобалну заједницу у којој морају 
да се уважавају и нека правила како би се могло живјети заједно. 
Основни проблем заједничког живота у глобалној заједници је у то-
ме што су правила глобалних процеса заједнице само у интересу ве-
ликих и моћних држава, док су на штету других. Уколико се истин-
ски жели остварити глобална безбједност свих на планети земљи, 
онда та правила морају бити у корист свих на планети. Тим 
правилима мора се поклонити посебна пажња сиромашнима, као и 
моћнима, морају одражавати базично осјећање пристојности и соци-
јалне правде.140 Управо то није постигнуто садашњим моделом гло-
бализације који снажно захвата и земље у транзицији.  

Глобализација је свјетски феномен који коријенито обиљежа-
ва савремено вријеме, у којем обликује политику, економију и дру-
штвени живот свијета. Глобализација као цјеловити процес који се 
односи на све, али правила нису иста за све, и због тога не обећава 
боље сутра свима сем носиоцима глобализма. Овај универзални про-
цес, који подразумјева интезивно економско, технолошко, политич-
ко, идејно-културолошко и војно повезивање људи, народа и држа-
ва, по моделу западне цивилизацијске парадигме, при чему, добија 
све више на интезитету, са све израженијом тенденцијом захватања 
свих сфера индивидуалне и колективне егзистенције људи. Овом 
универзалности и заједништвом се тежи елиминација пријетњи по 
безбједност носиоца поретка, али се не гарантује безбједност други-
ма. Да би то могло бити тако, примјер је НАТО бомбардовање Срби-
је и других Арапских држава које управо нису носиоци глобалних 
односа већ су искључива мета на којој се врше процесне промјене.  

                                                 
140 Видјети шире: Stiglic, E. Džozef: Protivrečnosti globalizacije, SBM-x, Beograd, 2004, стр. 15. 
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Глобална перспектива свијета и универзализација стандарда 
свеукупне друштвене организације држава и народа у њему данас 
као да је више него извесна.141 Ти примјери управо су основа сумњи 
и дилема које прате феномен глобализације и због чега се поставља 
питање. Да ли је глобализација пријетња или прилика за елимина-
цију пријетњи, односно, да ли ће глобализација свијет учинити бо-
љим, ширећи просторе технолошког прогреса, мира, сарадње и де-
мократског развоја људи, народа и држава? или ће, пак, она бити у 
функцији „афирмације“ принципа моћи, тоталитаризма, неједнако-
сти, насиља и неизвјесности, тј. у функцији свих оних тенденција 
које ће нужно производити подијељеност и супротстављеност у 
свијету.142  

Према томе, неоспорна су питања и дилеме да ли ће бити 
боље или не, нарочито ако укажемо на експанзију НАТО-а, (Репу-
блика Српска, Република Србија, Авганистан, Ирак, Египат, Тунис, 
Либија, Сирија и неке друге) земље. Са порастом војног интервенци-
онизма и спровођењу концепта демократизације појединих земаља 
гдје се могу препознати настојања супер сила и финансијских цента-
ра моћи да успоставе такву прерасподијелу ресурса у свијету. Рок 
елиминисаности, неизвјесности, а који се односи на недостатак 
кључних енергената и јефтине радне снаге, трајати веома дуго. У 
том се сумња намјера моћних у духу питања, дали је једини начин 
промјена и увођење демократије војно мешање, интервенције, агре-
сије и слично. 

 У том смислу тврди се да нови идентитет НАТО-а јасније 
указује на његово прерастање у врхунско оперативно тијело у сфери 
безбједности које ће убудуће артикулисати, изазивати и контролиса-
ти сва кризна жаришта у свијету и бити апсолутни чувара глобалног 
система безбједности постављеног на стандардима и вриједносном 
систему САД. Има аналитичара који сматрају да НАТО кроз разно-
врсне кооперативне програме развија флексибилну мрежу са вели-
ким бројем држава евро-атлантског простора и на тај начин развој 
                                                 
141 Видјети шире: Стојановић Станислав, Безбједност и изазови процеса глобализације, Војно 

дијело бр. 1 из 2005. Београд, стр. 23. 
142 Исто, стр. 23–24. 
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њихових војних потенцијала и усмјерава га на глобалну интервентну 
способност и њихово усклађивање са Америчким стратешким кон-
цептом глобалне безбједности.143  

Обзиром да не постоји општа сагласност међународне струч-
не јавности око дефинисања појма „глобална безбједност“, нити се 
под њом могу подразумјевати безбједност свих житеља наше плане-
те. У том случају, преостаје нам једино да размотримо још четири 
појма унутар глобалне безбједности чије су одређење диктирале ин-
ституције унутар којих су и настали: у оквиру Организације Уједи-
њених нација. Исто тако, појам колективне безбједности, а у оквиру 
НАТО-а, подразумјева, појам колективне одбране, кооперативне 
безбједности, сарадње у безбједности, интегралне безбједности, коа-
лиција вољних и безбједносна заједница и тако даље.  

а) Колективна безбједност и Колективна одбрана 

 Појмови Колективна безбједност и Колективна одбрана су 
термини који означавају два концепта безбједности који су настали 
у ХХ вијеку. Оба ова концепта подразумјевају једну дугорочну, фор-
малну обавезу између група држава, да се штите безбједносни инте-
реси појединачних чланица њихових заједничких сфера.144 

Колективна безбједност је термин који означава стање систе-
ма безбједности унутар групе савремених држава. У овом систему, 
државе чланице система колективне безбједности слажу се у одри-
цању од употребе силе и у помагању било којој чланици система у 
случају да друга чланица прибјегне употреби сопствене војне и 
друге силе. То је систем за насилан одговор међународне заједнице 
на кршење међународног мира, а који је уперен против народа једне 
или групе суверених држава унутар система колективне безбједно-
сти. Према истакнутом британском адвокату Адаму Робертсу „ко-
лективна безбједност је систем безбједности на регионалном и свјет-

                                                 
143 Исто, стр. 38. 
144 Видјети шире: Ричард Коен, Сарадња у безбједности – Нови хоризонти за међународни поре-

дак, Фонд за отворено друштво – Србија, Београд, 2005. године, стр. бр. 5. Европски центар за 
студије безбједности Џон К. Маршал, расправе Центра Џон К. Маршал бр. 3, Garmish-Paterkir-
chen, 2005, str. 5. 
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ском нивоу, у којем свака држава прихвата обавезу да је безбједност 
једне од њих, брига свих осталих држава и оне пристају да се укљу-
че у колективни одговор на пријетње или нарушавање мира145.  

У дефиницији колективне безбједности Адама Робертса го-
вори се о колективном одговору, а не помиње се употреба војне си-
ле. Основна разлика између система колективне одбране и колектив-
не безбједности је та што се у систему колективне одбране употре-
бљава војна сила када се ради о заједничкој одбрани, а у систему ко-
лективне безбједности то није случај. Основне институције система 
колективне безбједности су: Уједињене нације (УН) и Организација 
за безбједност и сарадњу у Европи (OSCE). 

Прва савремена институција колективне безбједности била је 
Лига народа, основана послије завршетка Првог свјетског рата. Пре-
ма оснивачком акту ове у хијерархији највише међународне органи-
зације, њене чланице су биле обавезне да бране једна другу од напа-
да других чланица унутар Лиге народа. Међутим, из познатих разло-
га фундаменталног неслагања либералне демократије, фашизма и 
комунизма ...146, који су били присутни унутар чланица ове органи-
зације, Лига народа није била успјешна у постизању безбједности и 
стабилности.  

Због неефикасности Лиге народа, ова организација се на кра-
ју Другог свјетског рата, вољом њених чланица, трансформисала у 
Организацију Уједињених нација (ОУН) у којој се, према члановима 
41. и 42. повеље Уједињених нација допушта дјеловање држава чла-
ница ради чувања и успостављања међународног мира и безбједно-
сти. На основу Повеље УН, међународна заједница треба да изврши 
притисак на прекршиоца мира, било невојном присилом или употре-
бом војне силе.147 

                                                 
145 Исто, стр. 22. 
146 Гарент Еванс, часопис удружења дипломаца Центра Џорџ К. Маршал „Безбједност и дру-

штво“, Београд, новембар/децембар 2005. године, стр. 22. 
147 Видјети шире: Bruno Simma, Парламентарни надзор безбједносног сектора – Начела, механи-

зми и пракса, Charter of the United Nations, Интерпарламентарна унија и Женевски Центар за 
контролу оружаних снага, Београд, 2003. године, стр. 17. 
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Средином седамдесетих година ХХ вијека (1975.) формирана 
је Конференција о безбједности и сарадњи у Европи (СSCE), која је 
касније промјенила име у Организацију за безбједност и сарадњу у 
Европи (OSCE), чија је основна улога да осигура колективну без-
бједност Евроазијско-атлантског региона. Основна улога ове безбје-
дносне организације најбоље се може видјети у Приручнику OSCE у 
којем се експлицитно наводи „полазећи од премисе да је безбједност 
недијељива, државе учеснице имају једнак удио у безбједности 
Европе, и с тога треба да сарађују да би спријечиле избијање криза 
... . Оно што произилази из овог тврђења јесте чињеница да сарадња 
може да користи свим државама чланицама, док стварање несигур-
ности ... може да угрози добробит свих“148. 

Због тога земље чланице OSCE сарађују да би спријечиле по-
јаву криза које би могле да угрозе ову безбједност. Организација о 
безбједности и сарадњи у Европи није војна организација, већ 
безбједносна организација различитих држава унутар једне зајед-
ничке институције у којој могу равноправно да разговарају о без-
бједносним питањима од заједничког интереса. OSCE има 55 држава 
чланица и она активно ради на раном упозорењу, превенцији кон-
фликата, контролисању криза и рехабилитацији након престанка 
конфликата. OSCE нема средства и механизме којима би могла да 
спријечава своје државе чланице јер све државе чланице унутар ове 
организације имају исти статус. Све одлуке унутар институција 
OSCE доносе се консензусом. Ово је јак ограничавајући механизам 
за моћне државе које су снагом своје војне, политичке или економ-
ске моћи спремне да предузму одлучујуће кораке како би се обрачу-
нале са безбједносним проблемима. 

Колективна одбрана је термин који означава уговорни однос 
између држава, у којем се две или више држава обавезују на узајам-
ну помоћ у случају спољашњег напада. Најбољи примјери таквих 
уговорних безбједносних аранжмана су: Северноатлантски савез 

                                                 
148 Гарент Еванс, часопис удружења дипломаца Центра Џорџ К. Маршал „Безбједност и дру-

штво“, Београд, новембар/децембар 2005. године, стр. 22. 
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(НАТО); Европска Унија (ЕУ) и Организација Америчких Држава 
(ОАД). 

Први примјер колективне одбране садржан је у НАТО-вом члану 
5, који гласи: „...Оружани напади на једну или више земаља Алијансе ће 
се сматрати као напад на све њих. Сходно томе, оне прихватају да свака 
од њих дијелује онако како сматра да је неопходно, укључујући и упо-
требу оружане силе, да би се поновно успоставила и одржала безбјед-
ност Северноатлантске области.“149 

Иако члан 5 не подразумјева аутоматско обавезивање на упо-
требу оружане силе од стране НАТО-а, многи познаваоци колектив-
не одбране сматрају да тај члан управо то значи, због тога што је 
НАТО савез у својој основи војни савез намијењен за заједничку од-
брану, односно институција колективне одбране који има првенстве-
но војни карактер150.  

Други примјер колективне одбране, садржан у члану 10, па-
раграф 7 приједлога Устава ЕУ, гласи: „Уколико је држава чланица 
жртва оружане агресије на својој територији, друге државе чланице 
су обавезне да јој пруже помоћ и подршку свим средствима које им 
стоје на располагању, у складу са чланом 51. Повеље УН. 

Дефинисањем овог параграфа у члану 10 Устава ЕУ, аутори 
приједлога Устава су имали на уму да ће Европска Унија у блиској 
будућности постати организација колективне одбране која ће имати 
обавезу да брани заједничке интересе и територију Европске Уни-
је.”151 

Разматрајући правила те демократске колективне и поједи-
начно-националне безбједности појединих западних држава и НАТО 
пакта, демократијом се подразумјева право на употребу војне силе 
на сваку државу за коју сматрају да може бити пријетња за њих. 
Међутим, под том врстом демократије се не подразумјева да 
нападнута држава може да се брани у случају пријетње или агресије. 

                                                 
149 Исто, стр. 21. 
150 Исто, стр. 21. 
151  Неђо Даниловић, стр.36 
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Сходно наведеном је примјер Републике Србије која се бранила у 
агресији НАТО пакта 1999. чију улугу су схватили да је недемо-
кратска и да је употребила прекомерну силу у својој одбрани и од-
брани свог дијела територије тј. Косово и Метохију. У том смислу 
слиједи питање, шта је у овом демократија по западном систему? 

10.3. Сличност и разлике између класичних 
и савремених система безбједности 

Сваки систем безбједности има своје добре и лоше особине и 
не постоје идалнa рјешења нити системи који би могли гарантовати 
идеално или потпуно безбједно и стабилно стање безбједности. 
Међу системима безбједности има сличности и разлика, а који ће се 
систем одабрати и који је најпогоднији за дато друштво тај ће се 
прихватити и устројити у друштвено уређење.  

Систем безбједности слабих држава 

Сличност овог система са другим системима је дискутабил-
на, јер нису сва друштва истог друштвеног уређења, па им не могу 
бити ни исти системи безбједности. Од друштвено политичког и 
економске уређености и стања државе зависи могућност изградње и 
функционисања система безбједности као, уосталом, и од интереса и 
циљава одређеног друштва, због чега и организују систем безбједно-
сти и на основу кога ће штитити своје националне (друштвене) 
интересе и циљеве. Једино што се може рећи да им је заједничко у 
томе је што свако друштво мора имати и организовати систем без-
бједности према својим потребама како би заштитило своје нацио-
налне интересе и циљеве. У којој ће се мјери систем разликовати од 
других система зависи нарочито од ријешености да се штите нацио-
нални и државни интереси и циљеви сваке државе за себе. 

Међутим, системи безбједности слабих држава могу носити 
карактеристике унутрашње слабости које генеришу сукоби у оквиру 
власти или других јаких група. Политика јаких држава је усмјерена 
на нејаке у циљу остварења искључиво својих циљева које остварују 
преко својих војних и безбједносних снага, као и других представника 
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своје државе. Често се појављују угрожавајући унутрашњи фактори у 
борби за власт којим се прикључују финансијери или налогодавци 
иностраног фактора како би помогли циљним групама обезбједити 
услове за остварење њихових циљева, и да би на крају имали своје 
савезнике који ће остваривати њихове циљеве у тој земљи. 

 Поред наведених фактора, рањивост државе може бити про-
узрокована слабљењем постојећих државних структура, политичком 
транзицијом, политичким, економским, војним и другим притисци-
ма, како би изазвали политичке и економске реформе и увели нови 
(марионетски) режим по својој вољи. Политичкој елити у држави 
жртви је најтеже стање кад дође до унутрашње дестабилизације и 
превирања и кад им се прикључи спољни фактор са веома јаким 
снагама. Тада држава постаје немоћна јер не може да се одупре тако 
јаком притиску и утицају које резултује често и насиљем. Најоснов-
нија слабост овог система је осетљивост, рањивост и слабост поли-
тичке власти, привреде државе па тако и самог система безбједности 
због чега држава не може у потпуности остварити своју улогу тј. 
потпуну заштиту државе и друштва у њој. 

Ауторитарни систем безбједности  

У државама са ауторитарним режимима системи безбједно-
сти су свеобухватни и у њима су разноврсне безбједносне службе са 
многим сарадницима преко којих је успостављена тотална (риго-
розна) безбједносна контрола на свим нивоима. У тим системима 
веома је тешко организовати опозицију која би се борила против 
власти у држави на легалан начин. Скоро сваки појединац и група се 
непрекидно прате, било да се то врши од стране припадника служби 
безбједности или њихових сарадника. Готово је немогуће било какво 
организовање и припрема акција а да се исте изведу у тајности, 
односно да се исте благовремено не открију и спријече. У таквим 
системима су успостављене службе за вертикално и хоризонтално 
праћење уз коришћење различитих метода надзора грађана али и др-
жавних службеника. Суштинска личност овог система са другим 
системима је веома мала осим што је организован са истим циљеви-
ма као и други системи безбједности. Дакле, реално се драстично 
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разликује од система слабих држава како у организацији, функцио-
нисању, чврстини и отпорности на угрожавање. 

Тоталитарни систем безбједности 

Тоталитарни систем безбједности подразумјева цјеловитост 
или потпуност организовања система безбједности који означава 
идиологију или праксу свеобухватних интервенција или активности 
у друштву од стране државе или неке организације. Свеобухватност 
се односи на степен контроле која се успоставља над друштвом 
одређеног типа политичког система. У овом случају, друштво је 
потпуно подређено држави или некој политичкој партији (партокра-
тија) или организацији. Приликом успостављања тоталиртарног 
уређења намјера је али и посљедица је тотално подређење свих чи-
нилаца у друштву и свих других облика друштвеног повезивања 
интересима власти. Овај систем се разликује од система слабих др-
жава по томе што је чвршћи и обезбјеђује веће гаранције, док се од 
ауторитативног разликује у томе што је овај систем идиолошки и у 
рукама је државе или политичке партије која у највећем броју 
случајева влада примјеном тортуре. 

Систем безбједности демократских држава 

Систем безбједности демократских држава најближији је по-
жељном, ефикасном и модерно организованом систему безбједности 
и представља у суштини одраз савременог друштва и његовог орга-
низовања ради сопствене заштите. Са аспекта система безбједности 
демократских друштава, важно је размотрити типове режима одно-
сно политичких система, чији су системи безбједности саставни дио 
друштвенополитичког система државе. Један дио западних држава 
Јапан, Британија и друге имају парламентарну владу у унитарној др-
жави. У Великој Британији и неким другим западно-европским 
државама, извршна и законодавна власт ефективно су спојене умје-
сто да су раздвојене у одређеним законодавним и извршним гра-
нама. У овим државама, политички ауторитет је више централизован 
него нпр. у Сједињеним Америчким Државама, који је у склопу 
федералне државе гдје је раздвојена власт на законодавну и 
извршну. У унитарним државама постоји само једна влада. Дакле, не 
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више раздвојених државних и локалних власти.Овај систем се 
разликује од других првенствено што је организован, устројен и 
функционише на демократским основама. Демократске основе су 
успостављене због већег броја субјеката који учествују у управљању 
системом државе па тако и системом безбједности што код других 
система то није случај. 
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Ово поглавље траба да пружи одговоре на концептуалне ос-
нове система безбједности као и на опште одреднице новог система 
безбједности у Републици Србији, али и методолошки поступак без-
бједносних агенди. 

1. КОНЦЕПТУАЛНЕ ОСНОВЕ СИСТЕМА 
БЕЗБЈЕДНОСТИ 

“Историјски посматрано, систем безбједности је увијек зави-
сио од политичких структура које су биле на власти. Ове структуре 
животно су заинтересоване да остваре одговарајући утицај на си-
стем безбједности у цјелини и све његове елементе, као поуздано 
средство за остваривање њихове генералне политике у развоју и 
управљању друштвом. Да би систем безбједности био ефикасан ме-
ханизам у заштити друштва од свих облика угрожавањa његовог де-
мократског развоја, политика настоји да уз помоћ правне државе об-
ликује безбједносни систем који ће обезбједити нормално функцио-
нисање уставног поретка.”152  

Пре него што приступимо разради концептуалних основа 
система безбједности, неопходно је указати и дати одговор на пита-
ње, шта је то концептуална основа система безбједности? Концепту-
алне основе подразумјевају замишљени, смишљени и састављени 
концепт основа система безбједности у Републике Србије. Другим 
ријечима то је осмишљена активност са основним елементима и 
правцима њеног остварења и утврђивања системског појма о без-
бједности. „Од самог свог настанка студије безбједности предста-
вљају средиште науке о међународним односима, бавећи се превас-
ходно питањима рата и мира. У годинама након Другог свјетског 
рата, студије безбједности постале су синоним за стратегијске сту-
дије са изразитим фокусом на војни сектор. 

 Међутим, усложњавањем агенде међународних односа тј. 
порастом броја економских и еколошких изазова са којим се међуна-

                                                 
152  Неђо Даниловић, стр. 116-122 
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родна заједница суочава, појавом нових безбједносних изазова, ризика 
и пријетњи, појавом нових актера у међународним односима, традици-
онално виђење самог концепта безбједности, односно саме његове 
суштине, постало је преуско.153 Концептуална анализа основа система 
безбједности слична је и има заједничких основа са дефиницијом, тј. у 
мјери којој она сажима значење безбједности, а ради успостављања 
јединственог научног циља. У том смислу, претпоставка од које се 
полази у концептуалној анализи тј. да је значење појма са претпостав-
ком да је у некој мјери већ појам познат, али да није потпуно изражен. 

 Концепт има улогу да отклони сваку двосмисленост и недо-
сљедност приликом његовог коришћења. Копцентуална анализа не 
резултира новом дефиницијом. „Претпоставка од које се полази у 
концептуалној анализи је да је значење појма који се истражује у 
већој или мањој мјери одвећ познато, али и да он најчешће није 
ексциплитно изражен. Учинити експлицитно ово значење концепта 
тако што ће уклонити двосмисленост и недосљедност приликом ње-
говог коришћења, сврха је концептуална анализа. Концептуална 
анализа не резултира новом дефиницијом. То није компаративна 
анализа дефиниција. То је радња са сврхом формулисања једне нове 
свеобухватне дефиниције. Радије, она формулише најмање заједни-
чки именилац који изражава заједничке концептуалне одлике које 
леже у основи различитих концепција безбједности. Дакле, дефини-
ција појма безбједности није довољна, већ је осим ње неопходна и 
посебна текстуална орентација.“154 

1.3. Опште одреднице новог система 

безбједности 

 Савремено одређење нациоланле безбједности и његове од-
реднице, подразумава прилагођавање националне безбједности сав-
ременим и демократским условима које намеће савремени свијет и 
која се прилагођава окружењу. Национална безбједност данас 

                                                 
153  Владимир Шуловић, Значење концепта безбједности и теоријја секутитизације, Београдски 

центар за безбједносну политику, Београд, 2010. стр.1-2 
154  Исто, стр. 1-2. 



 
Карактеристике система безбједности 

 

 
273 

обухвата цјелокупну безбједност друштва без обзира да ли је нацио-
нално или грађанско друштво. Међутим, систем безбједности Репу-
блике Србије не може бити потпуно исто као код других држава у 
окружењу. Немогуће је успоставити систем безбједности на истим 
основама код националних друштава и грађанских друштава. 

Република Србија је држава грађана и као таква се сматра 
грађанским друштвом. Кад су у питању државе у окружењу неке су 
искључиво национална друштва. Република Албанија, Хрватска, 
Мађарска и друге су национална друштва и према њиховиим устав-
ним рјешењима се не помињу као грађанска тј. као држава грађана 
као што је то случај са Републиком Србијом. “Република Србија је 
држава Српског народа и свих грађана који у њој живе, заснована на 
владавини права и социјалној правди, начелима грађанске демо-
кратије, људским и мањинским правима и слободама и припадности 
европским принципима и вриједностима.“155 То значи да систем 
безбједности Републике Србије гарантује безбједност свих грађана, 
а не само српских грађана. У овом случају систем безбједности је 
прилагођен према друштвеном уређењу са нацијом и другим наро-
дима и мањинама. Систем безбједности мора да обезбједи све 
неопходне безбједносне услове како не би дошло до сукоба међу 
групама по националној основи, док објективно ријечено у нацио-
налним државама не постоји опасност по овом питању.  

 Према томе, систем безбједности мора бити прилагодљив 
стварном друштву са циљем да остварује безбједност свим грађани-
ма без обзира на вјеру, националност, расу и идиолошку опредје-
љеност. У томе се систем безбједности и разликује од националних 
система у којима се гарантује безбједност нације, док се остали 
народи и мањине не спомињу. Кад је у питању безбједност нације и 
организовање националног система безбједности, у наведеном слу-
чају, оставрују се сва права само једној нацији. Кад је у питању ви-
ше нација и националности, оставурује се безбједност свим наро-
дима и националним мањинама. Према томе, остваривање безбјед-
ности свим народима и националним мањинама представља више-
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струкост остваривања безбједности у смислу: безбједност људских 
права свим народима и националним мањинама, безбједност 
вероисповести, религије, културе, идиологије, политичког опредје-
љења и друго. Док се у националним системима остварује безбјед-
ност само једном народу или нацији, а то подразумјева обезбјеђење 
људских права, вероисповести, националности, политичког оперед-
љења и слично само једној нацији. У том смислу је разлика нацио-
налне од грађанске безбједности, што је случај у Републици Србији 
као држави српског и других народа и народности. 

Појам националне или грађанске безбједности  

„Један од битних обиљежја појма националне безбједности 
јесте његова отвореност, по којој зависно од промјене околности, 
времена и мјеста, укључује и искључује поједине нове и неке старе 
вриједности. Традиционалне вриједности националне безбједности 
представљане су као борба за опстанак у најширем значењу државе, 
њен национални опстанак, физичко самоодржање, територијални 
интегритет, политичка самосталност, квалитет живота, национални 
индетитет, националних интереса...  

Национална безбједност је стање несметаног остварења, раз-
воја уживања и оптималне заштићености националних и друштве-
них вриједности и интереса који се достиже и унапређује кроз функ-
цију безбједности грађана, националног система безбједности уз 
спровођење националних безбједносних механизмима као и уз од-
суство (појединачног, групног колективног) страха, од отклањања 
њиховог угрожавања те колективног осјећаја спокојства, извесности 
и контроле над развојем будућих појава и догађаја од значаја за жи-
вот друштва и државе“.156 

Остваривање безбједности једног друштва подразумјева 
унутрашњу и спољну безбједност, односно остваривање безбједно-
сти у односу на унутрашњу и спољну опасност. У овом случају 
остварује се истовремено и безбједност на глобалном плану. Дакле, 
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појам међународне безбједности у овом смислу подразумјева заш-
титу територијалног суверенитета и интегритета државе од свих 
пријетњи и ризика који могу дијеловати изван граница државе, од-
носно из његовог ужег и ширег окружења. Док, под појмом унутра-
шње безбједности сматра се остваривање безбједности елимина-
цијом свих пријетњи и ризика који могу настати унутар граница 
државе. Кад се елиминишу све пријетње унутар и изван граница др-
жаве или кад не постоје пријетње и ризици по државу закључује се 
да је држава безбједна.  

Компоненте националне или грађанске безбједности 

Према С. Мијалковићу, „идеја о компонентама националне 
безбједности најпре асоцира на структуру функције (група потфунк-
ција) стања и/или система (група подсистема и субјеката) нацио-
налне безбједности. Стање националне безбједности је квалитетан 
статус виталних друштвених вриједности и интереса који је ост-
варен у одређеним сферама и секторима друштвеног и државног жи-
вота. Тако је, уважавањем различитих критеријума, могуће индети-
фиковати више компоненти националне безбједности. Најопштија и 
најстарија подијела, посматра према: 

- унутрашњу безбједност, и  
- спољашну безбједност. 

Унутрашња безбједност је заштићеност виталних друштве-
них вриједности и интереса унутар граница земље, од угрожавајућих 
појава које првенствено настају изнутра, или конбиноване (подпо-
могнуте) са угрожавајућим факторима који долазе споља.“157 

Кад се говори о једнонационалном друштву и његовом угро-
жавању унутар државе, мања је вероватноћа да ће доћи до међуна-
ционалних сукоба, а тиме и пријетњи јер не постоје друге нација и 
нелогично је да се једна нација сукоби сама са собом, а на национал-
ној основи.  

