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Сажетак
По ла зе ћи од ви тал них вред но сти јед ног дру штва мо же мо 

уочи ти еле мен те по ли ти ке на ци о нал не без бед но сти. Из аспек та др-
жа ве еле мен те по ли ти ке на ци о нал не без бед но сти чи не спољ на по-
ли ти ка, еко ном ска по ли ти ка, по ли ти ка од бра не, по ли ти ка уну тра-
шње без бед но сти, по ли ти ка за шти те људ ских и ма њин ских пра ва, 
со ци јал на по ли ти ка и по ли ти ке у дру гим обла сти ма дру штве ног 
жи во та. Ра ди оства ри ва ња сво је функ ци је на ци о нал на без бед ност 
ко ри сти од ре ђе не под си сте ме. Је дан од еле ме на та по ли ти ке на ци о-
нал не без бед но сти је сте и еко ном ска без бед ност. Оства ри ти ци ље-
ве еко ном ске без бед но сти мо гу ће је ако еко ном ски си стем зе мље 
оства ру је сво ју функ ци ју у пот пу но сти, уз од су ство би ло ког об ли-
ка угро жа ва ња еко ном ског по тен ци ја ла на ци о нал не еко но ми је. У 
том сми слу зна чај на је уло га др жа ве. Др жа ва сво јом фи нан сиј ском 
де лат но шћу оства ру је нео п ход на сред ства из ко јих мо же да фи нан-
си ра сво ју уло гу у окви ру дру штве но-еко ном ског си сте ма, па ти ме 
и ак тив но сти у окви ру си сте ма без бед но сти. Без те фи нан сиј ске 
ак тив но сти др жа ве еко ном ска без бед ност зе мље би би ла угро же на, 
што по врат но има за по сле ди цу угро жа ва ње це ло куп ног еко ном-
ског си сте ма, а ти ме и др жа ве у це ли ни. Ти ме еко ном ска без бед-
ност по ста је цен трал ни фак тор оп стан ка, ра ста и раз во ја др жа ве. 
У ра ду се ана ли зи ра ју основ ни еко ном ски фак то ри и усло ви ко ји 
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ути чу или мо гу ути ца ти на еко ном ску без бед ност. Рад се ба ви и те-
о риј ском ана ли зом про блем ских еко ном ско-по ли тич ких аспе ка та 
еко ном ске без бед но сти.
Кључ не ре чи: без бед ност, на ци о нал на без бед ност, еко ном ска без бед ност, 

еко но ми ја, др жа ва, фи нан сиј ска ак тив ност

1.УВОДНЕНАПОМЕНЕ

Др жа ви апа рат је од у век био ва жан фак тор и чи ни лац при-
вред ног про це са јед не зе мље. Сво јом ак тив но шћу, ме ха ни зми ма 
пру жа ња услу га, си сте мом по тро шње и ин ве сти ра ња, сво јом уло-
гом у про це су рас по де ле и ди стри бу ци је до хот ка и бо гат ства, др-
жа ва (ор га ни др жав не упра ве) ди рект но али и ин ди рект но ус по ста-
вља од ре ђе не од но се у про це су дру штве не ре про дук ци је. Оту да, 
мо же мо ре ћи да ак тив ност др жа ве има од ра за на јав ни али и на 
при ват ни сек тор јед не дру штве не за јед ни це.

Ни јед на вла да, а ти ме ни јед на др жа ва, не мо же се би до пу-
сти ти ту ла год ност да се еко ном ске и дру ге ак тив но сти од ви ја ју 
ми мо ње. Те о ре ти ча ри без бед но сти су дав но утвр ди ли да су еко-
ном ске по лу ге ко ји ма рас по ла же власт ја че и зна чај ни је од по лу га 
си ле (вој ске и по ли ци је). Ти ме до ла зи мо до те зе да је на пад или 
уру ша ва ње еко ном ске без бед но сти и еко ном ског си сте ма не ка да 
опа сни је и пер фид ни је од на па да на дру ге си сте ме др жа ве. Осим 
то га, др жа ва на се бе пре у зи ма мно штво за да та ка у сфе ри еко но-
ми је, ка ко би ус по ста ви ла нео п ход ну хар мо ни ју у свим сфе ра ма 
дру штве не де лат но сти. Др жа ва, за то зах те ва од јав ног и при ват ног 
сек то ра, од по је ди на ца и ко лек ти ви те та, да по шту ју за ко не и дру ге 
нор ме и да оства ру ју сво ју уло гу пре ма др жа ви у скла ду са пра ви-
ма и ду жно сти ма, упра во ра ди за шти те на ци о нал не без бед но сти, 
иако то на пр ви по глед ни је од мах ви дљи во.