Док код грађанских друштава у којима постоје две или више 
нација или националне мањине, као што је случај са Републиком 
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Србијом, објективно говорећи чешће и лакше може доћи до међу-
националних сукоба. Примјер таквог сукоба је био у аутономној 
покраини Косову и Метохији, а резултати тога су познати. Дакле, 
много је лакше организовати и устројити систем безбједности и њи-
ме гарантовати безбједност у једнонационалном друштву, у односу 
на вишенационална друштва у којима је систем безбједност много 
угроженији, рањивији и нестабилнији. 

Када је у питању спољна безбједност, такође се разликују 
како пријетње тако и берзбедносна рјешења. Друштва са вишенацио-
налним групама су погоднија за „мешање у унутрашње ствари“ других 
држава преко одређених нација или мањина којима се пружа помоћ 
под плаштом због наводних угрожавања људских и мањинских права. 
Док код једноцаионланих друштава је то мање вероватно изузев у 
неким случајевима да се отворено изазива национална мржња и сукоби 
у једној нацији. Код једнонационалних друштава постоје политички 
противници, али су противљења и политички сукоби засновани на 
политичким ставовима и идиологијама, а не на националној основи. И 
у овом случају систем безбједности у вишенационалним државама су 
рањивији у односу на једнонационална друштва. 

Структурирање и приказивање националне безбједности, 
који је сачињен од више компонената које су често међусобно ис-
преплетане, међуутицајне и међузависне, је тешко дистанцирати јед-
ну од других. Свако угрожавање неке од компоненти за посљедицу 
има угрожавање цјеловитог система чиме се показује колико су 
међусобно везане компоненте у систему. Ово само указује на чиње-
ницу да је систем безбједности недијељив и увијек је цјеловит ако су 
му све компоненте безбједне. 

 

Дилеме у националним системима безбједности,  

„Терминолошки, обиљежавање националне безбједности на-
меће извесне дилеме да ли је исправније користити систем „државне 
безбједности“ или синтагму „националне безбједности“? Дилеме се 
могу разрешити на нивоима етимолошке (семантичке) анализе обеју 
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синтагми (државна, национална, придев безбједности-именица ) 
односно анализа безбједносних феномена који су обиљежени у 
пракси.“158 С. Мијалковић је поставио питање да ли су државна или 
национална безбједност, што су такође недефенисани појмови уоп-
ште па тако и недефинисани код нас. Бивша Југославија па тако и 
Република Србија у систему безбједности су биле организоване у 
два правца и то: државна безбједност која се старала о безбједности 
друштва изван његових граница, и јавна безбједност која је била 
задужена за унутрашњу безбједност. У постојећем уставном уре-
ђењу Републике Србије ове две структуре су организоване под дру-
гим називима и са другачијим функционисањем и организовањем. 
Синтагму државна безбједност је наслиједила Безбједносно инфор-
мативна агенција (БИА), док је јавну безбједност наслиједила поли-
ција. И један и други сектор је остао ближи старом називу са измје-
њеним дјелатностима и активностима које су прилагођене новим 
актуелним условима. Дакле, и даље се поставља питање како одре-
дити синтагму безбједности у вишенационалним друштвима и како 
је регулисати другачије у односу на једнонациионална друштва и 
њихову безбједност? Овакве и сличне проблеме не могу решити 
теоретичари већ државни законодавни субјекти (Скупштина Репуб-
лике Србије) који су одговорни за Уставна и законодавна питања 
друштва. Стога се само покреће питање због дилеме како и на који 
начин превазићи овај проблем.159 

 

1.4. Различити концептуални приступи 

безбједности 

Да би могли разумјети концепт и оквире система безбједно-
сти, неопходно је указати шта су то концептуални оквири система 
безбједности. Концептуални оквири безбједности заснивају се на 
појмовном одређењу и дефинисању самог концепта безбједности, 
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као његових основа и системских садржаја. У том смислу, систем 
безбједности има многе и бројне и корисне дефиниције и каракте-
ристике које га обиљежавају и одређују чиме му детерминишу функ-
цију. Систем безбједности државе, је организована системска 
институција чији је циљ заштита и остварење цјелокупне без-
бједности свих виталних вриједности друштва, од свеобухватних 
пријетњи и ризика, као и остварење услова да не настају нове при-
јетње појединачној и цјелокупној безбједности. 

Систем безбједности је системска институција уређеног 
друштва чији је уставни и законодавни задатак заштита друштва у 
цјелини од унутрашњих и спољашних пријетњи. Унутрашње и спо-
љашње пријетње као појаве друштвеног, технолошко-техничког и 
природног карактера могу представљати пријетњу у оквиру граница 
и изван граница једног одређеног друштва. Такође ове појаве могу 
представљати и глобалну пријетњу да се истовремено или наизмје-
нично појављују у простору једног региони па и шире у оквиру 
међународне заједнице. У том случају, пријетње су одсуство гаран-
ција безбједности које проистичу из политичких и правосудних 
норми и иструмената којима се штити цјелокупна вриједност друш-
тва. Одсуством правних, правосудних, политичких и безбједносних 
норми и неефикасности безбједносних субјеката, обезбјеђују се ус-
лови за настанак деструктивних дјеловања и активности. Изврши-
оци деструктивног дјеловања су противници система, незадо-
вољници, социјално угрожени извршиоци и разни плаћеници и др. 
криминална лица и организације. 

Концептуални приступ безбједности, подразумјева основну 
замисао која је сачињена и уоквирена у једну системску цјелину која 
је прихваћена и усвојена од стране законодавних институција, чији 
је циљ остварење безбједности свеукупних друштвених вриједности. 
Остварење безбједности се спроводи преко људске дјелатности и 
планираних мјера којима се спријечавају и сузбијају све негативне и 
противзаконите активности, како не би дошло до угрожавања, а 
тиме и настанка штетних посљедица. Према томе, концептуалним 
приступом кроз системска рјешења и остварења безбједносних мје-
ра, радњи и активности остварује се безбједност грађана, имовине, 
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виталних вриједности и других вриједности са којима располаже 
уређено друштво. Остварење концептуалног приступа се врши пу-
тем одговарајућих рјешења, савремених метода рада, примјене одго-
варајућих мјера преко заштите пре свега људских живота, њиховог 
здравља, екологије, материјалних средстава и друштвеног поретка.  

Путем заштите обезбјеђује се свеукупна безбједност, на ос-
нову идентификација свеобухватних пријетњи и ризика. На основу 
тога, безбједносни субјекти предузимају мјере превенције, убла-
жавање пријетњи, адекватног одговора на пријетње уз заштиту без-
бједности како грађана тако и извршилаца пријетњи. Системом 
безбједности и дјеловањем безбједносних субјеката превентивним 
дјеловањем ублажавају се пријетње и репресивне активности. Поред 
обезбјеђења безбједности државе, обезбјеђују се људска права, 
слобода кретања, слобода од настанка страха и сличне активности. 

Све наведене системске активности се планирају, организују 
и спроводе у оној мјери у којој се намећу угрожавајући фактори 
пријетњи и ризика. На основу процјена свеобухватних пријетњи које 
подразумјевају унутрашње и спољашње пријетње, планирају се и 
спроводе одговарајући одговори тим пријетњама. Адекватним рје-
шењима се остварује безбједност друштва и свих његових вријед-
ности и испуњавају се краткорочна и дугорочна људска, системска и 
законодавна дијела која су Уставом загарантована у сваком друштву 
па и друштву Републице Србије. 

 

1.4.1. Методолошки поступак формализације 
безбједносних агенди  

 Да бисмо разумјели поступак и начин формализације без-
бједносних методолошких агенди, морамо знати шта је то мето-
долошка агенда. „Методологија је знаност о цјелокупности свих 
облика и начина истраживања, помоћу којих се долази до систем-
ског и објективног знанственог знања или знанствене дисциплине у 
којој се критички испитује и експлицитно излажу различите, опште 
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и посебне знанствене методе назива се методологија.“160 У овом сми-
слу методологија је наука о стицању знања и примјени методолош-
ких метода рада, помоћу којих се долази истраживањем до 
одговарајућих и објективних метода, преко којих се долази до крај-
њег истраживачког циља. Док ријеч агенда у овом смислу, подра-
зумјева одређени дијелокруг рада који нам одређује шта и како 
треба спровести у системском и безбједносном плану теорије 
истраживања безбједносне науке. 

Према томе, методолошки поступак формализација безбјед-
носних агенди подразумјева, како и на који начин ћемо безбједносне 
методе уградити у системска рјешења, помоћу којих ће функциони-
сати ситем безбједности.  

                                                 
160  Ратко Зеленика, Методологија и технологија израде знанственог и стручног дјела, Ријека, 

1988. стр.281-284. 
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2. ТЕОРИЈСКЕ ОСНОВЕ СИСТЕМА 
БЕЗБЈЕДНОСТИ 

Овим питањем, обрађују се посебна питанја и то: теорија 
система безбједности, и општа теорија система и кључне назнаке, 
методолошке основе теорије система, појам система у општој 
теорији система и елементарна својства, класификација и каракте-
ристике система и подијела система са аспекта глобалног обиљежја, 
чиме се комплетирају теоријске основе система безбједности. 

2.1.  Теорија система безбједности  

Теорија система безбједности обезбјеђује потребне теориј-
еске и методолошке основе за истраживање, изучавање, организо-
вање и стварање услова за примјену, цјеловитог система, као и ње-
гових организационих дијелова или подсистема, у јединственом сис-
тему безбједности.  

Системски приступ теорији, представља посебан начин раз-
мишљања који се темељи на теорији система, као једној генералној 
општој теорији која се развила почетком прошлог вијека, али је по-
себно дошла у примјену у друштвеним наукама средином прошлог 
вијека. 

Теорија система као цјелине је укупно подручје које се теме-
љи на филозофском концепту који је цјеловито међусобно повезано. 
Из тог полазнога тј. филозофског концепта о међусобној повезано-
сти свих организационих дијелова, као и појава, од којих су настале 
системске науке које се даље дијеле у две групе. Једна група је оп-
шта теорија система, а друга група су специјализоване теорије сис-
тема. Општа теорија система, уствари, се бави општим законито-
стима функционисања било којег система, без обзира да ли се ради о 
правном, политичком, социјалном или безбједносном систему, док 
специјализоване системске теорије говоре о појединим аспектима 
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функционисања одређених видова система, односно функционисања 
мањих дијелова система безбједности. 

Док, под специјализованим теоријама система подразумјева 
се око 40 различитих научних дисциплина. Неке од њих, које су 
блиске студентима друштвених наука, су: правна, политичка, 
социолошка, економска, еколошка и безбједносна, које су основа 
свих друштвених теорија. То су заправо друштвено-политичко-ху-
манистичке науке, које изучавају и које су сродне са безбједносним 
наукама и исте су основа безбједносних дисциплина; Међутим, 
поред наведених наука ту је и информатика која је теоријска 
подлога о томе како настаје информација и комуникације у систему 
безбједности, а правна наука је основа у законском рјешењу и 
управљању системом; У овом случају је неизбјежна и медицинска 
наука која се бави о безбједности здравља и представља основу у 
систему безбједности са овог аспекта. Док техничке науке имају 
своју основу у безбједносном систему са аспекта примјене технике у 
остваривању безбједносних мјера.  

Пре подробнијег разматрања проблематике теорије система 
треба рећи да постоје два начина размишљања као што су : класични 
и системски. Класични начин размишљања се своди на индуктивно 
истраживање. При чему индукција представља закључивање из 
појединачног ка општем. То је заправо метод мишљења и разми-
шљања којим се долази до одлуке на основу посматрања. Према 
томе, овдје се систем безбједности као једна цјелина, закључује на 
основу његових саставних дијелова (подсистема), при чему се из 
система или подсистема издвајају одређени субјекти које растав-
љамо на још ситније организационе дијелове. 

Анализом система безбједности се врши уз посматрање 
сваког његовог дијела или сегмента који га чине цјеловитим, и дије-
лова у његовом окружењу тј. других система (правни, економски, 
политички, еколошки и др.) који сачињавају друштвено уређење и 
једне државе, али исто тако и шире окружење изван граница државе 
са свим могућим пријетњама и ризицима унутар и изван граница. 
Класична анализа занемарује окружење, док је срж системског 
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разматрања окружења кључно у односу на оно што разматрамо. 
Када не би било дијеловња пријетњама из окружења и кад се систем 
уреди, сваки би систем био идеаланији или близу идеалности. Ме-
ђутим, у реалности, сваки систем је у интеракцији са својим окру-
жењем, одакле су и најчешће пријетње и ризици. 

Управљање системом се базира на концепту системског раз-
мишљања. Концепт системског размишљања почива на седам кључ-
них и основних принципа, а то су: 

Све је у суштини систем, а његови дијелови су сви подсис-
теми. Да би разумјели систем безбједности, морамо знати његову 
дефиницију, односно да знамо шта је то систем безбједности? 

Систем безбједности је скуп одређених цјелина или његових 
дијелова који су међусобно повезани вертикалним и хорзонталним 
линијама или релацијама, како би се остварили одређени и очеки-
вани циљеви. Другим ријечима, систем безбједности је састављен из 
дијелова који су међусобно повезани са четири зависна аспекта, који 
се ослањају један на други и то:  

- планираним идејама,  
- организацијом и мјерама,  
- људским и материјалним ресурсима,  
- комуникацијом и информацијама. 

 Планиране идеје су увијек замишљене као идеалане, а то не 
мора увијек да значи да је тако, што зависи од проблема на које ће 
наићи. Претпоставка се може потврдити, али и оповргнути. Орга-
низација система и мјера је прописана замисао која је пренета у 
организацију система, чији је задатак спровођење одговарајућих и 
неопходних мјера, како би систем оставрио свој циљ тј. безбједност 
свих грађана и државе у цјелини. 

Људски и материјални ресурси, су организациони капаците-
ти преко којих се спроводе системска рјешења ради остварења без-
бједности. Комуникације и информације, су међусобно везане и не-
раздвојиве између руководећег и извршног кадра, односно руково-
дилаца и извршилаца, који систем чине остврарљивим, ефикасним 
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уз коришћење комуникација и информација о реализацији мјера и 
постојећих сазнања о пријетњама. Преко ове четири тачке систем 
безбједности не може се до краја описати и у потпуности објаснити. 
Све то, због многобројних појава и проблема, како у самом систему 
тако и у људским ресурсима, као и неизвјесности и динамике 
безбједносних појава, која се унапријед тешко може предвидјети у 
потпуности. Из тог разлога треба савладити поједностављење комплек-
сних система у циљу њиховог детаљног посматрања заједничким 
дјеловањем и сарадњом, два или више система или дијелова система, у 
сврху остваривања заједничког циља тј. остварење свеукупне 
безбједности. Код пословних система заједничким активностима и 
дјеловањима представља се заједничко дјеловање, два или више 
чланова тима ка постизању заједничког циља, при чему се очекује да 
њихов заједнички учинак буде већи од суме појединачних учинака. 
Динамичним посматрањем, појаве које се дешавају или одвијају преко 
система или из окружења (укључући јединство времена и простора) 
нас учи да никад не посматрамо реални систем статично, већ у 
функцији времена и стварног стања које нас окружује. 

Посматрајући систем као цјелину је у ствари системско миш-
љење које је посматрано преко свега онога на шта систем утиче и 
онога што утиче на систем из окружења или његовог садржаја. 
Међутим, ништа није апсолутно, све је релативно и произилази из 
закона природе и друштвене регулативе који се базирају на зајед-
ничком систему. 

Да би се систем у цјелости разумјео, презентирао и пред-
ставио, неопходно је представити његових шест кључних научних 
дисциплина које су интегрисане у теорији система безбједности: 

Општа теорија система 

Општом теоријом система безбједности се дефинише мето-
долошки приступ и теоријске основе у проучавању система безбјед-
ности; 
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Кибернетика 

Кибернетика као наука бави се управљањем и повратном 
спрегом, истраживањем, добијеним информацијама и организова-
ном структуром система безбједности; 

Теорија информација 

Теорија информација је научна дисциплина о знаковима и 
знаковним системима, који су усвојени и који су у садржају струк-
туре система; 

Информатика 

Као научна дисциплина, бави се симболима, подацима, пору-
ком и информацијом; 

Информатика је наука о прикупљању, обради, обликовању, 
коришћену и чувању информација. Бави се обрадом и преносом 
информација и изградњом хардвјера за информационе системе. Пре-
ма томе, информатика није само наука већ и дјелатност. 

2.2. Општа теорија система и кључне 

назнаке  

Да би разумјели теорију система безбједности, неопходно је 
да сазнамо њене феномене који је обликују и означавају. У том сми-
слу, општа теорија система безбједности подразумјева научну дис-
циплину која се бави истраживањем различитих и супротних, као и 
њихових међусобних веза у функционисању и структури организо-
ваног система безбједности. Предмет проучавања у теорији система 
безбједности је организовани систем, уоквирен међусобним везама и 
односима, као и унутрашњим и спољним утицајима посматраних 
елемената и то унутар система као и њихова веза и односи са 
његовим окружењем. Основне поставке опште теорије система су: 

- Општа теорија система посматра предмете и појаве као 
системе чији су елеменати, својства и процеси засновани 
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на узајамној повезаности, зависности и међудејству ових 
елемената;  

- Систем безбједности је заснован на узајмној вези са и 
између његових дијелова (подсистема), као и других 
система у друштву и његовом окружењу. 

 Конкретно стање система, у одређеном моменту посматра-
ња, није константно и непромијењиво, већ је систем цјелина која се 
развија - чији су елементи кроз узајамну интеракцију оријентисани 
ка постизању заједничког циља; Сваком организационом дијелу је 
циљ да постигне резултате како у својој организацији тако и са дру-
гим цјелинама у једном систему. 

Структуирана цјелина не може имати аутономне и међусобно 
изоловане дијелове; Организациони дијелови (Субјекти или подсис-
теми), не могу одвојено и сваки за себе дијеловати, они дјелују у 
једној цјелини у заједничком постизању крајњег циља. 

Сваки систем подразмева различите типове отворености пре-
ма свом окружњу; Систем безбједности је отворен и у узајмној је ве-
зи са другим системима (политички, правни, економски, војни, еко-
лошки, друштвени и слично). Елементи или дијелови структуиране 
цјелине (система) се специјализују за поједине парцијалне функције, 
што је битна претпоставка за одређивање њиховог мјеста и доприно-
са укупној функцији система као цјелине и међусобној интеракцији 
елемената; Сваки организациони дио има своју дјелатност, а све 
дјелатности сачињавају уоквирену цјелину која подразумјева систем 
безбједности. 

Сваки систем је истовремено и дио неке сложеније и комп-
лексније цјелине (принцип хијерархије); Систем безбједности је уок-
вирена цјелина садржана од више мањих дијелова и по хирархији су 
подчињени систему као цјелини. Свака појава или елемент појаве 
посматра се у својој просторној и временској димензији; Појаве које 
се одвијају кроз систем подразумјевају планске мјере и активности 
које су супротне од угрожавајућих дјеловања, а које се елиминишу 
тим мјерама. 
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Кретање и развој, одржавање динамичке равнотеже и прила-
гођавање промјенама омогућује функционисање и развој система; 
Савремени свијет је динамичан и подложан сталним промјенама и 
изазовима, а тиме и систем безбједности је условљен. 

Комбинованим дејством позитивне и негативне повратне 
спреге објашњавају се сви сложени механизни регулације и функ-
ционисања система без обзира на њихову природу (правни, војни, 
безбједносни, еколошки, економски, политички, итд.). Сви ови 
системи су у узајмној вези и остварују заједничке интересе. 

Овакав приступ теорији система безбједности је нашао најве-
ћу примјену управо у организационим наукама и пословној еконо-
мији из који је и проистекао овај систем. Савремени свијет и саврем-
ени односи су драстично утицали, интеракције бројних економских 
сила и брзине промјена, због чега институције морају константно из-
нова процењивати своју визију и прилагођавати се насталом стању 
како би пребродиле промјене у окружењу.  

Социјалне и економске промјене у међународној заједници 
су утицале на систем безбједност који је изложен сталним изазовима 
и ризицима, а управо те пријетње одражавају стање, њихове сврхе и 
структуре. 161 

2.3. Методолошка основа теорије система 

Системски приступ чине методолошке основе свих систем-
ских наука, па и наука о безбједности. Системски приступ је један 
методолошки начин којим описујемо функционисање појава које 
дефинишемо као система. То значи, да је било који проблем или по-
јава коју дефинишемо као систем, можемо посматрати искључиво 
коришћењем системског приступа.  

Прва претпоставка подразумјева да смо појаву дефинисали 
као систем.  

                                                 
161  Група аутора,Основи теорије система-инжињеринг, Бор, 2009. стр. 8-11.  
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Друга претпоставка подразумјева, да ту појаву коју смо де-
финисали као систем увијек посматрамо у интеракцији са околином, 
односно да је никада не посматрамо изоловано. Међутим, ово може 
имати одређене посљедице у томе што, онда ту појаву дефинишемо 
као отворени систем.  

Трећа  претпоставка подразумјева да понашање тих појава 
увијек је нелинеарно. У том случају одговор, линеарност се везује за 
концепт затворености система. Ако се примјени друга претпоставка, 
да је појава која је дефинисана као систем увијек у интеракцији са 
околином, онда концепт линеарности није примјењив јер се почетна 
стања која су дефинисана одређеним узроцима мијењају због веза са 
околином. У том случају, у систему безбједности у његовом окруже-
њу често се јављају промјене, које могу промјенити ту појаву, а то 
утуче на начин на који та појава функционише. При томе, се не мо-
же претпоставити да ће се та појава развијати линеарно и да ће зави-
сити само о почетним условима. Стога, долази и до неизвјесности 
које су резултат утицаја системске околине.  

Четврта претпоставка подразумјева да ће перманентни циљ и 
очекивање континуално побољшавати функционисање система, и то 
значи као стални процес побољшања. 

Према томе, системски приступ представља начин како пос-
матрамо појаву ако је дефинишемо као систем, и ако је претпо-
ставимо као њену повезаност са околином, и због те повезаности са 
околином одбацимо став о линеарности. Затим, ако систем желимо 
побољшати у смислу његове способности да оствари своје циљеве и 
у смислу његове способности. Исто тако, да ти циљеви увијек 
остварују на рационалан начин, тј. да са што мањег броја ресурса, 
буде систем што ефикаснији.  

Основни појмови система безбједности, у подручју теорије 
система и његове организације у потпуности утичу на његову 
функционалност и то су: 

Циљеви система безбједности; 
Окружење система са другим системима; 
Средства, ресурси система, људи и материјални ресурси; 
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Активности система безбједности са његовим подсистемима и 
Управљање и контрола системом безбједности. 

Системски приступ се остварује уз помоћ примјене интелек-
та (мишљења), заснованих на системском мишљењу и општој теори-
ји система. На основу критеријума функционисања организације 
система тражимо његово оптимално рјешење. Потом, ово рјешење 
користимо за дефинисање модела система безбједности. На систему 
модела се врше експерименти, при чему је кључно да модел садржи 
кључне карактеристике оргиналне организације. Критеријум оцењи-
вања треба да одлучи шта треба кориговати на првобитном облику 
организације. Суштина проучавања је у побољшавању организације 
система и начин управљања истим.162 

2.4. Појам система у општој теорији 

система и елементарна својства 

Појам система безбједности није једноставно одредити због 
низа принципијелних тешкоћа, јер тај појам са једне стране треба да 
задовољи уопштеност, а са друге стране практичну примјењивост. У 
одређивању појма „систем" најчешће се полази од основног степена 
који се прихвата са свих аспеката и нивоа посматрања, и у том сми-
слу систем представља скуп који је сачињен од одређених елеме-
ната.  

Према томе, систем безбједности је одређени скуп процеса 
који су међусобно повезани одређеним односима и са којима се ост-
варује одређени циљ. У том случају, процеси су основа мјера и 
активности, које спроводе запослени у систему спровођењем мјера и 
активности до крајњег циља. 

Међутим, да би се системом безбједности организовао и да 
бих функционисао, потребно је да су испуни одређене услове: 

- Постојање елемената или процеса, 
- Постојање веза међу организационим дијеловима система, 

                                                 
162  Исто, стр. 11-14 
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- Постојање заједничког циља због кога је систем и органи-
зован,  

- Функционисање по система са актуелним правилима,  

Сваки систем на основу наведених 5 услова се формира како би: 
- Имао одређену структуру; 
- Вршио одређену функцију; 
- Спроводи мјере. 

У овом случају, битни чиниоци система безбједности су: 

Елементи - дијелови (цјелине или подсистеми). Елементи 
система не функционишу изоловано један од другог, већ су у 
узајамној вези, при којој се својства сваког елемента одређују и 
понашањем и функцијом осталих елемената система. 

Својства сложених система која се не одређују само поједи-
начним својствима саставних дијелова, него и карактером њихових 
међусобних веза и утицаја. Својства система се могу мијењати у 
зависности од резултата рада система, као и услова околине у којој 
систем функционише.  

Везе у систему безбједности су субјекти која повезују систем 
у цјелини, односно повезују елементе система у једну цјелину. Везе 
су све оно што повезује елементе и својства, тако да све то функцио-
нише као једно цјелина. Везе постоје како између елемената 
система, тако и између подсистема посматраног система, а исто тако 
између елемената и дијелова других система из околине. Такође, 
везе у систему могу бити директне или индиректне. Повезивање 
својстава система везама се може тестирати на одређени начин, што 
значи да можемо процењивати да ли су те цјелине међусобно 
повезане директном или индиректном везом.  

Структура система безбједности, је скуп свих међусобних 
веза, односно и стабилни друштвени поредак и релативно стабилан 
распоред улога сваке цјелине или подсистема. Структуру система 
чине елементи, али елементи између којих постоји одређена 
законитост својствена датом систему као интегралној цјелини. 
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Код реалних система појам функција обухвата: ток опе-
рација, понашање и начин дјеловања људи у систему као и његових 
дијелова. 

Још један битан чиниоц система је подсистем. Подсистем је 
нешто што називамо функционалном компонентом већег система, а 
већи систем увијек има две или више конпонената или подсистема. 
Постоје две карактеристике на основу којих утврђујемо да ли се 
нека појава назива подсистемом или не. Прва карактеристика је да 
та појава може функционисати као цјелина, као самостална једи-
ница, и с друге стране (друга карактеристика) да може бити дио неке 
веће цјелине у којој представља једну функционалну компоненту, те 
да се због промјене у својствима те компоненте догађају промјене у 
својствима цјеле појаве. Уколико појава задовољава оба наведена 
услова, онда се може назвати подсистемом. 

Основне карактеристике система  

На основу свега напред наведеног основне карактеристике 
система се могу дефинисати на сљедећи начин:  

Систем је скуп подсистема и организационих дијелова сис-
тема, њихових међусобних веза и међусобних утицаја који дејствују 
функционално заједнички, ради остварења планиране функције и 
крајњег циља. Систем се може разложити на подсистеме, до 
најнижих организационих дијелова система.  

Организациони подсистем је један од дијелова система 
погодан за реализацију процеса. Организациона цјелина или служба 
у систему је најситнији дио ораганизационе структуре система, који 
се не може даље разлагати без нарушавања његове функције. Сваки 
дио дијелује макар на још један други дио система и на сваки 
разматрани дио дијелује бар један други дио из система. 

Граница система дијели физички и функционални систем од 
његовог окружења. Систем дијелује на окружење и окружење 
дијелује на систем кроз промијењиве окружења. 
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Пројектне промијењиве представљају улазне промијењиве, 
на које се може дијеловати у фази моделовања система. Пројектне 
промијењиве се дефинишу на нивоу система, подсистема и елемен-
тарних подсистема. Перформансе система представљају резултат 
рада система и степен испуњења постављеног циља; 

Промијењиве окружења се односе на карактеристике окружења 
система, односно исказују степен и начин на који окружење система 
дијелује на систем и на његове перформансе. Системски прилаз 
проблему у безбједносној пракси подразумјева да он мора бити 
проучен са теоријског аспекта - научно заснован. Наравно, теоријски 
приступ представља идеализацију стварности, при чему коефицијент 
те идеализације расте сразмерно комплексности проблема.163  

2.5. Класификација и карактеристике 

система 

Основна класификација и карактеристике система безбједно-
сти обично се могу дефинисати на сљедећи начин:  

Систем је скуп два или више његових подсистема и организа-
ционих дијелова система, њихових веза и међусобних утицаја, који 
дејствују и функционишу, ради остварења одређеног циља. Систем 
се може подијелити на подсистеме, до најмањих организационих 
дијелова.  

Организациони дијелови или службе система је најситнији 
дио система, који се не може даље дијелити без нарушавања његове 
функције. Сваки дио дијелује макар на још један дио система и на 
сваки разматрани дио или цјелину дијелује бар један дио или служба 
из система. Граница система безбједности дијели физички и функ-
ционални систем од његовог окружења (других система у друштву). 
Систем дијелује на окружење и окружење дијелује на систем кроз 
промијењива окружења. 

                                                 
163  Детаљније и прецизније види: Исто, стр. 17-20. 
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Пројектне промијењиве представљају улазне промијењиве, 
на које се може дијеловати у фази моделовања система. Пројектне 
промијењиве се дефинишу на нивоу система, подсистема и елемен-
тарних подсистема. Перформансе система представљају резултат 
рада система и степен испуњења постављеног циља. 

Промијењиве окружења се односе на карактеристике окру-
жења система, односно исказују степен и начин на који окружење 
система дијелује на систем и на његове перформансе. 

У савременом окружењу друштва као и самог система изме-
ђу других система, присутни су бројни други системи који се међу-
собно разликују по степену сложености и који су у садржају 
друштвеног уређења. Једноставни (прости) системи садрже мало 
системе или дијелове система, а тиме је и број веза и међуодноса 
мали. Сложени системи имају велики број подсистема са међусоб-
ним везама и односима, па се њихова стања, понекад тешко могу 
предвидјети. 

Друштвени системи подлежу друштвеним законитостима, па 
се у складу са њима и развијају. Елементи тог система су: организа-
цијона структура, људство тј. људски ресурси, материјални ресурси, 
мјере и активности и мјесто дјеловања. Даље, поред међузависности 
јединица у оквиру посматраног система постоји и нужна повезаност 
са подсистемима и јединицама других система као и са околином. 
На крају, као наредну карактеристику система, треба истаћи да је 
посматрани систем (систем који се истражује) увијек дио (подсис-
тем) система вишег реда (на примјер, систем безбједности као 
систем је подсистем међу другим системима друштва. Сваки систем 
посједује одређена својства. У том смислу, елементарна својства 
система су: 

Детерминисаност, са аспекта овог својства системи могу 
бити: детерминисани и вјероватни. Уколико је систем састављен од 
подсистема чије понашање у наредном периоду времена може да се 
предвиди (односно чија су будућа стања позната) онда се ради о 
детерминисаном систему. Систем, чије будуће понашање није мо-
гуће предвидјети, већ само претпоставити, представља вероватни 
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систем-код оваквих система проналази се највеће могућа вероватноћа 
за предвиђање будућег понашања. Наравно, могућност детермини-
саности система зависи у великој мјери од његове сложености. Што је 
систем сложенији, теже је успоставити његову детерминисаност. 

Структура система, указује на начин формирања веза из-
међу појединих подсистема или дијелова система. Најчешћи случај 
је да се сложени системи буду са непознатом структуром. Када 
постоји веома мали број информација о стању неког система за њега 
се може рећи да има непознату структуру и тиме улази у сферу 
вероватних система. Довољан број информација о подсистемима и 
везама између њих који се може користити ради предвиђања 
вероватног будућег стања, подразумјева познату структуру система. 

Поузданост система безбједности, представља вероват-
ноћу да ће систем, односно његови подсистеми остварити захтјеване 
функције на начин утврђен основним циљем, односно парцијалним 
циљевима, али у датим условима у постојећем окружењу. Дефини-
сани су отворени и затворени системи. Затворени системи нису 
повезани са окружењем, односно постоји само међузависност под-
система и елемената само унутар система. Овакви системи не пос-
тоје у пракси, у том смислу, егзистирју само отворени системи. 

Оптимизација, оптималност подразумјева својство које 
обезбјеђује најбоља могућа стања система, подсистема и њихових 
веза у односу на окружење, што доводи до остваривања унапријед 
поставлених циљева. 

Динамика, представља својство система да прелази из стања у 
стање у функцији времена. Другим ријечима да прелази из редовног у 
ванредно и из ванредног у редовно стање или ситуацију. Пошто се у 
безбједности обично ради о рјешавању комплексних проблема, уз 
коришћење великог броја ресурса, неопходно је овом проблему прићи 
на један организован начин. Најлогичнији и најисправнији приступ је 
пројектни приступ рјешавању проблема у савременом пословању уз 
системски прилаз проблему. На тај начин се оптимизација система 
безбједности подразумјева као програм који се састоји из већег броја 
пројеката оптимизације појединих подсистема. 
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Системски прилаз проблему у безбједносној пракси подразу-
мјева да он мора бити проучен са теоријског аспекта - научно заснован. 
Наравно, теоријски приступ представља идеализацију стварности, при 
чему коефицијент те идеализације расте сразмерно комплексности 
проблема. Као корекција претпоставкама учињеним у теоријском 
приступу користи се емпиријска база у рјешавању проблема. На тај 
начин се теоријске претпоставке провјеравају у пракси и врши њихова 
неопходна корекција. 

Како је већ ријечено, у реалности постоје само отворени сис-
теми, то значи да се при системском прилазу мора разматрати и 
окружење. Окружење се може посматрати као скуп система и њихових 
својстава који нису дио безбједносног система али дјелују на 
динамички процес у систему. На тај начин окружење може дијеловати 
на систем као ограничење или стимулација. Најчешће се посматра и 
један и други ефекат окружења и једном друштву, а то су:  

Политички систем, правни систем, економски систем, друшт-
вени систем и еколошки систем. Док подсистем у безбједносном 
систему као унутрашње окружење подразумјевају; одбранбени, 
полицијски, безбједносни, и цивилни подсистеми.  

У пракси је утицај окружења веома тешко квантификовати. 
Информације је најчешће потребно конвертовати у прихватљив облик, 
а затим реализовати кроз систем.164 Ако извршимо класификацију 
друштвених система који су у најближој вези и међусобним односима, 
а на безбједносном плану и то су; војни, полицијски, економски, 
политички, и еколошки системи. 

2.6. Подијела система са аспекта глобалних 

обиљежја 

Подијела система безбједности са аспекта глобалних обиљежја, 
извршена је преко подијеле: организационих система и са аспекта 
интерних обиљежја, чиме је конплетирана подијела система са ас-
пекта глобалних обиљежја. 

                                                 
164  Исто, стр. 20-23 
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2.6.1. Подијела организационих система 

 Према З. Кековићу и званичној литератури, подијела систе-
ма се врши у сљедећем: на просте, сложене, детерминистичке, сто-
хаистичке, динамичке, отворене и затворене системе.  

Прости системи, су они који сачињава мали број елемената 
или подсистема, са мање унутрашњих веза и веза са окружењем. 

Сложени системи, су они системи са великим бројем под-
система, као интерних и екстерних веза. 

Детерминистички системи, су они чије се понашање може 
предвитети на основу познавања неких структура и начина функ-
ционисања, у којим најчешће спадају прости системи. 

Стохастички системи, су они чије понашање није или је 
тешко предвидљиво, у које најчешће спадају сложени системи. 

Статистички системи, су они који постоје, а не функцио-
нишу и у којима не постоје извршне и управљачке функције. 

Динамички системи, су они који су у сталном процесу мије-
њања и у којима је наглашена потреба за управљачким функцијама. 

Отворени системи, су они који су под сталним утицајем 
окружења и стално дјелују на окружење. 

Затворени системи, су они који не примају утицаје окруже-
ња и не дјелују на окружење. 

Према томе, системи безбједности припадају групи слож-
ених, отворених, динамичких, и стохастичких система. 

2.6.2. Подијела система са аспекта интерних 
обиљежја 

Обиљежја система су: интеракција, сложеност, детермини-
зам, ентропија, регулација, хијерахија, деференцијација, еквифина-
литет, функционисање, стање, кретање и понашање.  
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Интеракција је размена односно проток информација, енер-
гије или материје између елемената систама и између система и 
окружења. 

Детерминизам, је карактеристика допуњавања могућности 
раздвајања система. Он се изражава извесним функционалним од-
носом између егзистетних и ендогених промијењивих. 

Ентропија, је мјера у сузбијању нереда, дезорганизације, 
нестанак и распадање угрожавајућих фактора, чему тежи сваки 
систем. Окружење често угрожава опстанак система без обзира дали 
су системи отворени или затворени. 

Регулације, је постизање циљева система уз уважавање ефе-
ката кола повратног дејства. Ријеч је о техничком систему, посебно 
у домену аутоматике или свери организационог систем. 

 Диференцијација, као обиљежје система може бити верти-
кална у том случају је ријеч (о хирархији) и хоризонтална (територи-
јална функцијонална). Територијална диференцијација се остварује 
формирањем и функционисањем истоврсних подручних организа-
ција и јединица које обављају исте послове. 

Еквифиналитет, изражава својство система којим се исти 
резултат може постићи на различите начине. 

Функционисање, система представља збир свих активности 
елемената система (стање, кретање, понашање) Стање је тачна 
информација о прошлости и садашњости свих елемената система. 
Кретање, је промјена стања елемената система током времена. 
Понашање, представља скуп излазних реакција система на његове 
улазне величине окружења.165 

                                                 
165  Зоран Кековић, Основи безбједности, Факултет безбједности, Београд, 2011. стр. 20-29. 
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1. ОПШТЕ О БЕЗБЈЕДНОСТИ И СИГУРНОСТИ

Прије него што приступимо разматрању и разради појмовног 
одређења и дефинисања безбједности и сигурности, а које се често 
поистовећују или разликују, како у терминима тако и дефиницијама. 
Стога је неопходно објаснити значење безбједности и сигурности 
уопште као и терминолошки. Заснивање теоријског модела кодекса 
појмова у области безбједности у значајној мјери олакшава утврђи-
вање значења основних термина који се користе у систему 
безбједности и безбједности уопште. Уколико се жели истражити 
безбједност уопште, пре свега је неизбјежно указати на значење 
њених основних термина, тј. значења како бих се сватила безбједно-
ст, као друштвени реалитет и предмета безбједносне науке, односно 
с њеног аспекта и континуитета и перспективе тих појмова.  

Безбједност је дефинисана у разним периодима, на основу 
различитих приступа, и са различитим циљевима и сврхама, те у том 
смислу и постоји мноштво дефиниција које се односе на безбјед-
ност. С тим у вези се и поставља питање: од које дефиниције треба 
поћи. При томе се мора узети у обзир да безбједност није највиши 
појам и да се мора извести тзв. карактеристична дефиниција. Дакле, 
безбједност се мора схватити као друштвена појава, друштвена 
дјелатност, друштвени однос итд. У том смислу, значи да дефиници-
ја, схватање и значење појмова безбједност и сигурности заснива се 
од дефиниција угрожавања и угрожености.  

Дакле, мора се формулисати безбједност и сигурност, мада 
то није лако и једноставно, при томе или је усвојити као једну 
прихваћену и важећу дефиницију појма угрожавања и угрожености 
и из ње извести дефиниције безбједности и сигурности. Међутим, 
постојеће прихваћене дефиниције припадају разним научним пара-
дигмама и разним теоријско-методолошким правцима. Tо, наравно, 
не значи да није могуће образовати једну синтетичку дефиницију 
безбједности и сигурности, али оне могу да буду веома рестриктив-
не или веома наративне. Наиме, могу да се обухвате само одредбе 
безбједности и сигурности које су садржане у свим важећим дефи-
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ницијама, с истим или сличним значењем, и тада су строго селектив-
не и рестриктивне, а могу да се обухвате и све одредбе које садрже 
ове дефиниције. 

Стим у вези, истраживач мора да се сам опредијели, а сагла-
сно са принципима научности, продуктивности и економичности де-
финиције за једну од многобројних и од постојећих . При томе треба 
узимати у обзир да свака дефиниција нужно садржи известан број 
општепризнатих и опште познатих неспорних чинилаца. Тако је и са 
дефиницијама сигурности и безбједности. То је довољан разлог да 
се дефинисању сигурности и безбједности приступи на основу наво-
ђења прегледа неспорних и нужних чинилаца сигурности и безбјед-
ности од којих су неки елементарни, а неки сложени, једни фунда-
ментални, а други изведени. 

1.1. Појам термина безбједности 

Приликом писања, дефинисања и појмовног одређења тер-
мина безбједности у задњем вјеременском периоду тј. у другој 
половини двадесетог и почетком двадесет и првог вијека, овај тер-
мин налази се у честој употреби, у теорији и пракси, због чега се још 
увијек воде озбиљне теоријске расправе и полемике о томе шта је 
изворно значење безбједности? . Да бих могли указати на основе 
термина безбједности, морамо поћи од основних чињеница и корије-
на угрожавања и остваривања безбједности.  

„Једна (недовољно провјерена) етимолошка анализа упућује 
на сљедеће: 

А)  У нашем језику ријеч „беда“ означава најнижи – најтежи 
друштвени положај појединца, групе или заједнице одно-
сно највиши степен невоље. Беда је релативно трајна си-
туација. 

Б)  Човјек тежи да се на разне начине заштити од доспевања 
у беду или да се извуче из биједе у коју је доспео, а ако 
то није у могућности, бар да је ублажи. 
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Ц)  Угрожавање је увијек пријетња доспевањем у беду преко 
наношења штете (велике или чак потпуне) укључујући и 
уништење субјеката. Беда може имати разне садржаје, 
облике и степене. 

Д)  Термин без биједе (укључујући и без пријетње од могућ-
ности наношења штете која би могла довести субјекта до 
биједе) подразумјева субјекте – друштво заштићено од 
угрожавања сигурности, да могу да живе у нормалним 
околностима. Дакле, то је тежња ка животу и односима у 
којима девијантна (ненормална) понашања других неће 
их довести у ненормалне, несвакодневне опасности по 
њихове животе, здравље, својину и интересе. То доводи 
до формирања специјализованих стручних служби – ор-
ганизација за заштиту друштва и људи, од угрожавања, 
дјелатности које непосредно наноси беду људима. Отуда 
слиједи и логичан назив „систем безбједности“ и „без-
бједност и заштита“ као стање друштва и појединаца. 

У цјелини посматрано, постоји изразита међусобна условље-
ност појмова и реалитета угрожавања и безбједности, као и међуза-
висности критеријума угрожавања и критеријума безбједности. Ска-
ла, која се може формирати за мјерење безбједности, може се крета-
ти од О (степен угрожености најнижи – степен безбједности најви-
ши) до 1 (степен угрожености највиши – степен безбједности најни-
жи) и обрнуто.  

Из овог краћег уводног разматрања може се видјети да је 
безбједности веома комплексна и сложена друштвена појава. Кроз 
историју су се под појмом безбједности подразумјевале разне ствари 
и различити садржаји. Политичка теорија и доктрина овај појам су 
дефинисале на различите начине. Етимолошки посматрано, израз 
безбједност потиче од латинске ријечи securutas–atis, што значи 
безбједност, одсуство, опасност, извесност, самопоуздање, неустра-
шивост, заштићеност (securus на латинском значи: сигуран, безбједан, 
поуздан, неустрашив, увјерен, сталан, чврст, одан, истинит, итд.).  
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У многим државама термин безбједност се тумачи на разли-
чите начине: 

У енглеском језику користе се два термина: security и safery. 
Термин security се користи у смислу означавања „националне без-
бједности“ (secure–сигуран, осигурати) – national security, што им-
плицира остварење и чување државног националног интереса, док 
термин safety означава способност дјеловања, како не би дошло до 
непожељне безбједносне ситуације, или таквих прилика које могу да 
угрозе безбједност људи, државе, читавих региона и међународне 
заједнице у цјелини, као и безбједност имовине, пословања.  

У француском језику користе се изрази „securite и surete“, 
док се у руском језику користи термин безбједност што значи одсу-
ство материјалне биједе. У италијанском језику у примјени је тер-
мин „sigureza“ (siciramente), што у слободном преводу означава си-
гурно. У Немачком језику користи се термин „sicherheit“, а у албан-
ском језику израз „сигури“, и оба означавају безбједност и сигур-
ност.  

На српском језику говорном подручју најчешће је у употреби 
термин безбједност. Наиме, терминолошки безбједност се изводи из 
ријечи безбједно, што, у суштини, представља безопасност, нешто 
обезбјеђено с највећим поуздањем, чврсто, одлучно без колебања, 
стално без прекида, односно особину онога који је безбједан. Преци-
зније ријечено одсуство опасности, безбједност, одлучност, чврсти-
на, готовост, јасност, одређеност, досљедност.166 У хрватској и слове-
начкој литератури израз „security“ се равноправно преводи као сигур-
ност и безбједност. Ова два термина се на западу често поистовећују и 
сматрају синонимима.  

Међутим, етимиолошка анализа ова два појма проведена у уво-
ду ове теме указује на то да, они нису и не могу бити синоними, те да је 
неопходно правити дистинкцију између ова два појма. Сигурност се 
првенствено односи на личну сигурност, коју чине правна, политичка, 

                                                 
166 Ријечник српско-хрватског-хрватско-српског језика, изд. Матице српске, матице хрватске, Но-

ви Сад, Загреб, 1967. године. 
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социјална, економска и културна сигурност, док је безбједност појам 
који обухвата најшири дијапазон значења, од личне, преко државне и 
националне до међународне и глобалне безбједности. 

За безбједност се обично каже да је настала када и живи 
свијет, односно човјек. Свако живо биће има своју основну преоку-
пацију, а то је како опстати (преживјети), како се развијати и како 
обезбједити наставак своје врсте. Тек много хиљада година касније 
безбједност се проширила на безбједност читаве друштвене заједни-
це да би данас тумачење појма безбједности било знатно шире од 
првобитног значења. 

У овом смислу може се констатовати сљедеће, кад неко каже 
„Ја сам сигуран да ћу бити и безбједан“, тиме смо констатовали везу 
термина безбједности са термином сигурности и с тим смо избјегли 
замку и дилему која се појављује, према неким тумачењима да је 
ријеч, безбједност у српском, а сигурност у хрватском језику и да се 
ради о истом термину. 

Међутим, због проширивања значења овог појма, проблем 
настаје када се безбједност треба прецизније дефинисати. У раз-
рјешењу овог проблема могућа су два приступа: 

Први је да се појам безбједности дефинише негацијом (нега-
тивистички), а други је да се дефинише садржински, односно пози-
тивистички. У првом случају, безбједност би се дефинисала као од-
суство угрожености, односно одсуство свих носилаца угрожавања. 
Овакав приступ је чест у литератури, али он не даје коначно рјеше-
ње проблема јер у наредном кораку захтјева дефинисање појмова 
као што су угрожавање и угроженост. То подразумјева израду дугач-
ког пописа облика и носилаца угрожавања, што се такође може јави-
ти као проблем.  

Тиме долазимо до одређивања садржине безбједности који 
полази од тога да је безбједност уствари вриједност (државна, наци-
онална, политичка, морална, економска, лична и сл.) и то инстру-
ментална вриједност која се објашњава као начин да се нешто по-
стигне, а не само појава (стање) сама за себе. У том смислу, безбјед-
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ност се схвата и као услов опстанка и развоја (државе, друштва, на-
ције људи и живог свијета на планети). Важна је чињеница да 
безбједност сама по себи ништа не ствара (нарочито не материјална 
добра) већ да само омогућава много тога (живот, здравље, слободу и 
сл.), па и стварање материјалних добара. 

Дакле, безбједност има своју позитивну садржину при чему 
се та садржина изражава као збир (али не прости) појава, стања и од-
носа у друштвеној, техничкој, психичкој, моралној и природној сфе-
ри, као и другим сферама и областима друштвеног и личног живота 
који се налазе на супротној страни у односу на појаве, стања и одно-
се у области угрожавања. Безбједност је једна недијељива (интеграл-
на) друштвена појава која настаје у времену и простору, без обзира 
да ли је схватимо као стање, функцију, организацију, политику, фи-
лозофију или нешто слично. За разлику од безбједности, угрожава-
ње је разноврсно и разнородно како по времену и простору тако и по 
интензитету, облицима и носиоцима. 

Безбједност и угрожавање (небезбједност) су обрнуто сра-
змерне величине, што значи да кад јача безбједност слаби угрожава-
ње (небезбједност) и обрнуто, при чему идеална или максимална 
стања безбједности и небезбједности практично не постоје. Неспоји-
вост и супротстављеност циљева, понашања и средстава носилаца 
угрожавања и субјеката безбједности указује нам на то да је могуће 
(у пракси) успоставити само одређено стање толерантности између 
безбједности и небезбједности које се остварује реализацијом поли-
тике безбједности и дјеловањем система безбједности и заштите. 
Утврђивање пуног садржаја појма безбједности у савременом међу-
народном односима захтјева знатно шири и радикалнији приступ, 
што се у оквиру модерних студија безбједности крајем 20. и почет-
ком 21, вијека своди на сљедеће синтетичке закључке: 

1.  У савременим међународним односима, концепт безбјед-
ности је проширен од националне безбједности ка безбјед-
ност појединаца и група (појединачна и социјална безбјед-
ност), што представља помјерање безбједности од нација 
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према појединцима, односно истицање значаја појединаца 
и група као референтних објеката безбједности; 

2.  У савременим међународним односима концепт безбјед-
ности се проширио од националне безбједности ка без-
бједности међународног система (међународна безбједно-
ст), или ка наднационалном физичком окружењу – шире-
њем на горе, од нације према биосфери; 

3. Такође, у савременим међународним односима, концепт 
безбједности се шири и хоризонтално, од војне према по-
литичкој, економској, социјалној и безбједности животне 
околине, и 

4.  У савременим условима дошло је до проширивања политич-
ке одговорности за „обезбјеђење интегралне безбједности“, 
која сада обухвата све наведене концепте безбједности исто-
времено. 

Разматрајући садржај појма безбједности у редовима „запад-
них“ аутора може се рећи, да се третирањем тог појма као дјелатно-
сти издвајају сљедећи заједнички елементи:  

а)  безбједносне дјелатности не обухватају само дјелатности 
субјеката безбједности, већ и посебне дјелатности (поли-
тичке, привредне, социјалне, културне и друге), које спро-
воде званични органи националних држава и међународне 
организације на регионалном и глобалном нивоу, ради за-
штите основних вриједности националне државе и међу-
народне заједнице од било којих облика опасности и угро-
жености из окружења;  

б)  безбједносне дјелатности друштва морају бити усклађене 
са његовим могућностима, јер у противном може доћи до 
критичне ситуације;  

в) безбједносне услове и ситуацију и њима адекватно без-
бједносно понашање и дјеловање субјеката безбједности 
треба предвидјети у краткорочним и дугорочним планови-
ма;  
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г)  националне планове безбједности неопходно је усклађива-
ти са актуелним промјенама у региону и свијету.167  

Из напред изнешеног прегледа схватања појма безбједности, 
може се рећи да се у савременом поимању безбједности углавном 
говори о: индивидуалној, националној, регионалној, међународној и 
глобалној безбједности. Са оваквом класификацијом сагласна је ве-
ћина аутора који се озбиљније баве истраживањем безбједности. 

Међутим, са становишта логике поимања и класификације 
чини се да је најпотпунија она класификација која безбједност 
дијели на индивидуалну, националну и међународну безбједност у 
коју природно спада регионална и глобална безбједност, са својим 
различитим концептима (колективна безбједност, колективна одбра-
на, кооперативна безбједност, сарадња у безбједности, интегрална 
безбједност итд).168 У даљем разматрању већу пажњу посвијетићемо 
појединачним елементима ове класификације који представљају 
кључну претпоставку у прилагођавању наших погледа динамичким 
промјенама у овој осетљивој области друштвеног живота.169 

1.2. Појам термина сигурности 

Прије него шу приступимо разматрати термина сигурности, 
неопходно је указати на његово значење и дефиницију. Сигурност 
као термин карактеришу три веома значајна и утицајна својства, као 
шт су: прво, он располаже са веома високим степеном еластичности, 
што му омогућава да се сигурност мјери разним мјерилима и мјера-
ма; друго, што му је својство друштвено, које указује да сигурност 
зависи од дјеловања мноштва разноврсних фактора; и треће, свој-
ства му указују на то, да су сфере и видови сигурности вишеструки, 
а све сфере сигурности не морају да буду у сваком моменту остваре-
не у истој мјери. На примјер, материјална сигурност не мора бити 

                                                 
167 Видјети шире: Grizold Aнтон, Међународна сигурност – теоријско институционални оквир, 

Загреб, Факултет политичких наука, 1998, стр. 28. 
168  Неђо Даниловић, стр. 31-34. 
169  ИСТО, стр. 27-31 
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остварена у истој мјери и у исто вријеме са моралном сигурношћу – 
са угледом одређеног субјеката. Полазећи од изложене дефиниције 
безбједности, покушаће му указати на разне компоненте дефиници-
је, међу којима и радну дефиницију сигурности, као облике и видове 
сигурности и степене сигурности, уз неопходну спецификацију со-
цијалне сигурности и њене повезаности са друштвеним положајем.  

У том смислу, сигурност као термин схватамо као друштвену 
појаву која се манифестује као лична, групна, колективна и као си-
гурност друштвену. Као сложени систем фактичких друштвених чи-
њеница, увјерења и убеђења субјеката у стално остваривање достиг-
нутог друштвеног положаја. Као резултат мноштва разноразних и 
друштвених и личних мјера које су ослонац и гарант да се положај 
субјекта у друштву неће прекомерно погоршати.  

Стога, у друштву као заједници људи постоје системи осигу-
рања и заштите њиховог социјалног положаја.170 Међутим, неопход-
но је подразумјевати да је термин сигурност, као предмет разматра-
ња, сагледати у две улоге и то:  

1) у улози сегмента социјалне политике, и  
2) у улози фактичког друштвеног положаја друштва.  

У том смислу, поставља се питање који су то садржаји и об-
лици друштвене сигурности као основе и оквира социјалне сигурно-
сти уопште? Стога је, неопходно истаћи да је људски живот у свим 
етапама развоја људског друштва пун неизвјесности чак и када је ве-
ома уређен и организован. Чак и концепт „друштва благостања“171 
Први сегмент разматрања несумњиво се односи на личну сигурност 
сваког човјека у једном друштву. У том случају, чиниоци те сигур-
ности су:  

1)  обезбјеђена сигурност код људи да неће бити повређен 
њихов психофизички интегритет, 

2)  сигурност човијеку да ће моћи да развија своје способно-
сти до одређеног задовољавајућег нивоа,  

                                                 
170 Исто, 
171 Исто, 
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3)  да ће у одређеном друштву моћи да испољи своје способ-
ности и оствареним резултатима обезбједи одговарајући 
статус, 

4) обезбједити сигурност да ће на основу оствареног статуса 
и сопственог ангажовања трајно моћи људи да развијају 
своје потребе и да их задовољавају, 

5) сигурност да ће током свог најактивнијег и најпродуктив-
нијег рада за живота моћи да обезбједи основе за трајно 
задржавање оствареног статуса и задовољавање потреба172 

6) да ће сваком човијеку, ако му буде потребно друштво ука-
зати адекватну подршку и сваку помоћ.  