Др жа ва на рав но има нај ви шу власт, што зна чи да она мо-
же по сег ну ти и за од ре ђе ним ме ра ма при си ле. Она мо же из ри ца ти 
на ред бе, за бра не и дру ге ак те са оба ве зу ју ћом сна гом. Она сво јим 
ин стру мен ти ма ути че на еко ном ску ак тив ност, те у мо дер ном све-
ту, ни јед на сфе ра еко ном ског жи во та не оста је не дир ну та од стра не 
др жа ве.

По сма тра ју ћи еко ном ски ам би јент мо же мо са гле да ти пред-
но сти и не до стат ке еко ном ског по тен ци ја ла не ке др жа ве, али и 
узро ке и по сле ди це од ре ђе них кре та ња у раз во ју дру штва. У том 
сми слу по сма тра ју ћи на ци о нал ну еко но ми ју Ре пу бли ке Ср би је мо-
же мо уочи ти да је она од раз ди на мич ких про ме на ко је су се од ви ја-
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ле у про те клом пе ри о ду. Еко ном ске санк ци је, ра за ра ње и уни ште ње 
ви тал них обје ка та при вред не и са о бра ћај не ин фра струк ту ре то ком 
де ве де се тих го ди на про шлог ве ка, ви со ка сто па не за по сле но сти и 
си ро ма штво знат ног де ла ста нов ни штва, при су ство ве ли ког бро ја 
прог на них и ин тер но ра се ље них ли ца, од ла зак ви со ко о бра зо ва ног 
ка дра из зе мље, пад при вред них ак тив но сти, ви со ка сто па за ду-
же но сти и дру ги фак то ри ума њу ју из гле де за бр жим еко ном ским 
и сва ким дру гим опо рав ком Ср би је осла ња њем на соп стве не еко-
ном ске ре сур се.

Не рав но ме ран при вред ни и де мо граф ски раз вој Ре пу бли ке 
Ср би је, ко ји је у про шло сти био сна жан из вор кри за, и да ље пред-
ста вља основ ни узрок не до вољ не еко ном ске ак тив но сти. Раз ли чит 
сте пен при вред не раз ви је но сти по је ди них ре ги о на, а ве за но и за 
њи хо ве де мо граф ске ка рак те ри сти ке, узро ку је по ја ву ве ћих ми-
гра ци ја ста нов ни штва из не раз ви је них ка раз ви је ним ре ги о ни ма. 
Де мо граф ски трен до ви и ми гра ци је, по ред со ци јал них про бле ма, 
мо гу до ве сти до по ра ста не ста бил но сти и па да ефи ка сно сти у еко-
но ми ји.

На ци о нал ни ин те рес Ре пу бли ке Ср би је је еко ном ски раз вој, 
уз очу ва ње и за шти ту на ци о нал них вред но сти. При вред ни раз вој, 
уна пре ђе ње жи вот ног стан дар да гра ђа на, убла жа ва ње и от кла ња-
ње свих не га тив них еко ном ско-со ци јал них по сле ди ца тран зи ци је, 
као и ства ра ње усло ва за све об ли ке ме ђу на род не са рад ње, укљу-
чу ју ћи и са рад њу са ме ђу на род ним фи нан сиј ским ин сти ту ци ја ма 
омо гу ћи ће еко ном ску ста бил ност зе мље, али исто вре ме но зна чи ће 
и без бед но сну ста бил ност. Еко ном ска ста бил ност Ре пу бли ке Ср-
би је исто вре ме но зна чи сма ње ње ве ро ват но ће на ста ја ња ри зи ка и 
прет њи на на ци о нал ном и ме ђу на род ном пла ну.

Из то га про ис ти че да је еко ном ска ста бил ност уз еко ном-
ску без бед ност1) услов и прет по став ка спро во ђе ња по ли ти ке на-
ци о нал не без бед но сти Ср би је. Ре пу бли ка Ср би ја је опре де ље на 
да раз ви ја и уна пре ђу је све вр сте без бед но сти, а на ро чи то људ ску, 
со ци је тал ну, енер гет ску, еко ном ску, еко ло шку и дру ге. Све оне су 
са др жај ин те грал не без бед но сти Ре пу бли ке Ср би је, јер је без бед-
ност јед на је ди на и не де љи ва. По се бан зна чај по све ћу је ства ра њу 
усло ва за уна пре ђе ње људ ске без бед но сти, ко ја на гла ша ва за шти ту 
еко ном ске и сва ке дру ге без бед но сти по је дин ца и за јед ни це.