Степен доживотне сигурности појединца зависи од степена 
стварне сигурности друштва, његове моћи да одговори очекивањима 
и неповредивости његових основа. У том случају се сигурност и 
сматра битном сврхом друштва, а друштвена сигурност основом со-
цијалне сигурности. Све ово се односи и на друштвене групе, зајед-
нице, организације и државе. То је, може се рећи, суштински разлог 
све разноврсније сарадње у међународним односима и за формира-
ње међународних организација, успостављање међународних поре-
дака и правила. Међутим, неопходно је указати да постоје три 
основна облика друштвене сигурности (друштвена сигурност је обу-
хватнији појам од социјалне сигурности, те обухвата и њу) на међу-
народном (међудржавном), државном и локалном нивоу. На међуна-
родном нивоу: (1) међународни систем вриједности; (2) међународ-
не институције и поредак, (3) међународне организације. Све то је, 
на разне начине, обухваћено Организацијом Уједињених нација.  

На државном нивоу, то су: (1) сложени систем вриједности 
који повезује и прожима локалне, националне, конфесионалне, тра-
диционалне, класне, итд. вриједности у цјелину доминантних при-
знатих вриједности, с једне стране и међународни систем вриједно-
сти с друге стране. Можда би се у том смислу, уз одређено поједно-
стављивање, могло говорити о „глобализацији“ система вриједности 
у појединачним земљама; (2) држава са својом влашћу, поретком и 

                                                 
172 Исто, 
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институцијама укључујући и институције осигурања, институције 
безбједности и институције социјалног рада; (3) систем државних 
(владиних) и невладиних организација разних циљева и сврха, ра-
зних карактеристика и друштвених моћи и опсега дјеловања; (4) ло-
калне заједнице са традиционалним правилима и понашањима, те 
неформалним спонтаним облицима остваривања сигурности (кроз 
породичне и сродничке односе, сусједску сарадњу, обичаје као што 
су: брига о породицама погинулих припадника система безбједно-
сти, моба, добровољни самодопринос, итд.). 

Дакле, сигурност послодавца, његовог капитала, профита, 
пословне перспективе, у начелу се позитивно одражава на сигурност 
радника запослених код тог послодавца. У тој ситуацији и радници 
могу да предузимају одговарајуће мјере за обезбјеђивање сопствене 
сигурности као трајне и мјере смањења зависности од конкретног 
послодавца. Сходно томе, друштвена сигурност – стабилан друшт-
вени оквир и основ развоја, заштите, обезбјеђивање услова, актуелне 
ситуације и перспективе, реална је база за остваривање социјалне 
сигурности. 

Према томе, општа дефиниција социјалне сигурности упућу-
је нас на разликовање ширег и ужег појма социјалне сигурности, као 
и на разликовање бар три друштвене групе: а) група која није дру-
штвеном ситуацијом стварно угрожена, а вероватноћа да њен дру-
штвени положај, остваривање интереса и задовољавање (развијених 
културно-цивилизацијских) потреба бити у догледној перспективи 
минимална; б) група која је потенцијално угрожена – вероватноћа да 
ће њен положај, интереси и задовољавање стандардних потреба би-
ти угрожена између могућег и извесног; ц) група чији је социјални 
положај већ угрожен и који доспевају у стање „социјалне потребе“. 
Управо ова трећа друштвена група је централна тачка нашег разма-
трања. 

Социјалну сигурност схватамо системом осјећања, веровања 
и увјерења субјекта да ће он моћи својом активношћу (циљном, свр-
сисходном – радом, ангажовањем), у складу са својим способности-
ма стабилно и трајно да задовољава своје стандардне потребе, као и 
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да ће му у ситуацијама које карактеришу привремене или трајне те-
шкоће усљедити одговарајућа помоћ и подршка. Посебна сфера со-
цијалне сигурности, до сада недовољно истражена, а то је ментална 
сигурност. Ова ментална компонента сигурности је важна и због 
битних разлика између оних који су привремено у ситуацији оптере-
ћеној тешкоћама (на примјер, болесни, али се предвиђа брзо оздра-
вљење и потпун опоравак, привремено у рђавим условима станова-
ња, привремено без трајног запослења у сопственој струци, итд.), да-
кле, оних који сами рјешавају проблеме без или уз привремену по-
моћ. 

У том случају, сигурност као термин нам омогућава да 
дефинишемо његово значење и улогу у дефинисању сигурности 
уопште. Сигурност друштва и људи појединачно са свим његовим 
вриједностима, подразумјева елиминисање сваке пријетње, а тиме и 
ризика, како би се обезбједила појединачна сигурност, а тиме и 
свеукупна безбједност одређеног друштва. Наведеном дефиницијом 
смо покушали указати на чињеницу и дати одговор на питање шта је 
то сигурност? Према томе термин безбједност и сигурност имају 
различито значење, а истовремено имају заједничких основа у 
општој безбједности.173 

                                                 
173  Детаљније види, Неђо Даниловић, стр.27-31 
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2. ВРСТЕ БЕЗБЈЕДНОСТИ 

Са аспекта врсте безбједности могуће је извршити 
класификацију на основу девет термина о којима се говори и то 
почев од појединачне до глобалне безбједности. Расчлањивањем 
термина безбједности се избјегава замка мешања и понављања како 
ријечи безбједност тако и њеног значења код појединачне, 
националне, регионалне до глобалне безбједности.  

2.1. Индивидуална безбједност  

Свако друштво у савременим условима своме развоју захтје-
ва успостављање одговарајућих система безбједности и заштите ко-
ји представљају најадекватнији одговор на реалне и могуће изворе 
угрожавања и угрожености његових државних и националних инте-
реса. Стога, сама природа развоја савременог друштва неминовно 
води до редефинисања кључних одређења безбједности, посебно 
безбједности појединца, а преко њега и друштва. Научне анализе у 
области теорије и праксе безбједности показују да традиционални 
модели поимања безбједности не одговарају захтјевима данашњег и 
будућег времена у којем се више него икада до сада доводи у пита-
ње опстанак и развој појединаца, група, друштва и људске заједнице 
у цјелини. У разматрању појма индивидуалне безбједности, неоп-
ходно је поћи од неколико претходних напомена без којих се не мо-
же проблематизовати и објаснити овај облик безбједности. 

Прво, с правом се може рећи да је безбједност полазна осно-
ва за стабилно функционисање демократског друштва. Без стабил-
ног функционисања демократског друштва нема ни индивидуалне 
безбједности. Дакле, нужна претпоставка за остваривање индивиду-
алне безбједности јесте успостављање демократског друштва које се 
заснива на тржишној економији, правној држави, владавини права и 
поштовању људских и грађанских слобода и права које су услов за 
изградњу демократског друштва са развијеним облицима хоризон-
талне и вертикалне друштвене контроле. У таквом демократском ам-
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бијенту присутни су многоструки односи између појединаца и група 
са различитим потребама и интересима који понекада могу да поприме 
и непомирљив карактер и да доведу до извесног степена несигурно-
сти појединаца.  

Управо због тога, тешко је дефинисати индивидуалну без-
бједност јер на њу детерминишуће дјелују бројни природни и дру-
штвени фактори. Сви они налазе се у непосредној вези с функциони-
сањем система демократског друштва. Отуда је промишљање о ин-
дивидуалној безбједности неопходно посматрати у узрочно-посље-
дичној вези са националном, регионалном, међународном и глобал-
ном безбједношћу, које у том односу имају двојаку улогу. С једне 
стране одговорне су за безбједност појединца, а са друге стране по-
јављују се као извор пријетњи које произилазе из националних, ре-
гионалних и међународних норми о употреби силе, као и због потре-
бе за предузимањем политичке акције националних држава, регио-
налних и глобалних међународних организација и институција про-
тив појединаца и друштвених група. Таква потреба најчешће произ-
илази из спољно-безбједносне политике и неопходности предузима-
ња цивилне демократске контроле над елементима система безбјед-
ности. Конституисањем савремених националних држава, посебно 
оних вишенационалних и мултиетничких, отварају се бројна питања 
осигурања њихове безбједности. Поред тога, поставља се и питање 
како у условима либералне демократије обезбједити равнотежу из-
међу безбједности појединца и слободе његове личности, јер свако 
угрожавање безбједности појединца нужно узрокује задирање у њи-
хова основна права и слободе. 

Према томе, индивидуална безбједност подразумјева елими-
нисање пријетњи и ризика који угрожавају појединца. Појединац ће 
бити безбједан кад нема опасности по његов живот, здравље, имови-
ну, право на слободу и слободно кретање. Да ће бити безбједан мо-
рају постојати објективне чињенице те да је у то сигуран. „Безбјед-
ност човјека је стање заштићености човјека од опасности. Објектив-
но то је стање заштићености, које може бити у распону од доброг ка 



 
Карактеристике система безбједности 

 

 
315 

лошем. Субјективно, човјек се може осјећати безбједним и када је 
његово „стање безбједности“ објективно лоше и обрнуто.“174 

У разматрању индивидуалне безбједности веома су значајна 
међународна политичка и правна документа која се односе на кор-
пус људских права и слобода. Према декларацији о правима човјека 
и грађанина из 1789. године, да би се зајамчена права човјека и гра-
ђанина остварила, преко је потребно да постоји сила. Ова сила је 
установљена у корист свих а не ради личне користи онима којима је 
повјерена. Према универзалној Декларацији о људским правима из 
1948. године „признавање урођеног достојанства и једнаких и неоту-
ђивих права свих чланова људске природе темељ је слободе, правде 
и мира.“ Док се према члану 1 универзалне Декларације о људским 
правима, „сва људска бића се рађају слободна и једнака у достојан-
ству и правима“, дотле се у члану 2 говори да „свако има право на 
живот, слободу и личну безбједност“. У члану 7 наводи се да су 
„пред законом сви једнаки и имају право без икакве дискриминације 
на једнаку заштиту закона“. 

Са становишта безбједности појединца значајно је напомену-
ти и члан 29. универзалне Декларације који допушта одређено огра-
ничење права појединаца, али само у оним случајевима који су пре-
цизно одређени законом ради заштите личности појединца, пошто-
вања права и слобода других у циљу задовољавања правних захтје-
ва, морала, јавног поретка и општег благостања у демократском дру-
штву. 

У изградњи појединачне безбједности данас се највећа па-
жња придаје заштити основних права грађана, а од елемената систе-
ма безбједности, као легитимног уставно-правног субјекта заштите, 
захтјева се да осигура безбједност појединаца. На тај начин, поједи-
нац је животно заинтересован да, ради свог опстанка и егзистенције, 
захтјева задовољење одређеног нужног нивоа своје безбједности и 
сигурности. Међутим, неопходно је имати у виду да је индивидуал-

                                                 
174  Неђо Даниловић, стр. 27-31. 
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на безбједност увијек релативна, јер зависи о намјерама и поступци-
ма других чланова савременог друштва.175  

2.2. Национална безбједност 

Појам националне безбједности је један од најчешће 
(зло)употребљаваних и најмање дефинисаних појмова. Нема ниједне 
до сада познате дефиниције националне безбједности која се не 
ослања на неки споран и неодређен појам. Термин „национална 
безбједност“ данас се користи за означавање далеко ширег појма од 
изворног значења, јер се под њим подразумјева жељено стање 
безбједности једне државе, које се постиже елиминисањем пријетњи 
и ризика који долазе изнутра и изван исте. Међутим, национална 
безбједност као појам се разматра са вишеструким значењем. У том 
смислу и најопштије подразумјева управо слободу од пријетњом или 
настанком страха, а пријетња подразумјева и физичко насиље над 
становништвом, односно грађанима једне државе. С тога, национал-
на безбједност подразумјева укључивање и политичке, економске, 
моралне, социјалне, културне, идиолошке и нормативне елементе, што 
је одувијек отежавало њену прецизну дефиницију.  

Током историје национална безбједност је одувијек била не-
раздвојна и повезана са државом и њеним безбједносним сектором. 
Међутим, национална безбједност је постепено захватала политич-
ку, економску, социјалну и културну сферу. Иако одбрана од спољ-
њег напада остаје централни проблем националне безбједности, 
пракса је потврдила да држава може бити угрожена и на унутра-
шњим потресима, економским и друштвеним поремећајима, нарочи-
то у вишенационалним заједницама у којим постоје жеље за само-
сталност и једнонационално друштво.176 „У том случају је у научним 
и истраживачким разматрањима овог појма неопходно разликовати 

                                                 
175 Видјети шире: Гризолд Антон, Европска стварност, факултет политичких наука, Љубљана, 

1998, стр. 23. 
176  Са овим проблемом суочила се и Република Србија на свом унутрашњем простору тј Косову и 

Метохији, као и бивша СФРЈ која се поцепала на више Република које су постале самосталне 
државе. 
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појам безбједности државе од појма безбједности друштва, као 
појам националне од појма грађанске безбједности уз нагласак да 
основни критеријум безбједности државе представља њен суверени-
тет, а безбједности друштва идентитет, тј. свијест о припадности за-
једници. Кроз ова два термина прожима се у бити егзистенција или 
преживљавање државе и друштва. Држава која изгуби суверенитет 
престаје да буде држава, а друштво кад изгуби идентитет престаје да 
постоји као суверена јединка.“177 Проблем око дефинисања се појав-
љује у разлици националне од грађанске државе. Кад говоримо о 
националној безбједности, то подразумјева да се ради о безбједно-
сти државе која је заснована на једнонационалној основи. Ако 
посматрамо проблем вишенационалне држава у том случају ради се 
о више нација у једној држави, а то се наговјештава Уставом те 
државе о вишенационалној држави у којој су све нације равноправне 
и имају иста права. Док се појављује проблем око дефинисања 
грађанске државе у којој је Уставним рјешењем формирана држава 
од грађана и националних мањина. Овај термин је потпуно супротан 
националној држави и безбједности. 

Одсуство пријетњи и ризика, између којих и рата и војних кон-
фликата као оружане пријетње, само по себи не осигурава мир, стабил-
ност и безбједност у друштву. Док невојнe пријетње такође могу 
довести до нестабилности у економији, социјалној, хуманитарној и еко-
лошкој сфери, нарочито у савремено доба када су постали већа опа-
сност по мир него у ранијим периодима, стабилност и безбједност мно-
гих држава.178 У овом случају термин национална безбједност кори-
сти се за означавање појма који обухвата заштиту државе, друштва и 
становништва, од свих облика оружаног и неоружаног угрожавања, 
као и стварање повољних друштвених услова за реализовање нацио-
налних интереса. Сам појам национална безбједност налази се у упо-
треби од 1943. године, када је Валтер Липман (Walter Lipman) у 
свом дијелу у „U.S. Foreign Policy“ први пут употребио овај термин. 
Послије Другог свјетског рата овај појам је нашао широку примјену 
у политичком ријечнику савремених држава. У том смислу термин 

                                                 
177  Неђо Даниловић стр. 38-42. 
178 Исто. 
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је употребљаван за означавање унутрашње и спољне безбједности 
државе, у односу на спољне и унутрашње изворе угрожености.  

Док код неких аутора, национална безбједност се дефинише 
као „настојање националне државе да обезбједи свим члановима дру-
штва сигурност пред угрожавањем извана (интервенције, напади, оку-
пације, блокаде и др.) и унутар друштва (угрожавање реда и мира, кри-
минал и др.)“.179 Према трећој групи аутора, под националном без-
бједношћу подразумјева се заштита и омогућавање несметаног 
функционисања основних вриједности датог друштва. По овој групи 
аутора национална безбједност има своју унутрашњу и међународну 
димензију. Унутрашња димензија безбједности означава несметано 
функционисање друштвеног, економског и политичког система и 
очување јавног реда и мира, а међународна димензија безбједности 
подразумјева заштиту територијалног интегритета и суверенитета 
државе.180 

У Малој политичкој енциклопедији, појам безбједности у 
најширем политичко-правном смислу обухвата „мјере и активности 
чувања и заштите од угрожавања независности и интегритета једне 
земље (државе, нације) и унутрашњег уставног и правног поретка. У 
првом случају говори се о спољној, а у другом о унутрашњој без-
бједности. Према објекту заштите разликује се: а) национална без-
бједност; б) јавна безбједност; в) колективна безбједност, и г) лична 
и д) имовинска безбједност181.Неки аутори међународних односа, на-
ционалну безбједност дефинишу као „одсуство било каквог страха од 
напада, угрожавања интереса или пријетње друге државе или других 
држава.182 

Као прилог таквог тумачењу појма националне безбједности 
наводимо дефиницију из студије УН из 1986. године: „безбједност је 

                                                 
179 Видјети шире: Гризолд Антон, Европска стварност, факултет политичких наука, Љубљана, 

1998, стр. 23. 
180 Видјети шире: Ђорђевић Н., Безбједност и Југославија, Загреб, 1985. године, стр. 29. 
181 Видјети шире: Мала политичка енциклопедија, Савремена администрација, Београд, 1966. го-

дине. 
182 Видјети шире: Bourguin M., Le probleme de la securite internationale, Recuil des Cours da L`Aca-

demie de driot International, 1934. godine, t. 49, str. 473. 
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стање у коме државе сматрају да нема опасности од војног напада, 
политичког притиска или економске присиле, тако да могу слободно 
да се развијају и напредују.“183 Проблеми дефинисања појма нацио-
нална безбједност, долазе до пуног изражаја тек када треба да се иден-
тификују вриједности које могу бити угрожене и када треба дефиниса-
ти виталне државне и националне интересе које треба да штите елемен-
ти система националне безбједности. Овако дефинисани општи инте-
реси националних држава остварују се према општеприхваћеним ме-
ђународним стандардима и кодексима. На тај начин све државе из-
ражавају одлучност да свим расположивим и дозвољеним средстви-
ма штите своје интересе и активно учествује у изградњи и заштити 
универзалних вриједности међународне заједнице. 

Различита виђења појма национална безбједност указују на 
дивергентна гледишта теоријског одређења овог појма, али у исто 
вријеме пружају и добар преглед заједничких елемената који нам 
олакшавају да дођемо до опште прихватљиве дефиниције национал-
не безбједности. Према томе, под националном безбједношћу може-
мо подразумјевати организованост и способност државе да само-
стално може заштити виталне вриједности и националне интересе 
друштва од спољних и унутрашњих облика пријетњи и угрожавања 
и да тиме елиминише пријетње и да обезбједи опште услове за не-
сметани политички, економски, социјални и културни развој дру-
штва. Док би безбједност државе и грађана подразумјевала, елими-
нисање свих пријетњи по безбједност грађана и стварање услова за 
безбједност њиховог живота, имовине и државних вриједности. 

Ако држава и друштво спријечи сваку пријетњу, било да је 
унутар или изван својих граница превенцијом, тиме ће се избећи 
сваки сукоб и обезбједити мир и стабилност друштва, а тиме и 
безбједност својим грађанима и свим њиховим вриједностима.184 

 

                                                 
183 Conception de la sécurité, Série d`études 14, Publication des Nations Unise, 1986, A/40/533. 
184.  Детаљније, Неђо Даниловић стр.38-43. 
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2.3.  Регионална безбједност 

Регионална безбједност је дио међународне безбједности која 
се посматра само на један регион који се налази у оквиру међународне 
заједнице или међународне безбједности, примјер регион Југоисточне 
Европе, или регион Балкана, чији је Србија саставни дио. 

Ризици од избијања ратова и других оружаних сукоба на 
европском простору су били честа појава, а у задњем периоду знат-
но су смањени, али нису потпуно елиминисани и увијек се могу 
појавити. То се посебно односи на земље у источној и југоисточној 
Европи које су у процесу транзиције и које су суочене са економ-
ским, социјалним, политичким и еколошким проблемима, а све то, 
може у одређеним околностима да изазове пораст напетости и 
страха од тих појава. У постојећим условима ОЕБС, ЕУ и НАТО 
кључни су елементи европске безбједносне архитектуре. Од способ-
ности њиховог прилагођавања новим изазовима, ризицима и 
пријетњама безбједности и од карактера односа које ће те асоцијаци-
је успостављати са осталим актерима савремене међународне зајед-
нице највише зависи безбједност евроатлантског простора и свијета 
у цјелини.  

Нови карактер НАТО-а и развој заједничке безбједносне и 
одбрамбене политике Европске уније позитивно се одражавају на 
безбједност евроатлантске заједнице. Посебан значај за безбједност 
евроатлантског простора има Програм НАТО-а „Партнерство за 
мир“ и други безбједносни програми и иницијативе НАТО, ОЕСЦ и 
Европске уније. Изградњом својеврсних партнерских односа у окви-
ру програма и иницијатива омогућава се стварање широког међуна-
родног форума с тежиштем на јачању механизама дијалога, сарадње 
и превенције у изградњи бољег безбједносног окружења и стабилног 
мира. Јачање безбједности и стабилности на евроатлантском просто-
ру позитивно се одражава на консолидовање прилика у државама ју-
гоисточне Европе. Таква тенденција позитивно утиче и на процес 
редефинисања њиховог мјеста у новој констелацији међународних 
односа. Унутрашње промјене у већини држава тог региона условље-
не су новом војно–политичком реалношћу опредјељењем за развој 
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политичког и економског система устројеног према моделу земаља 
развијене демократије. Европска опредјељеност држава југоисточне 
Европе реална је основа за јачање стабилности и изградњу евроа-
тлантске визије безбједности. 

Иако је постигнут значајан напредак у изградњи мира и ста-
билности, још увијек је југоисточна Европа безбједносно осетљив 
простор европског континента. Посебну пријетњу њеној безбједно-
сти чине економско-социјални проблеми, национални и верски екс-
тремизам, организовани криминал и недовољно изграђене државне 
институције. Такво стање отежава процес њихове, брже и успјешни-
је демократске транзиције.185 Због могућих повремено нестабилних 
односа, изазова, пријетњи и ризика по безбједност, неизбјежно је да 
државе југоисточне Европе, заједничким снагама организовано су-
збијају све евентуалне и негативне процесе који угрожавају њихову 
безбједност. Посебан значај за консолидовање мира и стабилности у 
региону имају регионалне безбједносне иницијативе. У том смислу, 
за регион југоисточне Европе организовани су: Процес за сарадњу 
југоисточне Европе, Пакт за стабилност југоисточне Европе, Саста-
нак министара одбране земаља југоисточне Европе и Иницијатива за 
југоисточну Европу.  

У том случају, стабилност је један од основних услова за 
приближавање тог региона Европској Унији, уз изградњу заједнич-
ких механизама превенције ризика и пријетњи и управљање кри-
зним ситуацијама, најзначајнији су услови безбједносног консолидо-
вања и брже демократске транзиције држава југоисточне Европе.186 

2.4. Међународна безбједност 

Први писани документ који сведочи о регулисању односа из-
међу држава забиљежен је још 3100. године п.н.е. У том документу 
ради се о писаном уговору (на каменом споменику) којим се регули-
шу границе између два Месопотамијска града – државе Логоша и 
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186  Исто. 
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Уме.187 У каснијим историјским фазама развоју људског друштва 
(античко и феудално доба, Нови век и савремено доба) потписивање 
билатералних и мултилатералних споразума (уговора) о миру, прија-
тељству, савезу, удруживању, разграничењу, забрани употребе силе 
и ратовања, арбитражи, узајамној помоћи, поштовању људских пра-
ва и слобода итд. била је редовна пракса односа између држава у ме-
ђународним односима. Током историјског развоја било је много 
докумената и ставова о међународној безбједности, између којих 
наводимо само неке традиционалне и модерне теоријске правце као 
што су: теорија равнотеже моћи, реалистичка, неореалистичка и иде-
алистичка теорија. Теорија равнотеже моћи у међународним односи-
ма, један је од најстаријих докумената и теорија са низом противу-
ријечних појмовних одређења. Етимиолошки посматрано овај појам 
вуче коријене још од најстаријих времена. Налази се још у списима 
старих индијских и грчких филозофа. Већ од почетка 18. вијека па 
до Првог свјетског рата овај теоријски концепт је сматран јединим 
сигурним механизмом очувања стабилности, безбједности и сигур-
ности у међународној заједници. Један број теоретичара и аутора ис-
тицао је да равнотежа снага представља сигуран гарант у одржавању 
мира и превладавању криза и конфликата у међународним односи-
ма. Суштина овог концепта полази од позиције моћи, која се изводи 
из „традиционалне реалистичке“ школе међународних односа, у ци-
љу успостављања уравнотеженог односа снага на политичком, еко-
номском, војном и другим областима између држава или група др-
жава (савеза). У намјери да се одржи такав однос моћи, користиле су 
се традиционалне методе и технике, као што су: давање територијал-
них компензација након завршетка рата, формирање тампон зона 
(држава), формирање савеза, успостављање сфера утицаја, предузи-
мање интервенција, успостављање дипломатских преговора, рјеша-
вање спорова мирним путем, трка у наоружању, смањивање наору-
жања, итд.188 

                                                 
187 Видјети шире: Аћимовић Љубиша, Наука о међународним односима, Институт за међународ-

ни политику и привреду, Београд, 1987. године, стр. 20. 
188 Видјети шире: Гризолд Антон, Европска стварност, факултет политичких наука, Љубљана, 

1998, стр. 70. 
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Концепт равнотежа моћи био је један еластичан, флексиби-
лан и децентрализовани систем безбједности који је у складу са за-
једнички утврђеним стратегијским циљевима подједнако дијеловао, 
било да се ради о оружаној интервенцији или одбрани виталних на-
ционалних интереса. Иако је концепт равнотежа моћи, као начин 
рјешавања конфликата, са становишта интереса великих европских 
држава, био ефикасан систем безбједности, ипак може се рећи да 
овај концепт безбједности, и поред неких позитивних рјешења, није 
био у стању да као институционални механизам спријечи велике 
конфликте који су убрзо довели до свјетских ратова. Непомирљива 
супротност националних интереса великих сила довела је у питање 
способност и ефикасност система равнотеже моћи у међународним 
односима. 

Реалистичка теорија своју концепцију међународних односа 
заснивала је на очувању виталних националних интереса. У овој тео-
рији посвећена је пажнја на очување виталних вриједности нацио-
налне државе које се морају по сваку цену очувати и перманентно 
штитити. Да би се виталне вриједности могле очувати за то је била 
потребно имати моћ, која се испољавала кроз примјену силе. Сушти-
на овог правца у међународним односима огледа се у томе да међуна-
родна заједница у том периоду није имала адекватно изграђен правни 
институционални систем који би могао заштитити основне вриједности 
националних држава, због чега је често долазило до различитих облика 
угрожавања њихове безбједности. Такво стање у међународним одно-
сима принудило је националне државе, да ради опстанка и заштите сво-
јих виталних, државних и националних интереса, јачају војне и укупне 
безбједносне потенцијале.  

Неореалистичка институционалистичка теорија у центар сво-
јих разматрања ставља „интеракцију држава и њихових политика, 
природу моћи, циљеве спољне политике држава, технике управљања 
моћи, утицај окружења на политичко понашање и сл. 

Идеалистичка теорија описује међународне односе онакве 
какви би они по њиховом мишљењу требали бити. 
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Не упуштајући се у дубљу анализу ставова представника по-
јединих теоријских праваца у развоју међународне безбједности, мо-
же се констатовати да се они разликују у схватањима појма моћи, 
њеног мјеста, улоге и основне функције у очувању националних ин-
тереса, изградњи међународних односа, моралних вриједности и ци-
љева у области националне и међународне безбједности. Из овог, 
макар и површног, прегледа ставова главних протагониста ових тео-
рија, уочљиво је да је концепт изградње и одржавања међународне 
безбједности био на маргинама теоријских расправа и практичних 
потеза националних држава, посебно оних најмоћнијих. Ту и лежи 
разлог због чега, досадашњи системи међународне безбједности, и 
поред извесних позитивних достигнућа, нису испунили очекивања 
националних држава, па ни очекивања протагониста ових теориј-
ских праваца у међународним односима. Данашња динамика међу-
народних односа, посебно процеси глобализације, са развијенијим 
везама између држава и региона и измјењена схватања у области за-
довољавања националних интереса све мање зависе од политичких 
концепата силе. У таквим условима већи значај у изградњи нацио-
налне и међународне безбједности имају политички, економски, тех-
ничко-технолошки, социјални, културни и други фактори, па је у бу-
дућности свако заснивање међународних односа само на моћи и си-
ли дубоко превазиђен политички концепт.189  

У том смислу, међународна безбједност подразумјева се као 
стање међународних односа у којима све државе чланице међуна-
родне заједнице обезбјеђују услове да буду заједници безбједне, при 
чему и свака чланица посебно мора обезбједити сигурност својих 
националних интереса на унутрашњем плану, од свих облика 
пријетњи и угрожавања. Међутим, Међународна безбједност у овом 
смислу и свом садржају обухвата националну, регионалну и глобал-
ну безбједност. 

 
 

                                                 
189  Неђо Даниловић, стр.42-44 
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2.5. Глобална безбједност 

Пре него што приступимо разматрању проблема глобалне 
безбједности, неопходно је указати на везу глобализације и глобалне 
безбједности уопште. Пре свега приступило се преиспитивању 
међународне политике након окончања хладног рата између Запада 
и Истока. Дошло се до одређеног закључка да су неодржива своје-
времено општеприхваћена мишљења да ће свијет постати рацио-
налнији и безбједнији. Чињенице су указали да се нису обистиниле 
такве тврдње, а нарочито не од оних који су глобализацију најављи-
вали и наговјештавали као формулу за обезбјеђење хармоније еко-
номског и политичког развоја глобалног друштва, као и учвршћење 
мира и међународних односа заснованих на сарадњи. „Промјене 
изазване процесом глобализације инцирају ризике због којих постоје 
све мање значајни простор, вријеме и границе између држава и 
континената и чији се токови и посљедице све теже могу предвид-
јети и контролисати. На тај начин савремени свијет све више постаје 
глобално друштво ризика“.190 При томе, они који пропагирају 
глобализацију као најбоље рјешење за савремени свијет, нигдје не 
указују глобализацију као стварни процес у којем су ризици и 
пријетње везани за детериторијалнизовани простор који настаје 
управо у процесу глобализације и све мање националан. У том 
случају савремени ризици и пријетње се разликују од ранијих 
ризика, не само по својој глобализацији, већ и по савременим разло-
зима који се појављују пре свега у индустријском и постиндус-
тријском моделу производње и расподијели добара. При томе, 
глобализација креира амбијент у којем доминатни ризици по без-
бједност попримају невојни карактер. “Глобализација као неоимпе-
ријални концепт по капацитет малих држава, па тако и Републике 
Србије, постаје стожер кризе на социјалном, политичком, безбјед-
носном и др. пољу и иницијатор је угрожавања демократије, 
социјалног раслојавања на државном и међународном нивоу. Гло-

                                                 
190  Станислав Стојановић, Глобализација и безбједносне перспективе свијета. В.И.З. Београд. 

2009. стр. Станислав Стојановић, Глобализација и безбједносне перспективе свијета. В.И.З. 
Београд. 2009. стр.102-103. 
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бализација на државном и међународном нивоу представља тренд 
десуверенизације и прекрајања државних територија“.191  

Наиме у глобализованом систему при интезивирању економ-
ских токова, система комуникација и транспорта изазива трансна-
ционализацију негативних ефеката тих процеса, а све то доприноси 
порасту међународног организованог криминалитета, међународног 
тероризма, трговине дрогом, оружјем, људима, затим еколошког 
криминалитета, религиозних конфликата и сличних пријетњи. У том 
случају је све већа израженост невојних ризика. Међутим, управо у 
вријеме глобализације дошло је и до повећања војних ризика, као 
што су случајеви: агресија на Републику Србију, Авганистан, Ирак, 
Либију, и друге, као и војна интервенција и пружање помоћи 
побуњеницима, а примјери су Република Српска, Египат, Тунис, 
Либији, Сирија и друге државе. 

Отуда се закључује да је све више израженија улога војне 
силе у креирању динамике у смјеру глобализације, чиме све више 
указује на доминацију неких држава и оружаних снага, на све 
израженију опасност по безбједност савременог свијета у периоду 
глобализације. Сходно наведеном, у посљедњој деценији и почетком 
новог миленијума, дошло је до великих промјена у међународној за-
једници које се огледају у нестанку биполарне подијеле свијета и 
развоју интеграционих процеса. Те промјене су у највећој мјери 
убрзале глобализацију у међународним односима. Стога, сарадња 
између држава управо постаје све битнија за јачање мира и 
стабилности у међународној заједници. 

Због свега наведеног, савремени свијет је постао оптерећен 
многим неизвјесностима, с тим што је његово главно обиљежје у 
области безбједности смањење опасности од традиционалних војних 
сукобљавања и директног конфронтирања великих сила, с једне 
стране, и појава мноштва нових невојних изазова, ризика и при-
јетњи, с друге стране. „Из тих разлога, у научним круговима све ви-

                                                 
191  Горан Буџак, Миле Ракић, Одрживост институционалних капацитета Републике Србије у 

условима глобализације, Српска политичка мисао бр. 3/2015., Институт за политичке студије, 
Београд, стр. 211. 
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ше је у оптицају нова појмовна синтагма „глобална безбједност“, 
као директна посљедица великих геополитичких промјена крајем 20. 
и почетком 21. вијека. Ширењем појма безбједности на све аспекте 
друштвеног живота, он је престао да бива искључиво везан за држа-
ву и националну безбједност, а све више се односи на поштовање 
људских и грађанских права појединаца, дакле на индивидуе као 
„грађане свијета“. То је један, у основи, нови футуристички поредак 
који би требао да усљеди као посљедица економске глобализације 
свијета. 

Неспорно је да процес глобализације утиче на проширење 
значења овог појма у глобалну безбједност, тј. у безбједност планете 
Земље. То је довело до „критичне тачке у односу на редефинисање 
концепта безбједности, јер не постоји јединствен приступ у дефини-
сању глобалне безбједности, који би био универзалан и прихва-
тљив“.192 Многи аутори данас истичу да је идеја глобализације 
Америчка идеја, заснована на униполаризму, односно на чињеници 
да, након пада Берлинског зида и распада Варшавског пакта, 
Америка је неспорно постала водећа сила у свијету. И као што је не-
када авангарда у комунизму био пролетаријат, авангарда у глобали-
зму су корпоративне елите које држе у својим рукама скоро 70 одсто 
укупног капитала у свијету. То само продубљује јаз између сирома-
шних и богатих земаља у свијету, односно проширује јаз између Се-
вјера и Југа.  

Терористички напади од 11. септембра 2001. године на Сје-
дињене Америчке Државе донијели су нову свијест о томе да сви 
људи дијеле једну планету и чине глобалну заједницу у којој морају 
да се уважавају и нека правила како би се могло живјети заједно. 
Основни проблем заједничког живота у глобалној заједници је у то-
ме што су правила глобалне заједнице у интересу великих и моћних 
држава. Уколико се истински жели остварити глобална безбједност 
свих на планети земљи, онда та правила морају бити фер и праведна 
(и морају бити схваћена као таква), морају поклонити дужну пажњу 

                                                 
192 Аврамов, Смиља: Безбједност у 21. вијеку, Зборник радова СИМБОН 2001. Београд, стр. 426–

429. 
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сиромашима, као и моћнима, морају одражавати базично осјећање 
пристојности и социјалне правде.193 Управо то није постигнуто сада-
шњим моделом глобализације који снажно захвата и земље у тран-
зицији.  

Глобализација је феномен који драматично обиљежава дух 
савременог времена и обликује политику, економију и друштвени 
живот свијета, мада неједнако и са различитим посљедицама. Овај 
универзални процес, који подразумјева интезивно економско, техно-
лошко, политичко, идејно-културолошко и војно повезивање људи, 
народа и држава, по моделу западне цивилизацијске парадигме, до-
бија све више на интезитету, са све израженијом тенденцијом да за-
хвати све сфере индивидуалне и колективне егзистенције људи. Гло-
бална перспектива свијета и универзализација стандарда свеукупне 
друштвене организације држава и народа у њему данас као да је ви-
ше него извесна.“194„Има аналитичара који сматрају да НАТО кроз 
разноврсне кооперативне програме развија флексибилну мрежу са 
великим бројем држава евро-атлантског простора и на тај начин раз-
вој њихових војних потенцијала усмјерава на глобалну интервентну 
способност и њихово усклађивање са Америчким стратешким кон-
цептом глобалне безбједности.195  

 Обзиром да не постоји општа сагласност међународне 
стручне јавности око дефинисања појма „глобална безбједност“, ни-
ти се под њом могу подразумјевати безбједност свих житеља наше 
планете, преостаје нам једино да размотримо још четири појма уну-
тар глобалне безбједности чије су одређење диктирале институције 
унутар којих су и настали: у оквиру Организације Уједињених наци-
ја – појам колективне безбједности, а у оквиру НАТО-а – појам ко-
лективне одбране, кооперативне безбједности, сарадње у безбједно-
сти, интегралне безбједности, коалиција вољних и безбједност“196 
Међутим, проф. Даниловић указује на проблем и опаске око дефи-

                                                 
193 Видјети шире: Stiglic, E. Džozef: Protivrečnosti globalizacije, SBM-x, Beograd, 2004, стр. 15. 
194 Видјети шире: Стојановић Станислав, Безбједност и изазови процеса глобализације, Војно 

дијело бр. 1 из 2005. Београд, стр. 23. 
195 Исто, стр. 38. 
196  Неђо Даниловић, стр. 45-47. 
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нисања глобалне безбједности у новонасталим условима, због не-
прихваћене заједничке дефиниције, а самим тим и њено не-
постојање. Стога, ми ћемо умјесто дефиниције указати шта би тре-
бала иста да обухвати приликом дефинисања или њеног појмовног 
одређења. Ако се осврнемо на појмове глобалне безбједности које 
наводи проф. Даниловић, усмјерава нас на сљедеће: У овом случају, 
глобална безбједност подразумјева, безбједносне интересе економ-
скоразвијених држава које су формирале поред националних и 
заједничке оружане снаге у оквиру НАТО, који остварује 
безбједност за организаторе, а истовремено представља пријетњу и 
ризик за оне који нису у унтересној свери моћних и тиме се не 
обезбјеђује безбједност за цјелокупну међународну заједницу. 

2.6. Колективна одбрана и безбједност 

Да би смо приступили разматрању колективне безбједности 
и колективне одбране, неопходно је указати на појмове и појмовно 
одређење ова два термина и њихова значења. Појам колективне 
безбједноости и колективне одбране, подразумјевају два сродна, а и 
различита концепта која су настала током двадесетог вијека и који 
подразумјевају једну дугорочну и формалну обавезу између уго-
ворених група држава, које су се договориле како и на који начин ће 
бранити и штитити заједничке безбједносне интересее. „Колективна 
безбједност је термин који означава стање система безбједности 
унутар групе суверених држава. У овом систему, државне чланице 
система колективне безбједности слажу се у одрицању од употребе 
силе и у помагању било којој чланици система у случају да друга 
чланица прибјегне употреби силе. То је систем за насилан одговор 
међународне заједнице на кршење међународног мира, уперен про-
тив народа једне или групе суверених држава унутар система колек-
тивне безбједности.197  

                                                 
197 Видјети детаљнијеи шире: Ричард Коен, Сарадња у безбједности – Нови хоризонти за међу-

народни поредак, Фонд за отворено друштво – Србија, Београд, 2005. године, стр. бр. 5. 
Европски центар за студије безбједности Џон К. Маршал, расправе Центра Џон К. Маршал бр. 
3, Garmish-Paterkirchen, 2005, str. 5. 
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Према истакнутом британском адвокату Адаму Робертсу 
„колективна безбједност је систем безбједности на регионалном и 
свјетском нивоу, у којем свака држава прихвата обавезу да је 
безбједност једне од њих брига свих осталих држава и оне пристају 
да се укључе у колективни одговор на пријетње или нарушавање ми-
ра.198 У дефиницији колективне безбједности Адама Робертса гово-
ри се о колективном одговору, а не помиње се употреба војне силе. 
Основна разлика између система колективне одбране и колективне 
безбједности је та што се у систему колективне одбране употребља-
ва војна сила када се ради о заједничкој одбрани, а у систему колек-
тивне безбједности то није случај.Основне институције система ко-
лективне безбједности су: Уједињене нације (УН) и Организација за 
безбједност и сарадњу у Европи (OSCE). 

Прва савремена институција колективне безбједности била је 
Лига народа, основана послије завршетка Првог свјетског рата. Пре-
ма оснивачком акту ове, у хијерархији највише међународне органи-
зације, њене чланице су биле обавезне да бране једна другу од напа-
да других чланица унутар Лиге народа. Међутим, из познатих разло-
га фундаменталног неслагања либералне демократије, фашизма и 
комунизма ...199, који су били присутни унутар чланица ове органи-
зације, Лига народа није била успјешна у постизању безбједности и 
стабилности. Због неефикасности Лиге народа, ова организација се 
на крају Другог свјетског рата, вољом њених чланица, трансформи-
сала у Организацију Уједињених нација (ОУН) у којој се, према чла-
новима 41. и 42. повеље Уједињених нација допушта дјеловање др-
жава чланица ради чувања и успостављања међународног мира и 
безбједности. На основу Повеље УН, међународна заједница треба 
да изврши притисак на прекршиоца мира, било невојном присилом 
или употребом војне силе.200 Средином седамдесетих година ХХ 
вијека (1975.) формирана је Конференција о безбједности и сарадњи 

                                                 
198 Исто, стр. 22. 
199 Гарент Еванс, часопис удружења дипломаца Центра Џорџ К. Маршал „Безбједност и дру-

штво“, Београд, новембар/децембар 2005. године, стр. 22. 
200 Видјети шире: Bruno Simma, Парламентарни надзор безбједносног сектора – Начела, механи-

зми и пракса, Charter of the United Nations, Интерпарламентарна унија и Женевски Центар за 
контролу оружаних снага, Београд, 2003. године, стр. 17. 
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у Европи (СSCE), која је касније промјенила име у Организацију за 
безбједност и сарадњу у Европи (OSCE), чија је основна улога да 
осигура колективну безбједност Евроазијско-атлантског региона. 
Основна улога ове безбједносне организације најбоље се може 
видјети у Приручнику OSCE у којем се експлицитно наводи „пола-
зећи од премисе да је безбједност недијељива, државе учеснице има-
ју једнак удио у безбједности Европе, и стога треба да сарађују да би 
спријечиле избијање криза ... . Оно што произилази из овог тврђења 
јесте чињеница да, сарадња може да се користи у свим државама, 
чланицама, док стварање несигурности ... може да угрози добробит 
свих.“201. 

Због тога земље чланице OSCE сарађују да би спријечиле по-
јаву криза које би могле да угрозе ову безбједност. Организација о 
безбједности и сарадњи у Европи није војна организација, већ 
безбједносна организација различитих држава унутар једне зајед-
ничке институције у којој могу равноправно да разговарају о 
безбједносним питањима, од заједничког интереса. OSCE има 55 др-
жава, чланица и она активно ради на раном упозорењу, превенцији 
конфликата, контролисању криза и рехабилитацији након престанка 
конфликата. OSCE нема средства и механизме којима би могла да 
спријечава своје државе чланице, јер све државе чланице унутар ове 
организације имају исти статус. Све одлуке унутар институција 
OSCE доносе се консензусом. Ово је јак ограничавајући механизам 
за моћне државе које су снагом своје војне, политичке или економ-
ске моћи, спремне да предузму одлучујуће кораке како би се обрачу-
нале са безбједносним проблемима. 

Колективна одбрана је термин који означава уговорени однос 
између држава, у којем се две или више држава обавезују на узајам-
ну помоћ у случају спољашњег напада. Најбољи примјери таквих 
уговорених безбједносних аранжмана су: Северноатлантски савез 
(НАТО); Европска Унија (ЕУ) и Организација Америчких држава 
(ОАД). Први примјер колективне одбране садржан је у НАТО-вом чла-

                                                 
201 Гарент Еванс, часопис удружења дипломаца Центра Џорџ К. Маршал „Безбједност и дру-

штво“, Београд, новембар/децембар 2005. године, стр. 22.  
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ну 5, који гласи: Оружани напади на једну или више земаља алијансе ће 
се сматрати као напад на све њих. Сходно томе, оне прихватају да свака 
од њих дијелује онако како сматра да је неопходно, укључујући и упо-
требу оружане силе, да би се поновно успоставила и одржала безбјед-
ност Северноатлантске области.“202 Иако члан 5. не подразумјева 
аутоматско обавезивање на употребу оружане силе од стране НА-
ТО-а, многи познаваоци колективне одбране, сматрају да тај члан 
управо то значи, због тога што је НАТО савез у својој основи војни 
савез, намијењен за заједничку одбрану, односно институција колек-
тивне одбране који има првенствено војни карактер.203.  

Други примјер колективне одбране садржан у члану 10. пара-
граф 7. приједлога Устава ЕУ, гласи: „Уколико је држава чланица 
жртва оружане агресије на својој територији, друге државе чланице 
су обавезне да јој пруже помоћ и подршку свим средствима које им 
стоје на располагању, у складу са чланом 51. Повеље УН. 

Дефинисањем овог параграфа у члану 10. Устава ЕУ, аутори 
приједлога Устава су имали на уму да ће Европска Унија у блиској 
будућности постати организација колективне одбране која ће имати 
обавезу да брани заједничке интересе и територију Европске Уни-
је.“204 

2.6.1. Кооперативна безбједност 

Коперативна безбједност је термин који повезује колективну 
безбједност са општим приступом безбједности. Овај појам најче-
шће се одређује као „широк приступ безбједности, мултидисципли-
нарног опсега, који у својој основи фаворизује увјеравање у односу 
на одвраћање; укључивање пре него искључивање; невојна рјешења 
у односу на војна; подразумјева да су државе првенствени чиниоци 
система безбједности, али прихвата да недржавни чиниоци могу 
имати важну улогу; не захтјева формално стварање безбједносних 
установа, али их не искључује и не искључује вриједност стваралач-

                                                 
202 Исто, стр. 21. 
203 Исто, стр. 21. 
204  Неђо Даниловић стр. 47-50. 
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ке навике дијалога на мултилатералној основи.205 У овом смислу, 
коперативна безбједност подразумјева интеграцију безбједносних 
субјеката и активности на извршењу заједничких акција или 
активности, а којима управља јединствена управа или команда. 

2.6.2. Појмовно одређење кооперативних 
безбједносних интеграција 

Познато је да у ранијим периодима на простору бивше Југо-
славије, како уставом тако и законским и подзаконским актима, али 
и у пракси се није препознавало кооперативно управљање и дјелова-
ње одбрамбено-безбједносних служби на националном и међународ-
ном плану, како је то у пракси данас у демократским реформама 
државе и друштва. Уствари, таква пракса је постојала у бившој 
СФРЈ у којој су постојале заједничке службе Министарства инос-
траних послова, оружане снаге Министартва одбране и милицијске 
снаге у Савезном министарству унутрашњих послова. Наведене 
службе и други субјекти безбједности у суштини су имале основу 
кооперативног дјеловања унутар заједничке државе СФРЈ, али исте 
нису имале надлежност над истим службама и снагама на вишем 
нивоу. Што се тиче заједничких дјеловања и учешћа одбрамбено-
безбједносних снага у саставу међународних снага није било правно 
дозвољено и регулисано на нивоу Република, већ на савезном (на 
нивоу Федерације) нивоу.  

Истина, угрожавање безбједности система одбране и без-
бједности увијек је било у првом плану ангажовања политичке 
власти државе односно Скупштине Републике СФРЈ због чега је 
Доктрина и Стратегија одбране и безбједности била заснована на 
одбрани од свих спољних и унутрашњих пријетњи и опасности како 
на савезном тако и на Републичком новоу. Пријетње, опасности и 
ризици који би се појавили спријечавани су и сузбијани од стране 

                                                 
205 Видјети шире: Bruno Simma, Парламентарни надзор безбједносног сектора – Начела, механи-

зми и пракса, Charter of the United Nations, Интерпарламентарна унија и Женевски Центар за 
контролу оружаних снага, Београд, 2003. године, стр. 17. 
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савезних и републичких снага, негдје самостално, а у неким случа-
јевима заједничким акцијама.  

 Упадом терористичке усташке организације и њеног 
лоцирања на планини Радуши 1972.године, условили су заједничку 
акцију оружаних снага и републичких снага безбједности и терито-
ријалне одбране на савезном нивоу, а у циљу њеног разбијања и 
ликвидације. У тим акцијама учествовале су и безбједносне снаге 
Републике Босне и Херцеговине на чијој територији су се налазили 
припадници ове терористичке организације. Побуне, демонстрације 
и терористичке активности на Косову и Метохији су сузбијале и раз-
бијале Савезног секретаријата за унутрашње послове и Републичког 
секретаријата за унутрашње послове. У једном периоду је био 
формиран заједнички полицијски “Батаљон” од снага савезних и 
републичких служби. Са тим батаљоном је управљала команда 
Савезу МУП-а, нешто касније је исти расформиран. 

Према томе, организовање, активности, дјеловање војних и 
безбједносних снага тога времена је било искључиво на простору 
СФРЈ и касније СРЈ, док међународна сарадња у овом смислу није 
постојала. С тога, се и подразумјева разлика удруживања, интег-
рација и заједничко дјеловање тадашњег периода и у наше вријеме. 

Демократске промјене и реформе друштвеног уређења и 
система безбједности у Републици Србији, донијеле су велике 
промјене у односу на унутрашњу и спољну политику, безбједности 
која се у потпуности разликује од претходног времена. Посљедњих 
година дошло се до вишег искуства и спознаје, али и прихватања и 
коришћења модела других развијених држава у свијету, што је 
показало да су интеграције појединих субјеката и послова у сфери 
безбједности неопходне, потребне па и неизбјежне у циљу превази-
лажења опасности од могућих пријетњи и ризика. Удруживањем, 
споразумјевањем и дјеловањем на заједничком плану са сусједима 
се у великој мјери смањују ризици и пријетње у сљедећем;  

-  у првом плану од самих сусједа, 
-  и у другом плану, шире у међународној заједници.  
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У овом смислу ефикасно функционише међународна инте-
грација у виду НАТО пакта.У теорији и пракси безбједности, при-
сутне су суштинске различитости у појмовном одређењу коопе-
ративне и корпоративне безбједности у оквиру националне државе и 
њеног окружења, а самим тим и погледу њених садржаја. У том 
смислу, разлике се односе између остварења безбједности унутар 
граница националне државе и на безбједност изван њених граница. 
Ако посматрамо могуће облике пријетњи безбједности државе, они 
не могу бити исти и истог интезитета унутар граница и изван 
граница једне државе. Унутар граница безбједности могу угрожа-
вати дио незадовољног становништва на начин: побуна, бунтова па 
и револуције, као и мањих сукоба при чему прибјегавају тероризму, 
организованом и еколошком криминалитету, корупцији и другом 
облику насиља. 

 Могуће су појединачне или мање бројке присталица, са-
радње са обавјештајним службама у пружању одређених података, 
помагању деструктивног дјеловања или подстицања угрожавања 
оружаних снага државе, у учешћу у оружаним акцијама изван гра-
ница сопствене државе итд. Док спољни облици пријетњи и ризика 
су вишеструки и бројнији у односу на унутрашњем плану и 
посматрају се у: 

а) у невојним пријетњама, а то подразумјева; тероризам, 
организовани криминалитет (уз подршку изван граница 
државе), војне пријетње и притисци, санкције, обавјештај-
не активности, сценарији путем јавних средства инфор-
мисања, подршке побуна, подстрехивање унутрашњих 
побуна и слично206, 

б) у војне пријетње сматрају се; оружана агресија, војне 
интервенције из ваздуха и копна, војна подршка унутраш-
њим снагама, пружањем материјалне помоћи и оружјем, 
обучавање грађана војним обукама за борбу, организо-
вање терористичких активности и друго. 

                                                 
206  Здравко Скакавац и Татијана Симић, Утицај средстава масовних комуникација на 

криминалитет малолетника, Зборник радова, Висока школа унутрашњих послова, Бања Лука, 
стр. 135 
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Према томе, појам интеграције снага и послова безбједности 
подразумјева, интегрисано организовање, удруживање и заједничко 
дјеловање свих субјеката безбједности, унутар државних граница, 
на спријечавању и сузбијању пријетњи и ризика, са коперативним 
руковођењем снагама и пословима. Као и сарадња, координација и 
пружање безбједносне помоћи изван граница државе, а по сваком 
званичном позиву. 

Понуђени и слични појмови указују на могућност интегра-
ције служби и послова безбједности, у циљу квалитетнијег и органи-
зованијег обезбјеђења безбједности сваког уређеног демократског 
друштва, па тако и Републике Србије и Републике Српске. 

У том смислу, интегрисана безбједност подразумјева коопе-
ративну безбједност коју сачињавају две или више сличних или 
сродних служби или снага (субјеката) у једном систему, као могућ-
ност сарадње и пружања помоћи изван граница одређеног нацио-
налног система, ако се њихове услуге званично затраже. Пружање 
помоћи и учешћа у заједничким мировним снагама или сузбијању 
елементарних непогода207, условљени су договорима и потписаним 
споразумима између држава. Кооперативна или интегрисана без-
бједност, сачињава законом засновану самосталну или заједничку 
дјелатност и функцију организације усмјерене на спријечевање и 
сузбијање свих негативних пријетњи у циљу сопствене, туђе и дуге 
заштите.  

Под сопственом заштитом сматрају се предузете одговара-
јуће превентивне мјере, радње и активности којима се човјек, слу-
жба или субјект самостално штити или самозаштићује од свих при-
јетњи и опасности.  

Док, под туђом заштитом се сматрају превентивно и репре-
сивно предузете одговарајуће мјере, методе и активности безбјед-
ности и заштите других лица у циљу заштите имовине и цјелокупне 
вриједности, од свих могућих пријетњи и опасности других лица 

                                                 
207  Република Србија је упутила припаднике оружаних и полицијских снага у мировне мисије у 

Јужни Тимор и Либерију, а припаднике цивилне заштите на Хаити итд. 



 
Карактеристике система безбједности 

 

 
337 

или субјеката безбједности. Међутим постоје и друге заштите које 
се остварују по основу договора, споразума и захтјева, одазивање и 
пружање свих могућих облика и врста помоћи које се односе на 
безбједност и заштиту грађана и имовине у другим државама путем 
хуманитарне, као нпр. помоћ Црвеног крста, медицинска помоћ, 
помоћ цивилне заштите и сл. кроз учешћа у мировним снагама, пру-
жање помоћи полицијским снагама у потрази за починиоцима кри-
вичних дијела са потерница, терористима и другим криминалцима.  

Међутим, на међународном плану, кооперативна или инте-
грална безбједност и заштита, подразумјева и обухвата све аспекте 
безбједности и заштите, укључујући послове обавјештајних актив-
ности, потрага за злочинцима, терористима и криминалцима, учеш-
ће у мировним мисијама, пружање хуманитарне помоћи, сузбијање 
тероризма, сузбијање посљедица од елементарних непогода, омо-
гућавање давања одговарајућих података у циљу проналаска тра-
жених лица и слично. Док на унутрашњем плану у том смислу сма-
трају се предузете мјере, активности и предузимање и других неоп-
ходних метода у циљу елиминисања негативних пријетњи, санкцио-
нисања посљедица и пружања помоћи угроженим, унесрећеним 
људима и њиховој имовини итд. 