1) Економска безбедност и економска стабилност нису синоними већ појмови различитог 
садржаја.



СПМ број 1/2017, година XXIV, свеска 55.

178

стр. 175-195.


2.ПОЈАМЕКОНОМСКЕБЕЗБЕДНОСТИ

Са вре ме на др жа ва на сто ји да уре ди све обла сти дру штве них 
од но са, па и област без бед но сти. Оства ри ти без бед ност гра ђа на 
не мо гу ће је без пра ва и др жа ве. Пра во је и нај зна чај ни је сред ство 
оства ри ва ња без бед но сти, јер за то рас по ла же и при ну дом.2) За ко-
ном др жа ва обез бе ђу је су зби ја ње оних де лат но сти ко ји ма се угро-
жа ва ју (спо ља или из ну тра) ње ни ин те ре си. То под ра зу ме ва и од-
ре ђе на огра ни че ња по је ди на ца или гру па, све у ци љу оства ри ва ња 
без бед но сти гра ђа на. У том по гле ду за кон тре ба да обез бе ди да се 
ство ри осе ћа ње си гур но сти у по гле ду пра ва и ду жно сти, она ко ка-
ко је то из не то у по зи тив ном пра ву. Љу ди ма тре ба ука за ти на њи-
хо ва за кон ска пра ва и ду жно сти, као и на пра во да ужи ва ју за кон-
ску за шти ту у слу ча ју не за ко ни тог или са мо вољ ног огра ни ча ва ња 
њи хо вих пра ва.

Др жа ва до но си и ме ња прав не про пи се и од ре ђу је нор ме по-
на ша ња, али исто вре ме но она мо ра пре ко сво јих ор га на да оства-
ри по што ва ње про пи са ко је је до не ла. Основ уре ђи ва ња од но са 
без бед но сти у сва кој зе мљи, па и у Ре пу бли ци Ср би ји, су на че ла 
из ра же на у уста ву. Устав јем чи сло бо ду и пра ва гра ђа на, као и гра-
ђан ску сво ји ну. Гра ђа ни има ју јед на ка пра ва пред ор га ни ма др жав-
не упра ве и јед на ку за шти ту сво јих сло бо да. У Уста ву Ре пу бли-
ке Ср би је3) у чла ну 27. став 1. сто ји: „сва ко има пра во на лич ну 
сло бо ду и без бед ност“. Са мо ка да су гра ђа ни јед на ки у пра ви ма и 
ду жно сти ма, при ме на пра ва обез бе ђу је без бед ност свих. У чла ну 
24. став 1. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, сто ји: „људ ски жи вот је не-
при ко сно вен“.

Сва ки гра ђа нин под јед на ким усло ви ма има пра во и мо гућ-
ност да од др жа ве зах те ва за шти ту сво јих пра ва и сло бо да. Уло га 
др жа ве не огле да се са мо у на ме та њу пра ва и ду жно сти, ње на уло-
га је ви ше стру ка: за штит на, раз вој на, обра зов на, еко ном ска, по ли-
тич ка, прав на и слич но. Сва ку од ових уло га др жа ва мо же оства ри-
ти у ма њем или ве ћем оби му.

Др жа ва ће ре а ли зо ва ти сво ју уло гу, са мо ако исто вре ме но 
мо же оства ри ти два усло ва: ако тај за да так др жа ва ствар но же ли 
и ако за оства ре ње тог за дат ка др жа ва има нео п ход на сред ства. У 
су прот ном ни је дан циљ др жа ве не мо же би ти оства рен са успе хом. 
Сред ства др жа ве по ти чу углав ном из еко ном ске ак тив но сти др жа-

2) Сло бо дан Ми ле тић, Полицијскоправо, По ли циј ска ака де ми ја, Бе о град, 1997, стр. 10.