Што се тиче корпоративне безбједности на националном пла-
ну, која је у вези са заштитом корпорација, пословања, безбједности 
људи и имовине у истим, подразумјева низ послова и задатака 
којима се обезбјеђује сигурност на одређеном простору. "Корпора-
тивна безбједност по дефиницији је интегрална безбједност која 
обухвата све активности безбједности и заштите, укључујући и 
послове прикупљања информација и процјене ризика, заштите од 
пожара, експлозија и хаварија и заштита безбједности здравља на 
раду и сл."208 

 Те активности врше корпорацијске службе организоване у је-
дан корпорацијски систем, а који може бити састављен од сљедећих 
субјеката: служба безбједности здравља на раду, еколошка безбједност, 

                                                 
208  Милан Милошевић, Појам и садржај корпоративне безбједности, (зборник радова) Дани 

безбједности, Факултет за безбједност и заштиту, Бања Лука, 2010, стр. 61. 
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безбједност животне средине, економска безбједност, информатичка 
безбједност, заштита технологије и тајности података, физичко 
обезбјеђење, техничко обезбјеђење, заштита од пожара и индустријска 
безбједност (у производним корпорацијама) и слично.  

Све службе безбједности на националном плану могле би 
остваривати заједничке активности по кооперативном принципу са 
сљедећим службама (професионалним субјектима безбједности): 
Војна безбједност, војним обавјештајним службама безбједности на 
пословима јачања безбједности и одбране, са Безбједносно инфор-
мативном агенцијом, полицијом, националном службом за заштиту 
тајних података, субјектима приватне безбједности и слично. У том 
случају било би неопходно организовање заједничког руковођења и 
управљања овим активностима, како би се активности успјешно, 
ефикасно и контролисано спровеле. 

Такође, корпоративна безбједност у кооперативној безбјед-
ности би и даље имала приоритетан задатак - корпорацијска безбјед-
ност. Док кооперативна (интегрисана) безбједност на националном 
плану би подразумјевала, између осталог, заштиту националне, оба-
вјештајне, корпоративне и приватне безбједности.  

У наведеном смислу би се знатно побољшало и решило адек-
ватније системско рјешење безбједности у циљу спријечавања и 
сузбијања негативних појава на националном и међународном плану. 

2.6.3. Интегрална безбједност 

У овом случају, под интегралном безбједности се сматра 
заједничка одбрана од свих облика оружаног и неоружаног угрожа-
вања и стварања ослонца потпуне и свијестране безбједности на 
свим нивоима. Анализирајући садржај интегралне безбједности мо-
же се констатовати да је интегрална безбједност разврстана у четири 
врсте: прво, да је интегрална безбједност стање једне државе и дру-
штвене заједнице у коме нема реалних опасности по њен миран и са-
мосталан развој; друго, интегрална безбједност је свеукупна дјелат-
ност организованих снага друштва на превенцији и сузбијању свих 
облика деструктивног дјеловања спољних и унутрашњих снага и са-
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нирања или потпуног елиминисања већ остварених деструктивних и 
дестабилизирајућих утицаја; треће, интегрална безбједност је одре-
ђен систем, организација коју чине поједини елементи или дијелови 
од којих сваки понаособ обавља своју личну безбједносну функцију, 
а све оне заједно резултирају општу функцију којом се ефикасно 
штите основне вриједности државне и друштвене заједнице, и че-
тврто, интегралну безбједност, зависно од извора угрожавања и де-
стабилизације земље чине ткз. спољна и унутрашња безбједност, 
при чему треба имати у виду да су и спољна и унутрашња безбјед-
ност у врло тијесној међусобној повезаности и међуусловљено-
сти.“209 

2.6.3.1. Сарадња у безбједности 

Да би се могла остварити потпуна интегрална безбједност, за 
то је условна одређена, договорена сардања између страна 
уговореница. У том смислу, сарадња у безбједности је термин који 
се појавио након 11. септенбра, 2001. године у САД, (након рушења 
зграда СТЦ). Управо та сарадња асоцира на политику која обавезује 
државе да развијају и намећу прихваћена правила, као и да та прави-
ла намећу кроз колективну акцију – одбрану од стране реномираних 
међународних институција.  

2.6.3.2. Воља за сарадњу у безбједности 

Поред сарадње за остварење договорене политике, потребна 
је и коалициона воља чланица тј. уговорница које заједнички врше 
одбрану и безбједност. Коалициона воља је термин који се појавио, 
и у уској је вези са сарадњом, у области безбједности.У том смислу 
и безбједносна политика САД, између осталог, заснива се и у тражењу 
савезника који имају исте интересе по питању безбједносне политике. 
У новонасталом термину сарадња у безбједности се подразумјева 
непрекидно изналажење мирних рјешења за све врсте конфликата. У 
безбједносној заједници одбацује се могућност да државе чланице 
употребе војну силу једна против друге. Док унутар Европске уније 

                                                 
209  Детаљније види , Неђо Даниловић, стр. 47-48.  
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постоје и резерве нпр. када се као политичко средство треба да 
употреби војна сила. Сходно наведеном напомињемо да међународно 
право не одобрава хуманитарне интервенције које подразумјевају 
мешање у унутрашње ствари других држава, док су институције 
колективне безбједности засноване на принципима једнакости и 
концезуса. 

2.6.3.3. Безбједносна заједница 

У терминолошкој анализи појмова у области безбједности 
постоји термин који је неопходан за дефинисање, а који се појавио у 
новије вријеме иако се исти појављивао много раније, а то је термин 
безбједносне заједнице. Безбједносна заједница је појам кога је поку-
шао дефинисати немачки политиколог Карл Дојч, још 1937. године. Он 
је тада описао безбједносну заједницу као заједницу држава у којој по-
стоје веома чврсти гаранти да државе чланице неће користити насилне 
методе за разрјешавање међусобних неспоразума. Управо, појам 
безбједносна заједница се и разликује од појма колективна безбједност 
по овом основном принципу да државе чланице неће користити насиље 
да би разрешиле међусобне размирице. Међутим, овај принцип није у 
потпуности остварен, због тога што су неке чланице безбједносне за-
једнице, оличене у УН и ОСЦЕ, ратовале међу собом. 

Идеја безбједносне заједнице заснива се на поштовању зајед-
ничких вриједности и принципа, којима се државе чланице обавезују 
да неће користити насиље као начин за разрјешавање њихових међу-
собних неспоразума.210 

                                                 
210  Исто, 47-49. 
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3. СИСТЕМ БЕЗБЈЕДНОСТИ 

Систем безбједности се карактерише класификацијом, каракте-
ристикама и структуром које га одликују и одређују његово специ-
фично значење, функцију и дјелатност. С тим у вези се одређује његово 
појмовно одређење узимајући у обзир и његову структуру.  

3.1. Појмовно одређење система  

безбједности 

„Обзиром да се сви друштвени системи успостављају ради 
задовољења одређене друштвене потребе, у том смислу „систем без-
бједности“ се сматра организованим друштвеним системом, преко 
којег друштво или заједница остварује функцију заштите својих ви-
талних вриједности, ради општег напретка и развитка друштва. При 
томе се друштвени системи формулишу и формирају ради оствари-
вања трајних циљева, с тога се и систем безбједности у једном дру-
штву, држави или међународној заједници успоставља као трајни 
организовани систем, а све то ради заштите националних држава 
или грађанских држава, региона и глобалног друштва од свих обли-
ка и ризика који могу угрозити и представљати повремену или трај-
ну потребу.  

Када се говори о систему безбједности може се казати да се 
ради о систему који у највећој мјери зависи од људске активности тј. 
људског понашања и дјеловања. То недвосмислено указује да су љу-
ди (појединачно или групно) заједно са својим дјеловањем и интере-
сима основни извори како стварања друштва тако и његовог угрожа-
вања тј. угрожавања безбједности друштва или заједнице. Исто тако, 
људи су ти који постављају тј. одређују друштвене интересе и циље-
ве и одређују циљеве самог система безбједности са свјесним и ну-
жним удруживањем и одређеним пословима, преко својих субјеката 
безбједности у систему безбједности, односно преко којих и оства-
рују жељене и планиране циљеве и интересе. 
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Сваки систем, па и систем безбједности, се одликује са сво-
јом ефикасношћу и др. карактеристикама. Једна од карактеристика 
систем безбједности је, између осталог, и у томе што његова ефика-
сност не зависи од њега самога, ма како он био уређен и организо-
ван, већ и од релевантних околности које га окружују и у којима 
дјелују на унутрашњем и спољашњем плану. Из наведеног происти-
че да систем безбједности и није сам себи сврха, већ посљедица по-
требе да се преко њега, тј. његових субјеката и њихових активности 
остваре одређени друштвени циљеви. Преко система безбједности, у 
уређеним друштвима и правно уређеним односима, у функцију се 
стављају људи, средства и начин њиховог дјеловања. 

Систем безбједности је врло сложена хијерархијска организа-
ција, организована у исто тако са сложеним хијерархијским подси-
стемима или дијеловима, као и нижим организа-ционим цјелинама. 
Сваки подсистем у једној цјелини, по правилу, остварује једну 
посебно одређену активност, као дио опште организоване активно-
сти, док мање организационе цјелине или микросистем повезују ви-
ше активности и функционише на ужем простору као што су: оп-
штина/е, регион/и, република/е). Сваки систем може да има један 
или више облика дјеловања и дијели се на неколико подсистема тј. 
колико има облика дјеловања. У том случају, специфичност система 
безбједности, огледа или (посматра) се у томе, што су његови подси-
стеми или субјекти организовани као системи, јер у том случају сва-
ки од њих има посебне снаге или службе, средства, опрему, методе, 
правила и норме рада и дјеловања. 

Стим у вези, систем безбједности, са свим његовим каракте-
ристикама, обезбјеђује услове за формулисање и дефинисање појма 
система безбједности, а то подразумјева да је: систем безбједности 
организовани и функционални облик организације са свим његовим 
стручним субјектима и примјеном адекватних мтетода дјеловања на 
превентивном и репресивном плану, а које се предузимају спријеча-
вањем и сузбијањем свих облика пријетњи и ризика и све то ради 
очувања суверенитета и интегритета државе, њеног урерђења, по-
ретка, права и слобода његових грађана, као и свих осталих дру-
штвених вриједности.  
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3.2. Класификација система безбједности 

Свако уређено друштво и његова пракса организовани су и 
уређени као унутрашњи и спољашни систем безбједности. С тим у 
вези, унутрашњи систем безбједности организован је и уређен са ни-
зом мањих и већих организационих цјелина или подсистема, између 
којих су у највећем броју случајева: војска (оружане снаге), цивилна 
одбрана (министарство одбране), полиција (полицијске снаге), оба-
вјештајно-безбједносне службе, цивилне службе заштите и приватне 
агенције за безбједност и детективску дјелатност.  

У том случају, сви субјекти безбједности у остварењу без-
бједности и заштите друштва су међусобно и зависни и треба да су 
усклађени у функционисању и дјеловању у оквиру организованог сис-
тема безбједности, а који условљава кооперативне активности свих 
субјеката у јединственој организацији тј. систему безбједности. Док, 
спољашњи систем безбједности подразумјева организовану и 
функционалну организацију, која се успоставља да дијелује изван 
граница националних држава, односно на регионалном и глобалном 
плану. Међутим, успостављање спољашњег система безбједности 
представља одређене тешкоће и препреке које га условљавају како у 
постојаности тако и коначности. При томе га условљавају, са-
времени међународни односи који су организовани по концепту 
система међународне колективне одбране и безбједности, концепта 
систем кооперативне безбједности, концепт сарадње у безбједности, 
концепт коалиције вољних и слично.  

 Чиниоци спољашњег система безбједности непрестано на-
стају, мијењају се и нестају, те су изложени утицају бројних са-
времених изазова, ризика и пријетњи. Kaда је ријеч о систему међу-
народне безбједности, постоје пројекције, тј. замисли, једног новог и 
могућег, али још увијек неиспуњеног система међународне безбјед-
ности. Такву једну замисао будућег система урадили су Ричард Коен 
и Михаел Михалка у заједничкој студији „сарадња у безбједности“ 
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(Cooperative Security),211 у којој је систем сарадње у безбједности 
представљен у четири концентрична прстена: (1) појединачна 
безбједност; (2) колективна безбједност; (3) колективна одбрана и 
(4) унапређење и ширење стабилности“.212 

3.3. Карактеристике система безбједности  

Систем безбједности, поред успостављања унутрашње без-
бједности успоставља и спољну равнотежу у оквиру међународне 
заједнице. Спољну равнотежу систем безбједности остварује актив-
ностима спољне политике на међународном плану. Успостављање 
безбједности и равнотеже врши се пре свега, одвраћањем од пријет-
њи својом снагом и организованошћу, као и успостављањем спољне 
безбједности у оквирима међународне заједнице, сарадњом са дру-
гим државама, на основу успостављеног међународног права. 

Спољна равнотежа подразумјева стање неугрожености, а то 
је могуће само док се њена унутрашња безбједност одржава на по-
требном минимуму и кад је под контролом. Док, међународна рав-
нотежа сила интеграције и сила дезинтеграције није тако стабилна, 
што показују ратови и други сукоби који су чести у новије вријеме и 
појављују се у више региона. При томе, се појављује проблем што 
међународна заједница нема до краја изграђен инструмент равноте-
же системом колективне безбједности. Неки аутори сматрају да је на 
данашњем степену развоја међународне заједице и међународних 
односа немогуће остварити систем трајне међународне равнотеже 
због постојања огромног броја различитих интереса. У том смислу 
можемо констатовати да међународна равнотежа увијек постоји ка-
да влада мир и када не постоје сукоби. С тога, функција система 
безбједности, као и сложеност послова и задатака једног тако значај-
ног система као што је систем безбједности, посматрају се и кроз 
мноштво карактеристика, од којих су неке иманентне само њему. Ту 
се, пре свега, мисли на сљедеће карактеристике: 

                                                 
211 Драган Симић, Наука о безбједности „Службени лист СРЈ“, факултет политичких наука, Бео-

град, 2002, стр. 83–101. 
212  Детаљније види, Неђо Даниловић, str. 50-52. 
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- систем безбједности је организован, уређен и сложен дру-
штвени систем, 

- систем безбједности је специфичан, отворен и динамичан 
систем, 

- систем безбједности је подсистем великог друштвеног си-
стема, 

- систем безбједности је хијерархијски устројен систем, 
- дјеловање система безбједности везано је за неповољне 

услове, 
- постоји знатна међусобна супротстављеност циљева си-

стема безбједности и извора угрожавања, 
- функционисање система безбједности зависи највише од 

људског чиниоца, 
- сврха постојања система безбједности је двојака: 

а)  с једне стране, одвраћање (превентивно дјеловање) 
б)  с друге стране, репресија (отклањање угрожавања), 

- непоновљивост метода, средстава и догађаја у апсолутној 
истоветности, 

- дјеловање у миру, ванредним приликама и у рату, и  
- сталне квалитативне промјене у структури и начину 

дјеловања система безбједности. 

Према томе, функција система безбједности са свим његовим 
карактеристикама које га одликују има за циљ или тежи успостав-
љању адекватне равнотеже на унутрашњем и спољашњем плану, а 
то се остварује превентивним спријечавањем, као и сузбијањем свих 
негативних и угрожавајућих активности.213  
 

3.4. Структура система безбједности 

Систем безбједности огледа се и кроз више својих карактери-
стика, међу којима су и неке својствене управо само овом систему. 

                                                 
213  Неђо Даниловић, стр. 52-53. 
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Између већег броја својствених карактеристика система безбјед-
ности нека од њих су и да је:  

- систем безбједности као подсистем друштвеног општег сис-
тема, 

- отворени и динамични систем са свим својим специфично-
стима, 

- организовани и хијерархијски устројан систем, 
- систем је нарочито активан у неповољним и ванредним 

условима, 
- међусобна супростављеност система са угрожавајућим 

факторима, 
- људски чиниоци су основни фактор у функционисању сис-

тема, 
- систем функционише на начин спријечавања и сузбијања 

пријетњи, 
- систем дијелује пре свега у миру, ванредним ситуацијама и 

ратном стању, 
- карактеристичан је са редовним и континуираним промје-

нама и усавршавањима. 

Ако извршимо анализу наведених системских карактеристика, 
стећи ће се утисак да се ради о врло сложеном хијераријском систему, 
као и сложеним активностима у свим његовим дијеловима тј. подсис-
темима. Сваки подсистем који је организационо дио овог система, према 
законским правилима остварује само једну функцију и функционише на 
системском ужем подручју, односно сваки од њих чине организациону 
структуру система безбједности. Под ужим организационим појмом 
сматра се посебна и стручно одређена дјелатност. Док сваки подсистем 
је организован са мањим организационим јединицама које су у саставу 
једног подсистема и који обично функционишу на једном ужем про-
стору као што су: општине, градови и региони.  
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У том смислу, систем безбједности може да буде организо-
ван са више облика организационих активности, а ти облици су 
обично у организацији у подсистемима којих има више у једном 
општем систему. Сваки подсистем је организован по принципу орга-
низације општег система јер сваки подсистем посједује своје снаге, 
средства, опрему, методе дјеловања организационе норме рада и 
слично. 

 Дакле, систем безбједности, је структурно организован са 
одређеним бројем подсистема, између којих су: оружане снаге, 
полицијске снаге, министарство одбране, министарство унутрашњих 
послова, обавјештајно-безбједносне службе или агенције, цивилне 
службе заштите, приватне агенције за безбједност и детективске 
дјелатности. 

У суштини, систем безбједности представља устројену 
организацију законом утврђених правила и норми које спроводе 
стручни органи и субјекти са циљем остварења безбједности 
друштва или државе у редовном стању, ванредним ситуацијама и 
ратном стању. 
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4. УЛОГА, ФУНКЦИЈЕ И ДЈЕЛАТНОСТИ 
СИСТЕМА БЕЗБЈЕДНОСТИ 

4.1. Улога система безбједности 

„Kао и сваки други друштвени систем, тако и систем безбједности 
има своју одређену друштвену улогу, функције и дјелатности, помоћу 
којих се остварују одређени циљеви у одређеног друштва за које је и 
организован. Да би могли научно објаснити општу улогу система 
безбједности, неопходно је указати да је систем безбједности, поред 
политичког, економског, правног, културног, информативног и других 
система, један од значајних подсистем у јединственом систему државе.  

 
10.1. Шема система, подсистема и микросистема у државној 

организацији 
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Свака држава или друштво успоставља више великих систе-
ма, подсистема и микросистема између којих постоје вертикалне и 
хоризонталне везе, посредством којих она функционише као глобал-
ни државни и друштвени систем. Свим државним подсистемима, 
уставом се одређују друштвена улога, права, дужности и конкретна 
одговорност. Основна улога система безбједности једне државе или 
друштва је да штити независност, суверенитет, друштвено уређење 
(уставни поредак), слободе и права грађанина и да брани територи-
јални интегритет државе. Дакле, систем безбједности је организован 
друштвени систем преко којег друштво остварује основну улогу за-
штите својих виталних вриједности ради општег напретка и развоја 
друштва. 

У суштини друштвени системи се формирају за остваривање 
трајних циљева, па тако се и систем безбједности у једној држави, 
региону или међународној заједници успоставља као трајан систем, 
а ради заштите од свих облика и извора угрожавања и трајних угро-
жености као потреба појединаца, друштвених група, националних 
држава, региона и глобалног друштва уопште. У ширем смислу по-
сматрано, може се констатовати да је основна друштвена улога си-
стема безбједности, као скупа институција које посједују физичку при-
нуду у недемократским државама у служби за остваривање класне вла-
давине, односно за остваривање интереса владајуће структуре (класа) 
на власти или моћних држава, коалиција и мултинационалних асоција-
ција. Ово је посебно наглашено у случајевима када су у питању неки од 
система безбједности у неким државама у свијету. Приказ карактера 
друштва и карактера међународних односа као детерминанте инсти-
туционализације система безбједности показао је да друштвени ка-
рактер владајуће класе на националном нивоу и карактер моћних др-
жава и коалиција на међународном плану и условима у којима 
владајуће структуре остварују своју владавину, и одређујући како ће 
систем безбједности да остварује своју основну и задату улогу.  

У тој разноврсности суштине друштвене улоге појединих си-
стема безбједности, а што је заједничко многим системима је успо-
стављање таквих односа, односно односа између оних који владају и 
система безбједности, којима се обезбјеђује да елементи система 
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безбједности имају закониту, моћ располагања физичком принудом 
и да буду поуздан чинилац остваривања њихових интереса. Такав 
однос између оних који владају и система безбједности обезбјеђује 
се на више начина, међу којима су значајнији:  

1)  успостављање хијерархијског командног и управног одно-
са као основног унутар друштвеног односа;  

2) постављање на командне и управне положаје у систему 
безбједности лица која социјално и идејно припадају по-
литичким елитама на власти и  

3)  успостављањем система вриједности у унутрашњем живо-
ту елемената система безбједности који произлази из сис-
тема вриједности владајуће класе. Према томе, хијерархиј-
ски управни однос условљен је природом система безбјед-
ности, као начином на који елементи система безбједно-
сти обављају своју основну друштвену улогу, при чему се 
успоставља однос функционалне координације. Наведен 
је само један од разлога нужности постојања хијерархиј-
ског субординирајућег односа у систему безбједности. 
Други разлог његовог постојања произлази из саме сврхе 
постојања система безбједности, односно потребе да се 
систем безбједности састављен од различитих елемената 
који имају моћ физичке принуде, учини поузданим чинио-
цем класне владавине. Садржај система безбједности од-
ређује друштвена природа владајуће класе, односно њени 
владајући репрезенти. 

Под унутрашњом безбједности подразумјева се постојање и 
дјеловање система безбједности као чиниоца унутрашње политике, 
тј. као чиниоца стабилности постојећег друштвеног поретка и оства-
ривања интереса оних друштвених снага (политичких партија на 
власти), које у том друштву имају улогу водећих друштвених снага. 
Док под спољном улогом подразумјева се дјеловање система без-
бједности као чиниоца спољне политике, то јесте као чиниоца којим 
водеће снаге друштва остварују своје циљеве у међународним одно-
сима. Из овако дефинисане улоге система безбједности проистичу 
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основне и посебне функције система безбједности чијим остварива-
њем се постижу циљеви државе у области безбједности.“214 

4.2. Функција система безбједности 

 „Појам државне функције тумачи се у субјективном смислу, 
као циљ, а смисао има одређени задатак који се поставља пред др-
жаву и у објективном смислу, као улога државе у друштву и дејство 
које се тиме производи, без обзира на циљ и задатак који се пред њу 
постављају. Присутно је више одређења државне функције.“215 

„И појам и систем националне безбједности произилазили су 
кроз различите етапе тумачења и теоријског изучавања у оквиру 
студија безбједности: од искључивог бављења националном др-
жавом као стожером безбједности, до ширања истраживачког поља 
безбједности унутар савремених студија безбједности крајем два-
десетог вијека и на почетку двадесет и првог вијека од националног 
ка другим видовима безбједности.“216„Безбједност као функција не-
раздвојни је атрибут државе и подразумјева вршење послова без-
бједности ради заштите одређених вриједности без обзира на дру-
штвено уређење, политички систем и облик власти. Функција без-
бједности и организација безбједности чине систем безбједности.“217  

„За разлику од раније безбједносне функције која је била по-
друштвљена, садашње државне функције у области безбједности ка-
рактерише њихова подржављеност гдје активну улогу у остварива-
њу безбједносне функције имају субјекти у оквиру државног систе-
ма, али и приватни чиниоци безбједности чији је координатор држа-
ва.“218 Према томе, безбједност као функција нераздвојна је и неод-
војива од државе и као функција има улогу и задатак у вршењу 
послова или дјелатности безбједности и заштите цјелокупне вријед-
ности од свих облика пријетњи и угрожавања, без обзира на друшт-
                                                 
214  Неђо Даниловић, стр.72-74. 
215  Детаљније види, Саша Мијалковић, Национална безбједност, стр. 257-258 
216  Детаљније види, Зоран кековић, стр. 108-109. 
217 Ковачевић Сретен, Основи система ДСЗ, Београд ВШУП, 1980, стр. 14. 
218  Неђо Даниловић, стр. 74-76 
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вено и политичко уређење и све то се остварује путем функције и 
организације, на унутрашњем и међународном плану и са тима 
сачињава свеобухватни систем безбједности. 

У савременом друштву и дјеловању систем безбједности је 
један од облика испољавања безбједносне функције одређене држа-
ве, региона и међународне заједнице. Без обзира да ли се ради или је 
ријеч о националном, регионалном или глобалном систему безбјед-
ности, у његовом садржају појављују се безбједносне дилеме код 
саме државе. У том случају држава је та друштвена институција у 
области националног и међународног права која пружа легитимитет 
и заштиту друштва и својим чињењем или нечињењем и тако утиче 
на безбједност региона и међународне заједнице у цјелини. 

Да бисмо могли разумјети и правилно схватити безбједносну 
функцију државе, неопходно је указати на поимање саме државе и 
њених функција.  

Под појмом држава219 подразумјева се најважнија политичка 
установа цивилизованог демократског друштава, чија је основна 
улога (1) заштита друштвеног поретка и (2) глобално усмјеравање 
друштвених процеса.  

Многе теорије у свијету покушавају да објасне настанак, су-
штину и функцију државе. Већина објашњава суштину и функцију 
државе са постојањем сукоба непомирљивих интереса. Ти интереси 
изазивају потребу за присуством принуде која се јавља као друштве-
ни интерес.220 Осим ове функције, држава врши и друге послове и 
                                                 
219 Израз држава, у општој комуникацији, најчешће подразумјева феномен који има неколико 

значења: (1) Географско значење – када означава дио земљине површине, што је њено најоп-
штије значење; (2) Социолошко значење – када се термин држава употребљава за означавање 
једне друштвене појаве. Тада се под државом подразумјева једно нарочито друштво, једна 
друштвена заједница гдје постоје две антагонистичке групе: они који владају и они који су 
потчињени. Другим ријечима, то је принудна организација с монополом физичке силе; и (3) 
Политичко-правно значење – када се термин држава употребљава да означи сам апарат при-
нуде, организацију силе, односно саму ону групу људи која има средства силе у својим рукама 
и која врши суверену власт, засновану на принуди.  

220 Марксистичка теорија је типичан заступник таквог становишта. Карактеристично је одређе-
ње Ф. Енгелса; „Држава, дакле, никако није друштву споља наметнута сила... Она је напро-
тив, производ друштва на одређеном ступњу развоја; она је признање да се то друштво запле-
ло у неразрешиву протуријечност са самим собом, да се поцепало на непомирљиве супротно-
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функције. У њиховом вршењу она не мора увијек да примјењује си-
лу, нити да намеће интересе принудом.  

Држава у вршењу државних функција у ствари манифестује 
своју протуријечност кроз два вида испољавања:  

1. као инструмент владајуће структуре (партије, странке) и  
2. представник друштва (народа, грађана).  

У научним круговима, који се баве проучавањем питања др-
жаве и њене суштине, појављује се дилема да ли држава има једну 
или више функција? Истовремено, ови кругови разматрају и питања 
дјелатности државе, покушавајући да одреде разлику између функ-
ције и дјелатности.221 У том смислу неки аутори сматрају да се спе-
цифичност државе не исцрпљује у броју функција и које функције 
врши, него како их врши и остварује. При томе, суштину државе ви-
де у постојању апарата јавне власти, који је одвојен од друштва и ко-
ји располаже монополом физичке принуде. Они појавну и формалну 
страну државе, истичу као њену суштинску функцију.  

Да би се схватила суштина проблема и питања која траже од-
говор у новонасталом облику организовања безбједности као функ-
ције државе, најприкладније је изложити научни систем теорије 
функције државе. Овај систем је најзанимљивији, јер утврђује гра-
ничне области појава које су везане за безбједност земље. Безбједно-
сна функција државе и организација државних и приватних субјека-
та који реализују безбједносну функцију, заправо, то чини свеобух-
ватни систем безбједности. 

 Са гледишта системске дјелатности које врши, основна 
функција система безбједности је да штити безбједност свих грађа-
нам њихове имовине и безбједност укупних друштвених вријед-
ности, као и државног система од свих облика пријетњи и угрожава-
ња, а тиме и ризика. С тога, функција система безбједности заснива 
се и огледа у правовременом откривању и спријечавању свих облика 

                                                                                                                   
сти, које је немоћно да савлада... Потребна је сила која привидно стоји изнад друштва и која 
треба да ублажава конфликт, да га држи у оквиру граница поретка; а та сила која је произашла 
из друштва, али која се ставља изнад њега и све више отуђује од њега, јесте држава“.  

221  Детаљније, Неђо Даниловић стр. 74-76 
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пријетећих дјелатности, којима се угрожавају основне вриједности 
друштва. Међутим, посебне функције система безбједности подразу-
мјевају: 

1. прикупљање, обрада и пласирање информација у свим сфе-
рама унутрашње и спољне безбједности за потребе власти; 

2. одбрана државе од свих облика спољног и унутрашњег 
оружаног и неоружаног угрожавања и пријетњи;  

3. обезбјеђење јавног реда и мира и безбједности свих врста 
саобраћаја; 

4. осигурање безбједности и контроле граница; 

5. обезбјеђење безбједности и сигурности људи, имовине и 
пословања; 

6. заштита људских права и слобода, укључујући и мањин-
ска права и 

7. учешће у изградњи и очувању мира у региону и међу-
народној заједници.  

Опште и посебне функције система безбједности могуће је 
остварити само јачањем демократске и цивилне контроле унутрашњих 
и спољашњих фактора безбједности, са тежиштем на стварању ефика-
сних механизама парламентарне контроле у планирању безбједности, 
контроли буџета, планирању потребних кадрова и изградњи поузданог 
прегледа безбједносних и обавјештајних служби и друго.  

 

4.3. Основни принципи функционисања 

система безбједности  

„Из садржаја и обима појма система безбједности модерне 
државе уочава се да је разлог његовог успостављања и функциони-
сања интеграција, осмишљавање и појачавање укупног утицаја за-
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штитне функције, али и систематизација свих безбједносних компо-
ненти у засебну цјелину (систем) ради лакшег остваривања основ-
них циљева државе у сфери безбједности. Модерна држава органи-
зује систем безбједности на начин и у обиму који одговара њеном 
карактеру, потребама и могућностима. Она својим изјашњавањем 
дефинише своје виталне вриједности и у њиховој заштити усмјерава 
дјеловање система безбједности. Виталне вриједности условљене су 
карактером друштвено-економских односа који владају у држави, 
степеном развоја производних снага, односом друштвених класа и 
правном и политичком надградњом.  

Већина теоретичара сагласна је да се уставом утврђују основ-
не вриједности које су предмет посебне заштите, као што су: 
сувереност, територијална цјелокупност, независност, уставни поре-
дак и људска права и слободе. Савремени систем безбједности држа-
ве је сложен, организован, уређен и специфичан систем ширег др-
жавног и друштвеног система, па из тог разлога за њега кажемо и да 
је специфичан државни подсистем. Организација и функционисање 
овог сложеног државног и друштвеног система заснива се на сљеде-
ћим основним принципима и начелима. 

4.3.1. Принцип јединства 

Јединство система безбједности омогућава усклађено и ус-
мјерено ангажовање укупних безбједносних могућности државе, по-
везујући те могућности у јединствену цјелину. То јединство се ост-
варује у идејном, организационом и функционалном смислу. Идејно 
јединство субјеката безбједности модерне државе изражено је у 
увјерењу и свијести да је безбједност државе њихова највећа лична и 
општа друштвена потреба, услов развоја, и да се безбједност може 
остварити само заједничким напорима, на начелима професионали-
зма, дезидиологизације и деполитизације система безбједности, на 
основама јединствене стратегије и доктрине. Идејно јединство си-
стема безбједности модерне државе темељи се на јединству класних, 
политичких и националних циљева и интереса народа да заштите и 
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очувају слободу, суверенитет, територијалну цјелокупност и уставом 
прокламиране државне вриједности. 

Организационо јединство система безбједности изражава се 
у томе што систем, у својој укупности представља повезану, складну 
и сврсисходну цјелину, која обједињава укупне потенцијале државе, 
све друштвене факторе и све облике друштвених активности значај-
не за безбједност државе. Да би систем безбједности могао успјешно 
да оствари своју функцију неопходно је да се адекватно развија. Тај 
захтјев не подразумјева једнообразност свих рјешења у погледу ор-
ганизовања, припремања и употребе снага и средстава безбједности, 
нити једнообразност у начину обављања послова безбједности. Оп-
тимално искориштавање безбједносних могућности не може се обез-
бједити никаквом једнообразношћу рјешења и поступака у оквиру 
безбједносних припрема, али ни поступцима у којима би изостала 
неопходна мјера јединства. 

Једнообразност рјешења у погледу организовања снага без-
бједности државе и безбједносних мјера и поступака онемогућила 
би иницијативу и стваралачко прилагођавање тих рјешења потреба-
ма и могућностима сваког субјекта безбједности државе појединач-
но и свих њих заједно, као носилаца послова безбједности државе. С 
друге стране, одсуство неопходне мјере јединства довело би до раз-
вијања некохерентног система безбједности државе (тада безбјед-
ност и не би представљала систем). Зато се систем безбједности др-
жаве и организује да обезбједи складан развој безбједности, прила-
гођен конкретним људским и друштвеним потребама и потребама 
дијелова државне територије, и то се чини на јединствено уређеним 
основама. На тај начин се постижу најбољи резултати јер се обезбје-
ђује да у општи, јединствен и сврсисходно усмјерени напор дру-
штва, сваки носилац послова безбједности државе, преко уређених 
односа у систему уноси максимум својих могућности. То је начин да 
се оствари најпотпуније безбједносно ангажовање свих материјал-
них, људских и других потенцијала државе.  

Функционално јединство система безбједности модерне др-
жаве подразумјева његову способност да постигне максимално мо-
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гуће ангажовање људских и материјалних могућности у остварива-
њу безбједности државе, и то на оптималан начин. Суштина функ-
ционалног јединства система безбједности је у томе што су успоста-
вљени такви односи међу елементима и чиниоцима безбједности ко-
ји обезбјеђују да сваки чинилац постане активна снага безбједности 
цјелог друштва. Функционално јединство чини систем безбједности 
комплексном акционом снагом. На јединственом државном просто-
ру сви дијелови система безбједности државе требају се понашати 
тако да се оствари њихова најпотпунија ефикасност, посматрана са 
становишта интереса безбједности државе у цјелини. Томе треба 
прилагодити поступак усклађивања безбједносних припрема, систем 
управљања, руковођења и командовања и одговарајући однос изме-
ђу дијелова система безбједности, успостављени систем планирања, 
организације, усмјеравања, координације и контроле као цјелине и 
свих њених субјеката појединачно.  

Функционално јединство система безбједности модерне др-
жаве темељи се на његовом идејном и организационом јединству, а 
обезбјеђује се јединствено и на одговарајући начин уређеним прави-
ма и дужностима носилаца послова безбједности државе и њиховим 
међусобним односом, што се непосредно изражава у систему упра-
вљања и руковођења цјелокупним системом безбједности. 

4.3.2. Принцип ефикасности 

Ефикасност система безбједности потребна је да би држава 
на тај начин непрекидно одвраћала изворе, облике и носиоце угрожа-
вања или их ефикасно савладала ако би до њих дошло. Теоријска до-
стигнућа и новија искуства показују да су све присутнији различити 
извори и облици угрожавања држава, бруталне агресије и војне ин-
тервенције са различитим циљевима. Могуће варијанте развоја без-
бједносне ситуације у свијету своде се на неколико „типова“ глобал-
них сценарија. Тешко да било који од њих може да се реализује у 
„хемијски чистом“ виду, али саме по себи варијанте међуцивилизациј-
ског узајамног дјеловања, представљају концентрисани израз тенден-
ција развоја људске заједнице. Главни фактори који данас одређују гео-
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политичку динамику, дијеле се на три основне категорије: фактори ри-
зика, фактори стабилизације и фактори новог свјетског поретка. 

Суштина ефикасности система безбједности модерне државе 
је да у свим условима избјегне било каква изненађења. Критеријум 
ефикасности мјери се односом постигнутог и жртвованог. Што је 
постигнути успјех већи, а жртве мање, то је систем којим се тај ре-
зултат остварује ефикаснији. Претпоставке ефикасности система 
безбједности модерне државе, поред већ изложеног (јединства си-
стема) су његова комплексност, савременост, мобилизацијска спо-
собност, еластичност, офанзивност, упорност, трајност и слично.  

Комплексност система безбједности модерне државе израже-
на је његовом структуром, која обухвата бројне видове безбједно-
сних активности, оптималан број и врсте послова безбједности и 
снаге безбједности адекватне безбједносним активностима које ће 
реализовати. Системом безбједности треба да буде обухваћено све 
оно чиме држава располаже у безбједносном смислу. То својство си-
стема безбједности је одлична претпоставка његове ефикасности. 
Савременост система безбједности обезбјеђује се његовим развојем 
у складу са достигнућима науке, технике, технологије и у складу са 
потребама и могућностима државе. Систем безбједности је неопход-
но усклађивати са степеном општег државног и привредног развоја 
како би се и та достигнућа користила за његово јачање. 

Мобилизацијска способност система безбједности огледа се 
у успјешном остваривању мобилизације свих субјеката безбједности 
и њихов благовремени прелазак на ванредне и ратне услове дје-
ловања. Еластичност система безбједности државе огледа се у њего-
вој способности да се цјелином организације и структуром активно-
сти успјешно прилагођава свим условима у којима би се безбједност 
земље остваривала и свим облицима и средствима субверзивног 
дјеловања. Офанзивност као претпоставка ефикасности, испољава се 
у способности система безбједности у цјелини и по дијеловима, да 
непрекидно испољава иницијативу према противнику. Упорност, 
као претпоставка ефикасности, изражава способност система без-
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бједности да успјешно функционише у свим могућим околностима, 
при ма којем односу снага и независно од стања савезничке помоћи.  

Трајност система безбједности државе проистиче из околно-
сти да су безбједносни напори нужна посљедица протуријечности у 
развоју савременог свијета. Све док постоје ове протуријечности, 
неопходно је да се развија и систем безбједности државе. 

4.3.3. Принцип отворености 

Систем безбједности је отворен и сложен систем, сачињен од 
великог броја подсистема (одбрамбени, полицијски, обавјештај-
но-безбједносни, приватно безбједносни, заштитно сигурносни и 
сл.) устројених по различитим хијерархијским нивоима. Међу њима 
постоји исто тако и веома сложена интеракција и међусобни однос по-
везаности између различитих елемената. У савременим друштвеним 
системима уочава се двојако испољавање отворености система без-
бједности и то: прво, кроз тенденцију сталног увећања елемената си-
стема, а тиме и повећања броја интеракцијских веза и односа, како 
унутар система, тако и између система безбједности и осталих дру-
штвених система (посебно са политичким, правосудним, економ-
ским, социјалним, културним и другим системима), при чему су 
спољни утицаји посебно значајна детерминанта отворености систе-
ма безбједности. 

Отвореност система безбједности огледа се у размени пода-
така, информација и искустава са другим друштвеним и државним 
системима. Најфреквентнију размену података, информација и иску-
става систем безбједности има са политичким, правосудним, при-
вредним, социјалним, научним, културним и другим друштвеним 
системима ради остваривања основних мисија и задатака у супротста-
вљању савременим изворима и облицима угрожавања иризика. 

4.3.4. Принцип динамичности 

Динамичност система безбједности испољава се кроз перма-
нентни процес системских промјена, које су посљедица промјена у са-
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мом бићу друштва. Због перманентних промјена у друштву, систем 
безбједности је принуђен да се стално мијења и прилагођава. Неке 
промјене у друштву су стохастичке природе и оне се теже могу пред-
видјети, што битно усложава динамичност и ефикасност система 
безбједности. Некада су утицаји стохастичких промјена у друштву то-
лико снажни да могу да елиминишу напоре политичких, управних и 
извршних структура система безбједности. Отуда оне не дозвољавају 
постизање оптималних резултата у организованости и ефикасности си-
стема безбједности. Због тога одређени елементи система безбједности 
треба да имају већу слободу иницијативе, односно релативну самостал-
ност у прилагођавању насталим промјенама, ради ефикасног супрот-
стављања савременим облицима угрожавања безбједности.  

4.3.5. Принцип хијерархијске уређености 

Хијерархијска уређеност система безбједности је основна ка-
рактеристика и препознатљива детерминанта овог система. Она је 
непосредни производ рашчлањености елемената унутар система без-
бједности у коме доминира однос субординације. Таква уређеност 
система омогућава већу ефикасност у управљању и руковођењу еле-
ментима система безбједности, при чему највиши управљачки ниво 
има могућност потпуне контроле и увида у ефекте и посљедице из-
вршавања мисија и задатака додијељених појединим елементима си-
стема безбједности. Хијерархијска уређеност, сама по себи, не ели-
минише иницијативу и утицај нижих нивоа у дефинисању упра-
вљачких одлука, а нарочито не у извршавању задатака произашлих 
из тих одлука. Виши ниво управљања системом безбједности доноси 
одлуке општег карактера на основу који се одређују мисије и задаци 
нижим извршним елементима система безбједности. 

4.3.6. Принцип двостраности односа 

Двостраност односа је једно од значајнијих обиљежја систе-
ма безбједности, које се испољава у непосредним односима између 
припадника система безбједности и између њих и сложених технич-
ких и борбених система са којима располажу. Иако такав однос по-
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стоји и у другим системима, у систем у безбједности он је веома би-
тан и значајан са становишта управљања елементима система без-
бједности који располажу моћним и легитимним средствима прину-
де у супротстављању савременим облицима угрожавања безбједно-
сти. Он је битан и због односа који припадници система безбједности 
имају према оружју и техничким системима који могу угрозити људска 
права и слободе. Тај однос се испољава троструко: прво, наоружање и 
сложена техника са којима располажу припадници система безбједно-
сти, су средства помоћу којих они извршавају своје легитимне мисије и 
задатке у друштву; друго, људи својим знањима и вјештинама упра-
вљају сложеном техником и наоружањем; и треће, људи су најбољи 
„контролери“ сложених техничких и борбених система.  

4.3.7. Принцип спољнополитичке  
функционалности 

Принцип спољнополитичке функционалности система без-
бједности је један од важнијих принципа и ослонаца спољне полити-
ке државе. У међународним односима свака држава је дужна да се 
понаша у складу са начелима Повеље Уједињених нација. При томе је 
најбитније за све државе, да се уздржавају од пријетњи или коришћења 
силе, да активно доприносе мирном договору у међународним распра-
вама, да се не мешају у унутрашње послове и не употребљавају силу 
против територијалног интегритета других држава, да поштују људска 
права и слободе и активно сарађују са другим државама, те да у 
повјерењу извршавају међународно прихваћене обавезе.  

Према циљу, начину организовања и остваривања темељних 
функција безбједности и сигурности, неопходно је да систем 
безбједности буде усклађен са спољнополитичком орентацијом др-
жаве коју штити од спољних и унутрашњих облика угрожавања и 
угрожености. Отуда је, самосталност државе у вођењу националне по-
литике безбједности услов за њено самостално вођење спољне безбјед-
носне политике која мора да буде у потпуности усклађена са спољно-
политичком орентацијом државе. Јер, систем безбједности сваке држа-
ве, својом снагом и способношћу, представља елеменат превенције и 
одвраћања за потенцијалне носиоце угрожавања њене безбједности, а 
тиме и фактор стабилности у друштву и ближем и ширем окружењу. 
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4.3.8.  Принцип јединства у управљању,  
руковођењу и командовању 

 Јединство у управљању, руковођењу и командовању је битна 
карактеристика система безбједности која обезбјеђује његову ефика-
сност. Управљање системом безбједности је континуирани процес у 
којем органи управљања, на основу одговарајућих информација и уз 
стваралачку примјену одговарајућих правила, техника и метода, од-
ређују циљеве свакој намјераваној акцији и усмјеравају елементе си-
стема безбједности да са најмањим утрошком снага, средстава и 
времена реализују постављене циљеве и додијељене им мисије и за-
датке. Отуда је, управљање планска, организована и стална актив-
ност елемената система безбједности у постизању циљева у области 
безбједности. Управљањем као начином усмјеравања смањује се ен-
тропија организације система безбједности као сложене друштвене 
структуре. Органи управљања системом безбједности утврђују ње-
гову концепцију и стратегију и прописују устројство система безбјед-
ности, доношењем закона, подзаконских аката, директива, одлука, пра-
вила и упутстава. Руковођење системом безбједности је облик упра-
вљања у коме најважније одлуке доноси колегијални орган, а одлуке 
оперативног (акционог) карактера доноси инокосни орган, уз претход-
но консултовање органа који управљају системом безбједности.  

Командовање је облик руковођења у систему безбједности 
којим се успоставља специфичан друштвени однос који даје искљу-
чиво право предсједнику, команданту, начелнику, директору и 
управнику да доноси одлуке и наређења о употреби појединих еле-
мената система безбједности, у складу са њиховим уставним и за-
конским овлашћењима. Такве одлуке и наређења обавезују припад-
нике елемената система безбједности да их без поговора извршавају. 
На основу анализе садржаја и структуре система безбједности може 
се закључити да је систем безбједности савремене државе хетероген 
систем сачињен од сродних чинилаца организованих у засебне под-
системе (елементе), при чему су они функционалним и управљачким 
везама повезани у јединствен систем. Отуда је овај систем веома ак-
тиван систем у превентивном и репресивном погледу према свим 
облицима унутрашњег и спољног угрожавања и угрожености држа-
ве и друштва. 
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5. ДЈЕЛАТНОСТИ СИСТЕМА БЕЗБЈЕДНОСТИ 

Дјелатности система безбједности у основи представљају 
основна средства за остваривање циљева, односно основних функ-
ција система безбједности. При томе, систем безбједности обухвата 
различите стручне елементе тј. садржан је од више цјелина или (под-
система) и сви они у остваривању општих и посебних функција 
безбједности врше посебне државне дјелатности, које се могу групи-
сати у неколико група:  

– обавјештајно безбједносне дјелатности на прикупљању, ана-
лизи и дистрибуцији обавјештајно-безбједносних података; 

– дјелатности унутрашњих послова, а односи се на очувању 
јавне безбједности уз поштовање појединачних слобода и 
људских и слично; 

– дјелатности одбране, а односи се на очување друштва од 
свих спољних облика оружаног и неоружаног угрожавања; 

– дјелатности контроле државне границе, коју врши 
полиција и војска, укључујући и нелегалну контролу про-
мета добара и људи; и 

– дјелатности, приватне безбједности, детективне дјелатно-
сти и цивилне безбједности , а односи се на заштите људи, 
имовине и пословања у цивилном сектору. 

Реализацијом ових дјелатности систем безбједности штити 
безбједност грађана, државе и друштва од свих облика пријетњи и 
угрожавања, унутар и изван граница државе. Без обзира на врсте 
обиме и вријеме облика пријетњи и угрожавања. У том смислу, све 
савремене државе, ове дјелатности сматрају трајном и иста је утвр-
ђена Уставом и позитивним законима сваке државе или друштва.“222 

5.1. Обавјештајно‐безбједносна дјелатност 

„Под обавјештајном службом подразумјевамо специјализова-
ну организацију државног апарата која, специфичним методама и 

                                                 
222  Детаљније, Неђо Даниловић, стр. 76-77. 
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средствима, спроводи обавјештајне, безбједносне, субверзивне и 
друге активности, с циљем заштите унутрашње и спољне безбјед-
ности и реализације стратешких циљева сопствене државе, као и 
заштита интереса саме те службе.“223  

„Обавјештајне службе данас се дефинишу као специјализова-
на, релативно самостална институција државног апарата, овлашћена 
да легалним али и тајним средствима и методама прикупља значајне 
обавјештајне податке и информације о другим државама или њеним 
институцијама и могућим унутрашњим противницима сопствене 
државе, потребно за вођење политичке земље и предузимање других 
поступака у миру и рату и да сопственим активностима самостално 
или у сарадњи са другим државним органима, спроводи дио држав-
них и политичких циљева земље.“224 

У том смислу, дјелатност обавјештајно-безбједносних слу-
жби безбједности, један су од значајних безбједносних субјеката 
сваке државе, па и Републике Србије. Да би се у потпуности реали-
зовала ова дјелатност или послови, условно је организовање одгова-
рајућих безбједносних субјеката и дјелатности између којих су и 
послови обавјештајне и безбједносне службе. С тога се ова служба у 
највећем броју држава, организационо налазе у надлежности извр-
шне власти тј. владе, али и законодавна власт има кључну улогу у 
надгледању њихових дјелатности. У времену савременог доба и 
условима нових ризика и пријетњи по унутрашњу безбједност, по-
пут пролиферације оружја за масовно уништавање, организованог 
криминалитета, трговине наркотицима, илегалних миграција, међу-
народног тероризма итд. У том смислу, благовремени, квалитетни и 
суштински подаци које прикупи обавјештајна служба сматрају се од 
суштинске важности за сваку државу. Отуда су многе земље до-
дијелиле шира овлашћења обавјештајним службама, а нове техноло-
гије прошириле су могућности за надзирање, откривање и лишавање 
слободе осумњичених и омогућиле већу сарадњу између обавјештај-
них и безбједносних служби, како на националном, тако и на регио-

                                                 
223  Милан Милошевић, Систем државне безбједности, Полицијска академија, Београд, 2001. стр 

22-23. 
224  Љубомир Стајић, Основи безбједности, Полицијска академија, београд, 2004. стр.201-102. 
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налним и међународном нивоу. Међутим, дјелатност прикупљања 
обавјештајно-безбједносних података захтјева висок ниво организо-
ваности, стручности и тајности, како прикупљени подаци не би били 
откривени, злоупотребљени за унутрашње политичке сврхе или да 
се просљеде иностраним обавјештајним службама.  

Због тога и постоји велика потреба за цивилном и демократ-
ском контролом субјеката ове дјелатности од стране извршне и зако-
нодавне власти. Само систем провјера и равнотежа власти може да 
спријечи извршну или законодавну власт од злоупотребе оба-
вјештајних и безбједносних служби у властите политичке сврхе. У 
демократским друштвима, субјекти обавјештајно-безбједносне дје-
латности треба да теже ка већој ефикасности, политичкој неутрално-
сти, привржености професионалној етици, дјеловању унутар закони-
тих овлаштења и у складу с уставним и правним нормама и демо-
кратском праксом државе. 

Према томе, прикупљање обавјештајних података преко про-
фесионалних служби за обавјештајну дјелатност, од посебног су ин-
тереса за државу, нарочито ако су усмјерени на непријатељску дје-
латност, како иностраних обавјештајних служби, тако и непријатељ-
ски расположених друштава. Прикупљени подаци морају се зашти-
тити, а обавјештајне службе да се контролишу од цивилних власти. 

5.2. Дјелатност унутрашњих послова 

„Приоритетни задатак полиције и корпорација јесте да се 
својим специфичним активностима максимално укључи у превазила-
жење расцепа између појадиначног и општег који карактерише гра-
ђанско друштво.“225 „За спровођење дјелатности унутрашњих послова 
у свим државама организована је и задужена полиција. У демократ-
ским друштвима полиција дијелује унутар оквира владавине права. Ве-
зана је истим правом које треба да спроводи и којег треба да се придр-

                                                 
225  Детаљније види; Радослав Гаћиновић, Безбједносна функција државе,Институт за политичке 

студије, Београд, 2012, стр.170-171. 
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жава. Штавише, дјелатност очувања јавне безбједности треба да буде 
различита од осталих дјелатности у систему безбједности.  

Сходно демократским начелима владавине права, све државе 
треба да осигурају дјелатност јавне безбједности уз поштовање поје-
диначних слобода и људских права. Понашање субјеката који извр-
шавају дјелатности унутрашњих послова према јавности сматра се 
једним од главних показатеља демократичности једне земље. С об-
зиром да носиоци дјелатности унутрашњих послова уживају моно-
пол легитимне правне силе у друштву, они су у надлежности извр-
шне власти. Управо, због таквог њиховог својства они могу да буду 
коришћени као средство државне злоупотребе, насиља, гушења људ-
ских права и корупције. С тога је дјелатност унутрашњих послова 
нужно прецизно законски уредити како би се обезбједило да она бу-
де у служби заштите грађана и друштва, а не у служби политичара, 
бирократа или установа унутрашњих послова. 

Носиоци дјелатности очувања јавне безбједности треба да има-
ју оперативну независност, да су непристрасни и да се стриктно придр-
жавају закона, те да дјелују професионално. Они треба да су свјесни 
професионалног, етичког кодекса и да га се придржавају. Дио професи-
оналне етике треба да буде поштовање права на живот и употребу силе 
само кад је то неопходно да би се обезбједио легитимни циљ. Носиоци 
дјелатности унутрашњих послова не смеју употребљавати силу више 
од апсолутно нужне и законом дозвољене, а њена употреба мора да бу-
де у складу са принципом пропорционалности.  

Дјелатност очувања јавне безбједности треба да буде под 
сталном контролом законодавне, извршне и судске гране власти, а 
неопходно је да постоји развијена и унутрашња контрола унутар ове 
дјелатности. Механизми унутрашње провјере злоупотреба и јавних 
притужби на рачун носилаца дјелатности јавне безбједности треба 
да постоје унутар професионалног полицијског система“226  

У том смислу, дјелатност унутрашњих послова коју спрово-
ди полиција је очување јавног реда и мира, државног поретка и свих 

                                                 
226  Детаљније види, Неђо Даниловић, стр, 78-79. 
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других вриједности, уз поштовање људских права и слобода, од 
свих облика унутрашње пријетње и ризика. Процес вршења и оба-
вљања послова очувања јавне безбједности, изражене потребама 
грађана и друштвене заједнице, те да на тај начин треба да оствари 
повјерење, сагласност и подршку јавности. Отуда је ова дјелатност у 
савременим демократским државама децентрализована, како би на 
одговарајући, брз и ефикасан начин била у служби грађана у локал-
ној заједници. 