3) Устав Ре пу бли ке Ср би је, СлужбенигласникРС, бр. 98/2006.
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ве и по је ди на ца. Др жа ва за пра во од лу чу је ка ко да по ву че од ре ђе на 
– по треб на сред ства од на ци о нал них до ма ћин ста ва и од по слов них 
су бје ка та за јав не ци ље ве. Ме ха ни змом др жав не ак тив но сти, она 
са мо ре ал не ре сур се од по је ди на ца и при вред них су бје ка та, пре но-
си на се бе, од но сно сво је ин сти ту ци је као су бјек те др жа ве, а ра ди 
оства ри ва ња сво јих функ ци ја.4)

Оства ри ти без бед но сне ци ље ве и за ко ном утвр ђе ну над ле-
жност др жа ве, не мо гу ће је без аде кват них еко ном ских ре сур са. 
Еко ном ски ре сур си, за јед но са еко ном ском по ли ти ком су еле мент 
си сте ма по ли ти ке на ци о нал не без бед но сти, али они исто вре ме но 
пред ста вља ју еко ном ски, со ци јал ни, по ли тич ки и сва ки дру ги по-
тен ци јал зе мље. То зна чи да су еко ном ски ре сур си осно ва еко ном-
ске, а ти ме и на ци о нал не без бед но сти зе мље.

Еко ном ска без бед ност је део функ ци је си сте ма на ци о нал не 
без бед но сти и пред ста вља за шти ће ност еко ном ског ин те ре са на-
ци о нал не еко но ми је од свих ви до ва и об ли ка угро жа ва ња, од но сно 
она пред ста вља си стем еко ном ско-без бед но сне за шти те зе мље уз 
од су ство ста ња би ло ког об ли ка угро жа ва ња еко ном ског по тен-
ци ја ла на ци о нал не еко но ми је. Пред мет на де фи ни ци ја од ре ђу је и 
основ не ка рак те ри сти ке еко ном ске без бед но сти и то:

 –  она је део функ ци је др жа ве и си сте ма на ци о нал не без бед-
но сти;

 –  она је основ за шти те на ци о нал не еко но ми је;
 –  она под ра зу ме ва од су ство би ло ког об ли ка угро жа ва ња 

еко ном ског по тен ци ја ла на ци о нал не еко но ми је, без об зи-
ра на вре ме, ме сто и су бјек та оног ко угро жа ва.

Си стем на ци о нал не без бед но сти је вр ло сло жен си стем и ор-
га ни зо ван је пре ко хи је рар хиј ске струк ту ре, од но сно под си сте ма и 
ми кро си сте ма. Под си стем, по пра ви лу, оства ру је јед ну функ ци ју, 
као део оп ште ак тив но сти др жа ве, док ми кро си стем по ве зу је ви ше 
ма њих ак тив но сти и функ ци о ни ше на ужем про сто ру.5) У окви ру 
си сте ма на ци о нал не без бед но сти, еко ном ска без бед ност је ње на 
функ ци ја, ко ја оства ру је ак тив ност за шти те еко ном ског си сте ма 
зе мље.  На овај на чин, еко ном ска без бед ност при ме ном свог си сте-
ма ор га ни за ци је, ме то да ра да и пра ви ла, на сла ња ју ћи се у свом де-
ло ва њу на це ло ку пан си стем на ци о нал не без бед но сти, на сто ји да 
пра во вре ме ним де ло ва њем от кри је и спре чи све об ли ке угро жа ва-

4) Го ран Ми ло ше вић, Теоријаипраксафинансијскогправа, Кри ми на ли стич ко-по ли циј-
ска ака де ми ја, Бе о град, 2011, стр. 8.

5) Љу бо мир Ста јић, Ра до ји ца Ла зић, Уводунационалнубезбедност, ЈП Слу жбе ни гла-
сник, Бе о град, 2015, стр. 76.
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ња еко ном ског по тен ци ја ла зе мље. Си стем еко ном ске без бед но сти 
исто вре ме но по ди же ни во за шти те еко ном ског си сте ма и ства ра 
усло ве за ја ча ње и очу ва ње еко ном ског ин те ре са на ци о нал не еко-
но ми је и је дан је од глав них фак то ра очу ва ња на ци о нал не без бед-
но сти.

3.КОРЕЛАЦИЈАЕКОНОМИЈЕ
ИЕКОНОМСКЕБЕЗБЕДНОСТИ

Еко но ми ја има ва жну уло гу у раз во ју и кре и ра њу при вре де 
али и др жав них функ ци ја зе мље. Ве ли ка кон ку рен ци ја ме ђу пред у-
зе ћи ма, убр за не тех но ло шке про ме не, при су ство ин фла ци је, не ста-
бил ност ка мат них сто па, еко ном ска не си гур ност, про ме не по ре ске 
по ли ти ке и слич но, по ја ве су на ко је но си о ци еко ном ске и по ли-
тич ке мо ћи мо ра ју да обра те па жњу. Еко ном ски то ко ви су по пут 
крв ног си сте ма код чо ве ка. Тај си стем бо ље функ ци о ни ше уко ли ко 
има ве ћу еко ном ску моћ.