5.3. Дјелатност одбране 

Савремени свијет и савремени услови са собом су донијели и 
нове пријетње и ризике како у савременом наоружању, надмјерању 
и ставарању моћи од стране неких држава у међународној заједници, 
као и оружаних снага тако и организованих терористичких и крими-
налних група, подпомугнутих од стране неких обавјештајних служ-
би, појављују се чете пријетње од истих. С тога, оружане снаге као 
главни носиоци одбрамбене дјелатности добиле су нове изазове и за-
датке. У том смислу, у почетку новог миленијума тј. двадесет и првог 
вијека, оружане снаге су принуђене прилагођавању новим условима и 
изазовима и пријетежно извршавају сљедеће мисије и задатке: 

– одбрана и заштита независности, суверености и територи-
јалне цјеловитости државе или земље;  

– дио оружаних снага учествује у међународним мисијама, 
ради очувања или наметања мира; 

– оружане снаге се укључују у пружање помоћи цивилном 
становништву у настанку несрећа, од елементарних 
непогода, техничко-технолошких удеса и друштвених 
опасности тј. рата; 

– оружане снаге пружају помоћ цивилним органима и вла-
сти у извршавању унутрашњих безбједносних задатака у 
настанку или најави ванредних ситуација; 

– оружане снаге учествују у изградњи друштва (друштвена 
функција) и друге потребе. 
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Степен остваривања задатака унутар одбрамбене дјелатности 
различит је од земље до земље, зависно од правног оквира и поимања 
безбједносне ситуације. Упркос новим безбједносним ризицима и 
пријетњама, оружане снаге обављају значајне и најважније задатаке по 
питању одбране земље од могућих или евентуалних оружаних 
пријетњи и напада изван граница државе. Међутим, од краја Хладног 
рата, носиоцима одбрамбене дјелатности постало је јасно да национал-
ној безбједности не пријете само стране оружане снаге, него и 
терористичке и криминалне оружане скупине, као и нове невојне 
пријетње попут неких терористичких пријетњи, грађанских ратова, ор-
ганизованог криминала, деструктивних скупина или секти, корупције, 
кибернетичких напада на кмпјутерски и информатички систем и 
слично.  

Да би оружане снаге и одбрамбена дјелатност уопште, могла 
ефикасно да одговори на савремене пријетње и изазове, нужно је да 
се ова дјелатност реформише и прилагоди савременим условима. У 
том смислу, основни циљеви реформе одбрамбене дјелатности су: 

(1) Демократизација војне дјелатности, посматра се:  

а)  довођење војне дјелатности у одговорнији положај пред 
легитимно изабраним органима политичке власти, и  

б)  уравнотежење ресурса потребних оружаним снагама, 
као носиоцима одбрамбене дјелатности, са потребама и 
могућностима других сектора друштва.  

(2) Прилагођавање новом безбједносном окружењу у правцу; 

а)  прилагођавање бројне величине и буџета оружаних 
снага економским могућностима друштва и новим без-
бједносним пријетњама, и  

б)  припремање оружаних снага за нове мисије изградње, 
очувања и наметања мира. 

(3) Интернационализација улоге оружаних снага посматра 
се, попут мировних мисија УН, било дугорочно и инсти-
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туционално на билатералној или мултилатералној основи 
(нпр. НАТО), односно:  

а) стављање дијелова оружаних снага под међународне ко-
мандне и организационе структуре, и  

б) повећање интероперабилности оружаних снага да могу 
ефикасно да дјелују са иностраним оружаним снагама у 
области компатибилности система опреме, обуке, јези-
ка, обавјештавања, команде и контроле.  

У том случају, а због потенцијалних опасности да се оружане 
снаге не би стално уплитале у међудруштвене и друштвене односе, 
привреду и политику, или да буду злоупотребљене за потребе одр-
жавања јавног реда и мира. Неопходно је да оне буду под сталном 
демократском контролом и надзором од стране легитимно изабра-
них органа законодавне, извршне и судске власти, као и невладиног 
сектора и медија. То намеће потребу да одбрамбена дјелатност буде 
добро дефинисана законима, војним правилима, прописима и ускла-
ђена са стратегијом и политиком националне безбједности, те да од-
говара истинским безбједносним потребама друштва. У сервисира-
њу безбједносних потреба друштва, неопходно је уважавати прин-
цип да невојне функције не могу да одвајају оружане снаге од њихо-
ве основне друштвене улоге.227 

5.4. Дјелатности контроле државне  

границе  

Због многобројних пријетњи и опасности које функционишу 
противправно на граничним прелазима, као и на државној граници 
уопште, држава преко својих субјеката безбједности је принуђена да 
заштити своје границе. Гарантовање безбједности граница државе 
један је од основних циљева сваке суверене државе. У том смислу, 
свака суверена држава изграђује структуру пограничне безбједности 
како би постигла овај циљ и интерес безбједности сопствене тери-

                                                 
227  Шире види, Неђо Даниловић, стр. 79-80 
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торије. У односу на примјењени модел пограничне безбједности, све 
државе се могу подијелити у две основне групе, као што су: 

а)  државе које посједују јединствени систем власти у органи-
зацији дјелатности обезбјеђења државних граница; 

б)  државе које не посједују јединствени систем власти у ор-
ганизацији дјелатности обезбјеђења државних граница. 

Данас у већини земаља свијета, укључујући и све чланице 
Европске уније и чланице НАТО-а, дјелатност везана за пограничну 
безбједност је у надлежности министарства унутрашњих послова. 
Међутим, у једном броју земаља погранични надзор и режим пасо-
шке контроле подијељени су на две или више инстанци, које су нај-
чешће под надлежношћу различитих министарстава. Док у неким 
државама пограничну безбједности остварују власти за безбједност 
цјелокупне државне границе;  

– дјелатност пограничне безбједности организована је на 
принципима професионализма, негдје војне, а у некима 
полицијске снаге; 

– носиоци дјелатности пограничне безбједности сарађују са 
националним, регионалним и међународним телима на 
свим нивоима, и 

– сви овлашћени носиоци дјелатности пограничне безбједно-
сти подређени су министарствима унутрашњих послова. 

Основни критеријум у развоју дјелатности пограничне безбјед-
ности у савременом времену јесте примјена Шенгенских стандарда у 
уређењу, организацији и контроли државних граница. У складу са овим 
стандардима савјет Европе усвојио је седам општих принципа за ства-
рање успјешног система пограничне безбједности и то:  

1) у условима пораста глобализације и све веће интеграције, 
превасходни интерес држава је да обезбједе ефикасан си-
стем пограничне безбједности; 

2) стварање ефикасног система пограничне безбједности мо-
ра да се базира на јасним и адекватним нормативно-прав-
ним условима и реалним фактичким претпоставкама; 
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3) политика пограничне безбједности је уско повезана са на-
ционалном спољном политиком, а унутар земаља чланица 
ЕУ и са заједничком спољном и безбједносном политиком 
Европске Уније; 

4) чување државних граница је национална мисија и задатак 
који треба да извршавају специјално оспособљене и опре-
мљене снаге полиције; 

5) ефикасност и довољност система пограничне безбједности 
могу да се постигну правилном координацијом свих носи-
лаца пограничне дјелатности, која се заснива на подијели 
одговорности и централизованој власти; 

6) контрола граница треба да буде дизајнирана на систему 
пуне сарадње свих носилаца дјелатности пограничне 
безбједности на националном, билатералном, мултилате-
ралном, регионалном, и међународном нивоу; 

7) планирање унутар дјелатности пограничне безбједности 
неопходно је да се заснива на Шенгенским принципима.  

У складу са принципима Савјета Европе и Шенгенским кри-
теријумима, главни субјект пограничне безбједности је погранична 
полиција која извршава сљедеће мисије јавне безбједности: 

– обезбјеђује ефикасну заштиту граница у циљу очувања и 
јачања безбједности грађана, и  

– изводи мисије у оквиру националног и међународног си-
стема безбједности.  

Према овим мисијама, основни циљеви пограничне полиције 
су сљедећи: 

– спријечавање и онемогућавање илегалних улазака и трго-
вине људима; 

– откривање и борба против криминала и других опасности 
које се односе на пограничну полицију; 

– спријечавање и борба против трговине оружјем, дрогама и 
другим опасним материјама у оквиру јурисдикције погра-
ничне полиције; 

– репатријација странаца који су у земљу ушли легално или 
илегално, или оних који морају да напусте земљу; 
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У реализацији ових циљева погранична полиција извршава 
сљедеће задатке: 

– контрола прекограничног саобраћаја на граничним прела-
зима, граничним областима у земљи и у областима које су 
дефинисане као миграционе руте; 

– мониторинг одсека између граничног прелаза на копну и 
на мору (зелена и плава граница); 

–  откривање криминала у свим пограничним областима, 
укључујући копно, ваздух и територијалне воде; 

– поновни пријем странаца који су били обавезни да напу-
сте земљу; 

– укључивање националних и међународних елемената за 
стварање оптималних оквира за ефикасно дјеловање по-
граничне полиције. 

За ефикасно функционисање дјелатности пограничне без-
бједности, неопходно је да националне државе посједују одређени 
ниво административних капацитета, као што су: 

– национална стратегија о интегрисаном управљању грани-
цом; 

– специјализовано обучене професионалне припаднике по-
граничне полиције; 

– специјална организација под јурисдикцијом министарства 
унутрашњих послова; 

– сарадња са властима; 
– ефикасна команда и комуникацијска структура; 

Административни капацитети држава у области пограничне 
безбједности треба да буду у сагласности са Шенгенским захтјеви-
ма.228У том случају, контрола и оставрење безбједности државне 
границе подразумјева, организовану контролу и заштиту државне 
границе од стране полицијских снага, од свих облика противзакони-
тих дјеловања како у превентивном тако и на репресивном плану. 
Полицијска контрола и заштита државне границе је уставна катего-
рија којим се остварују права грађана и државе, да штити своје 

                                                 
228  Неђо Даниловић, стр. 80-81. 
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виталне вриједности, а које су непрекидно угрожене од многоброј-
них пријетњи и опасности. У највећем броју случајева границе угро-
жавају у неким случајевима војне снаге, терористичке организације, 
криминалне организације, емигранти и друга лица која повређују 
државну територију противзаконитим актима насиља и угрожавања. 

5.5. Дјелатности приватне безбједности и 

детективских агенција  

Појам приватне безбједности подразумјева, активну и пасив-
ну заштиту дјелатности агенције за обезбјеђење уз коришћење свих 
дозвољених техничких средстава, који служе за заштиту неког про-
стора, појединаца или организације. Та дјелатност омогућава ничим 
несметан рад и развој датог приватног субјекта, без обзира на 
могуће носиоце и облике угрожавања.“229 Неопходно је указати на 
један најзначајнији проблем кад је у питању приватна безбједност и 
детективска дјелатност у Републици Србији, а то је непостојања 
законске регулативе о овој дјелатности. Све бивше републике Југо-
славије су регулисале ову дјелатност, сем републике Србије, тако да 
је Република Србије једина држава у Европи које не посједује овај 
законски документ. Према неким подацима у Републици Србији 
постоји преко 300 агенција из ове дјелатности у којима је што 
легално што нелегално запослено преко 50.000 радника, а који пос-
једују преко 150.000 цеви ватреног оружја. Стога је овај сектор при-
нуђен на спровођење других закона на које се може ослонити и који 
имају неку везу са овом дјелатности. 

Ако анализирамо дефиницију приватне безбједности, уочавамо 
да је ова дјелатност организована на активној и пасивној заштити 
цивилног сектора путем организованих приватних агенција, које 
функционишу по основу добијене дозволе за рад. Не ретко из тих раз-
лога се поставља питање, како оволики број агенција уопште 
функционише без свог закона и на основу чега посједују права, дуж-
ност, овлашћења и одговорност ако не постоји закон? За овакво стање 

                                                 
229  Милан Даничић, Љубомир Стајић, Приватна безбједност, ВШУП, Бања Лука, 2008. стр.13-14- 
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код нас морај се једног дана запитати власт у чијој је надлежности 
регулисање организације, функционисања и овлашћења ових агенција. 

Ово утолико пре, што је јачање тржишне економије условило 
да и сама привреда преузме на себе дио одговорности у овој обла-
сти, стварајући приватни сектор безбједности који би требало да бу-
де у интеракцији и да има партнерски однос са јавним, односно др-
жавним сектором безбједности. Приватни сектор безбједносни или 
алтернативна безбједност није конкуренција држави и њеној без-
бједности, већ израз потреба друштва, приватног капитала, као и по-
треба грађана да у сарадњи са институцијама државе подигну ниво 
опште безбједности на виши степен у интересу свих. Нарочито ако 
посматрамо улогу полиције у приватном сектору, чија надлежност 
није да штити приватни сектор већ се он сам заштићује. 

Данас су све бројнија привредна друштва и предузетници ко-
ји се специјализују за пружање услуга приватне безбједности и тех-
ничке заштите, а кад се узму у обзир и привредни субјекти који има-
ју службе обезбјеђења за сопствене потребе, као и приватне и дру-
штвене агенције, долази се до великог броја правних лица и много 
већег броја запослених који се баве овом дјелатношћу. У питању је 
респектабилна снага која брине о пословима безбједности и којој др-
жава треба стратешки да одреди одговарајуће мјесто и улогу.  

Према међународним стандардима, ова дјелатност обухвата 
сљедеће послове: 

– физичко обезбјеђивање објеката и имовине; 
– техничко обезбјеђивање имовине пројектовањем, уград-

њом и одржавањем алармних аудио и видио система и 
централа, као и других техничких система који имају за 
циљ спријечавање уласка неовлашћених лица у објекат 
или на простор који се обезбјеђује; 

– обезбјеђивање лица; 
– обезбјеђивање ствари у транспорту; 
– одржавање реда на јавним скуповима (редарска служба); 
– заштита тајних и пословања, и  
– детективска дјелатност. 
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Полазећи од широког предмета пословања у међународној 
заједници, почетком деведесетих година 20. вијека, отпочео је про-
цес ширења приватних безбједносних организација. Већина њих мо-
гла се класификовати у неколико група: 

– плаћеници; 
– приватна војна предузећа; 
– приватна предузећа за ФТО; 
– појединци који су регистровали дјелатност и пружају од-

ређене безбједносне услуге (детективи, савјетници, тјело-
хранитељи и слично); 

– детективске агенције; 
– агенције за безбједносни консалтинг, маркетинг и инжи-

њеринг (за пројектовање и изградњу техничких и инте-
гралних система и слично). 

Велики број алтернативних чинилаца безбједности довео је 
до комерцијализације сектора безбједности и до стварања специја-
лизованог тржишта за одређене услуге безбједности. Да би се успо-
ставио ефикасан систем обезбјеђења лица, имовине и пословања, 
неопходно је било ову дјелатност на савремен начин норматив-
но-правно уредити и кроз активности безбједносног маркетинга, ин-
жењеринга и консалтинга, утврдити конкретне потребе корисника за 
заштитом.  

Потреба за нормативним уређењем дјелатности, својински 
плурализам, тржишни принципи уз различитост својинских односа 
су само неке од одредница дјелатности физичко – техничког обезбје-
ђења на путу асоцијације и придруживања породици европских др-
жава. У стварању адекватног правног амбијента за успјешно обезбје-
ђивање лица, имовине и пословања, потребно је да свака земља, по-
ред доношења закона, уради и бројна подзаконска акта којима се 
обезбјеђују сви неопходни инструменти за евиденцију предузећа и 
агенција и њихову професионализацију и стандардизацију.230 

 Сходно наведеном, неопходно је изналажење рјешења како 
приватне агенције не би улазиле у интимност људи, путем снимања 
                                                 
230  Неђо Даниловић, стр.81-83. 
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камерама и другим техничким помагалима, јер за то немају ни 
овлашћења нити било које право. Има индиција да неке агенције у 
приватном сектору чине и ову противзакониту активност, те на тај 
начин чине повреду права Уставом уређену посебну клаузулу. 

5.6. Корпоративна безбједност 

Појмовно и терминолошка одређења уопште престављају 
значајни ниво развоја сваке научне дисциплине, па тако и појмовно 
одређење корпоративне безбједности. У методолошком приступу 
одређења појма основна полазишта су језички појмови, изрази, и 
термини. У истраживању подручја корпоративне безбједности, често 
се поједини појмови различито одређују, сходно циљу истраживања 
што понекад доводи до неразумјевања и нејасноћа при тумачењу 
одређених појава и доношења одговарајућих судова. Поред тога, под 
корпоративном безбједност се подразумјева планска, организована, 
заштитна и самозаштитна дјелатност тј. функција пословних органи-
зација или приватних професионалних агенција које пружају услуге 
безбједности, усмјерене на заштиту лица, простора, објеката и 
пословања привредних субјеката, а која нису покривена ексклу-
зивном заштитом државних органа. У том контексту корпоративна 
безбједност означава укупност или збир свих активности усмјерених 
на предупређивање и отклањања посљедица, угрожавања који на 
било који начин доводе у питање нормално функционисање преду-
зећа, конпаније или коорпорације. Коначно, тај термин означава да 
је корпоративна безбједност саставни дио пословне функције управ-
љања корпорацијом и да она представља интегрални дио орга-
низације рада и радног процеса унутар предузећа или корпорације, 
која обухвата више различитих, али међусобно повезујућих конпо-
нената или пружања услуга, тј. пословања привредног система 
укључујући ту и заштиту свих запослених, имовине, капитала, 
инфраструктуре и слично.231 

                                                 
231  Миодраг Комарчевић, Љубо Пејановић, Цвијетин Живановић, Корпоративна безбједност, 

Висока струковна школа за предузетништво, Београд, 2012. стр. 15-16. 
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С тим у вези, корпоративна безбједност подразумјева дјелат-
ност у предузимању скупа мјера, радњи и активности на кооператив-
ном или интегрисаном начину функционисања у једном корпора-
цијском систему, било да је у државном или приватном власништву. 
Корпоративна безбједност и њена дјелатност корпорацијском систему 
врши безбједносно-заштитне послове, а који се односе на заштиту: 

- безбједност и заштита запослени од свих пријетњи и ризика, 
- безбједност и заштита објеката, инфраструктуре и простора, 
- безбједност и заштита пословања и капитала корпорације, 
- безбједност и заштита информационог система, тајности 

података и технологије, 
- безбједност и заштита менаџмента у корпорацију, путовању 

и смјештајима, 
- безбједност и заштита корпорацијског система безбједности 

и друго. 

Сагледавајући широки дајапазон послова и активности које 
се обављају од стране корпоративне безбједности у једном 
корпорацијском систему. Кад су у питању корпорације, оне могу 
бити у власништву државе, конбинованом власништву државе и 
приватног сектора, као и само приватног сектора. Међутим, неоп-
ходно је споменути улогу и дјелатност државног сектора безбједно-
сти, који може имати улогу у заједничком капиталу гдје је сувлас-
ник држава. Кад је у питању власништво приватног сектора, држав-
не службе безбједности немају никакву улогу нити утицај на дјелат-
ност безбједности, ту улогу врше искључиво припадници корпора-
тивне безбједности корпорације. 

 Системска организација корпоративне безбједности подра-
зумјева службе безбједности и заштите у сљедећим дјелатностима: 

- безбједност имовине и заштита објеката (ФТО), 
- Техничко-информатичка заштита, 
- Економска безбједност, 
- Еколошка безбједност, 
- Безбједност здравља на раду, 
- Заштита од пожара и друго. 
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Посматрајући организациону структуру безбједности и 
заштите корпорације, дјелатност корпоративне безбједности подра-
зумјева интегрисану безбједност која обухвата све дјелатности, без-
бједности прватног сектора. 

5.7. Цивилна безбједност 

Прије него што приступимо разматрању проблема цивилне 
безбједности, односно безбједности грађана, њихове имовине, без-
бједности животне средине и свих других вриједности које су 
неопходне за егистенцију и опстанак грађана у једној држави, 
неопходно је поћи од појма безбједности и подсјетити се да, појам 
безбједности има више значања. Такође се чини упутним указати ко 
угрожава безбједност грађана и због чега треба успоставити њихову 
безбједност. Грађани, њихова имовина, животна средина и све 
заједничке вриједности су угрожени од свих облика пријетњи и 
опасности, као што су:  

- природне непогоде и несреће, 
- техничко-технолошки удеси и незгоде, 
- друштвене пријетње и опсаности. 

Све су то непрекидене пријетње и опасности које пријете 
грађанима тј. пријете њиховим животима, здрављу, имовини, живот-
ној средини и другим вриједностима, због чега се морају штитити и 
самозаштитити од тих опасности. Стога, безбједност грађана и свих 
вриједности је угрожена присуством или могућом пријетњом од 
свих наведених опасности, при чему морају самостално, удружено и 
комбиновано са државним органима органозовати самозаштиту и 
заштиту свих вриједности. У том смислу, цивилна безбједност је 
остварено безбједно стање, у којем не постоји ни једна пријетња 
или је учињено по питању заштите одређени број и квалитет 
радњи да је пријетња сведена на минимум.  

Кад се констатује да је остварена безбједност, подразумјева 
се да су се грађани организовали преко самозаштите, заштите и ком-
биноване заштите у којој су учествовали грађани, цивилна заштита и 
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безбједносне службе државе. Остваривање цивилне безбједности се 
врши најчешћем и у највећем броју случајева сопственом самозаш-
титом, учешћем у цивилним службама безбједности, заштите и пру-
жања помоћи од стране државних субјеката или субјектима без-
бједности државе. 

 Под појмом цивилне безбједности сматра се организована 
безбједност и заштита у којој учествују грађани, приватна безбјед-
ност, здравствене службе, службе заштите на раду, и друге службе.  

Безбједност се у односу између субјеката јавља у удвостру-
ченом ланцу дијалектичких веза: остваривање улоге субјеката поли-
тичког система је један вид остваривања безбједности, а остварива-
ње улоге субјеката безбједности је други вид остваривања и функ-
ционисања политичког система. Овај дијалектички склоп синте-
тички изражава демократизацију безбједносних механизама друш-
тва и њихову „изведеност“ из друштвеног система. Ријешења треба 
тражити у пракси и теорији дефендологије као науке о безбјед-
носним студијама, заштити, безбједности и одбрани која је дожи-
вјела висок ниво утемељења и развоја у Републици Српској, у Бања Луци. 

Теорија дефендологије се сада, у временима садашњих не-
времена, у временима регионалних конфликата и нестабилности 
појављује као потреба, привлачећи научнике који проучавају 
заштиту, безбједност и одбрану, чији је број у порасту. Заштита, без-
бједност и одбрана представљају три елемента (варијабле), поједи-
начну изједначеност која се у поједностављеном облику може изра-
зити као, заштита  + одбрана = безбједност (сигурност). Сврха 
заштите и одбране је безбједност (сигурност) живих бића, и других 
у природном и друштвеном систему. Заштитно-одбрамбена функ-
ција је свеобухватна и нераздвојива. Садржи скуп фактора, услова и 
активности суштинских за постизање безбједности (сигурности). У 
науци о безбједносним студијама, заштити, безбједности и одбрани 
(дефендологији) ријеч заштита, безбједност и одбрана имају своје 
оригинално и пуно значење. Заштита се односи на идентификацију 
услова под којим се пријети (живом бићу, врсти, друштву, држави, 
нацији), те њихово редуцирање до обима који не пријети достигну-
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том нивоу безбједности (сигурности), нпр. редуковање извора и 
облика угрожавања и могућности њене акције, као и развој. Зах-
ваљујући сложености услова пријетње и постизању безбједности 
(сигурности) заштита и одбрана се често спроводе као интегри-
сани и истовремени процес (дефендологија). Пошто су заштита и 
одбрана нераздвојиве, и њихова сврха и функција је заједничка као и 
правила на којима су основани, може се говорити о појединачној 
функцији, нпр. заштитно-одбрамбеној функцији. Ово је једна од три 
виталне функције, ипак, функција без које нема и не може бити 
живота. Не постоји ни један облик и стил живота који није изложен 
опасности. Без могућности да се заштити и одбрани, сваки живи 
организам, (од живе ћелије до живог створења, од појединца до 
групе, заједнице или врсте, од вируса и амебе до човјека) постао би 
жртва и најмање опасности, извора и облика угрожавања. Ниво и 
квалитет безбједности (сигурности) и квалитет живота зависи од 
квалитета заштитно-одбрамбене функције и њене ефикасности. 
Пошто људи (људска заједница) не желе само да остану на оном 
што су постигли, већ желе да повећају ниво личне (појединачне) и 
заједничке (колективне) безбједности, нпр. да утичу на заштитно-од-
брамбену функцију и безбједност, требају је проучавати, открити 
њену суштину, разоткрити њене тајне, правилности на којима је ба-
зирана, и потражити могућност најефективнијег позитивног (креа-
тивног) утицаја. Заштитно-одбрамбена функција, укључујући без-
бједност и њен резултат, је веома сложена и свестрана, исто као и 
институције којима она служи и опасности с којима се треба суочи-
ти и условима у које се треба имплементирати. Због тога заштит-
но-одбрамбена функција и безбједност требају се истражити са више 
гледишта, што значи да требају постати брига различитих (свих) 
грана науке и научних дисциплина (мултидисциплинарност објекта 
истраживања) и у практичној примјени свих активности. 

Заштитно-одбрамбена и безбједносна функција није само 
комплексна, већ и слојевита. Најдубљи фундаментални слој садржи 
опште правилности на којима је основана и одређена (природни, 
биолошки закони). Ове правилности примјењују се на заштитно-
одбрамбену функцију као општи феномен, на сав живи свијет као 
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цјелину. На другом нивоу су правилности које се односе на зајед-
нице живих створења (природни закони). На трећем нивоу су пра-
вилности које се односе на заштиту, безбједност и одбрану људског 
друштва (друштвени закони), и на четвртом нивоу су правилности 
које се односе на политичко друштво (политички закон). Ове пра-
вилности би требало да се проучавају и истражују на свеобухватан и 
систематски начин, зато што је то једини начин да се повежу и 
потпуно искористе резултати ранијих истраживања из подручја 
заштите, безбједности и одбране у различитим гранама науке и 
различитим научним дисциплинама. То је фундаментална сврха нау-
ке о безбједносним студијама, заштити, безбједности и одбрани (де-
фендологије). 

Заштитно-одбрамбена функција је свеобухватна и нераздво-
јива. Садржи скуп фактора, услова и активности суштинских за пос-
тизање безбједности (сигурности). Значење заштите и одбране у 
политичком језику је сужено и прилагођено актуелним геополитич-
ким и војно-политичким потребама. Заштита означава различите 
грађанске активности, превентивну дјелатност која спречава, откла-
ња на вријеме опасност, заштићује појединца, заједницу, државу, 
док се одбрана обично односи на одбрану државе, земље од агресије 
вањског непријатеља. Она је репресивна казнена мјера, средство 
принуде, насилни акт, накнадна активност усмјерена на уклањање 
посљедица и реаговање у вези са насталим негативним понашањем 
или појавом према појединцу, заједници, држави. Треба да буде 
репресивна у толикој мјери да сломи сваки облик насилног угро-
жавања уставног поретка, заједнице и државе. У науци о без-
бједносним студијама, заштити, безбједности и одбрани (дефендо-
логији) ријеч безбједносне студије, заштита, безбједност и одбрана 
имају своје оригинално и пуно значење. Заштита се односи на 
идентификацију услова под којим се пријети (живом бићу, врсти, 
друштву, држави, нацији), те њихово редуцирање до обима који не 
пријети достигнутом нивоу безбједности (сигурности), нпр. ре-
дуковање извора и облика угрожавања и могућности њене акције, 
као и развој. У периоду отворене пријетње (напада) коју врши 
систем заштите (када систем заштите не може издржати изражени 
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ниво пријетње изворима и облицима угрожавања), наступа одбрана. 
Одбрана подразумијева отпор према отвореном нападу и нападачу 
који је провалио у систем заштите. Захваљујући и присутности 
сложености услова пријетње различитим изворима и облицима 
угрожавања са циљем постизања безбједности (сигурности) заштита 
и одбрана се често спроводе као интегрисани и истовремени процес 
(дефендологија). Теоретичари у друштвеним наукама често стварају 
себи идеализовану слику свијета, али без интереса да је реализују у 
пракси. У свему овоме дух поднебља државе Србије, Републике 
Српске и Репулика Српска као цјелина није бљесак времена, исто 
као што то није ни Дефендологија, она је израз наше потребе, наше 
заштите, безбједности и одбране, нашег опстанка, наше слободе.  
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