Про цес ства ра ња хар мо ни је из ме ђу при вред них су бје ка та и 
др жа ве, као и њи хо вог све о бу хват ног ко ри шће ња у ци љу ре про-
дук ци је, под сти ца ња и за до во ље ња со ци јал них по тре ба дру штва 
је ну жност и по тре ба сва ке за јед ни це. У за ви сно сти од ка рак те ра 
су бје ка та, њи хо ве спрем но сти и спо соб но сти, уну тар еко ном ског 
про сто ра мо гу ће је из два ја ти по себ не гру пе. Сва ка гру па има сво је 
спе ци фич но сти и соп стве ну ор га ни за ци о ну струк ту ру функ ци о ни-
са ња, али и свој ин те рес. Ме ђу тим, оне све у куп но обра зу ју еко-
ном ски ам би јент јед не др жа ве.

Не рав но те же ко је мо гу на ста ти на ра зним сек то ри ма еко но-
ми је до би ја ју не га ти ван из раз и ре флек ту ју се као не рав но те же у 
ра зним сфе ра ма еко но ми је. За да так еко но ми је је сте да про на ђе и 
ис тра жи узро ке и по сле ди це не рав но те же, али и да ука же на мо-
гу ћа ре ше ња. Це ли на еко ном ских од но са и ин сти ту ци ја, зах те ва 
њи хо во по сма тра ње и ис тра жи ва ње у окви ри ма од ре ђу ју ћих при-
вред них су бје ка та и др жа ве.

Др жа ва мо ра да уре ди раз ли чи те обла сти при вред ног и дру-
штве ног ам би јен та, али на на чин да та уре ђе ност во ди оства ре њу 
ци ље ва раз во ја. Ти ци ље ви мо гу да бу ду раз ли чи ти, али се у сва ком 
слу ча ју за да так ин сти ту ци ја и при вре де са сто ји у мак си мал но мо-
гу ћем оства ре њу при вред ног раз во ја. Од спо соб но сти еко ном ског 
си сте ма да се при ла го ди про ме на ма, од ње го ве уме шно сти да про-
на ђе из во ре фи нан си ра ња и упра вља фи нан сиј ским сред стви ма, 
за ви си успех це ле при вре де. Не мо гу ће је за ми сли ти раз ви је ну на-
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ци о нал ну при вре ду без по мо ћи раз ви је них фи нан сиј ских тр жи шта 
и раз ли чи тих мо гућ но сти крат ко роч ног, сред њо роч ног и ду го роч-
ног фи нан си ра ња. Ка да се сред ства по гре шно ало ци ра ју, успо ра ва 
се при вред ни раст.

При вред ни на пре дак се обез бе ђу је стал ним ула га њем у 
струк тур не про ме не на ци о нал не еко но ми је. Раз во јем ин фра струк-
ту ре, ин ду стри је ви со ких тех но ло ги ја, као и ин тен зив ним раз во-
јем на уч но и стра жи вач ких по тен ци ја ла и обра зо ва ња обез бе ђу ју се 
ва жне прет по став ке при вред ног раз во ја, кон ку рент ност при вре де, 
сма ње ње за ви сно сти од уво за и сма ње ње спољ ног ду га. Ства ра-
њем соп стве них ка па ци те та и пре у сме ра ва њем по сто је ћих ре сур са 
убр за ва ју се сви про це си ко ји под сти чу си стем убр за ног раз во ја 
на ци о нал не еко но ми је. Је дан број тих про це са пред ста вља ја ча ње 
бан кар ског си сте ма, уз ни ску сто пу ин фла ци је пра ће ну од го ва ра ју-
ћим ме ра ма фи скал не и мо не тар не по ли ти ке.

Си сте мом раз во ја на ци о нал не еко но ми је обез бе ђу ју се усло-
ви за оства ре ње ци ље ва по ли ти ке на ци о нал не без бед но сти и то: 
раз вој не за ви сног и су ве ре ног по ли тич ки и еко ном ски ста бил ног 
и про спе ри тет ног дру штва, уче шће у из град њи по вољ ног без бед-
но сног окру же ња, укљу чи ва ње у европ ске ин те гра ци је и оста ле 
ре ги о нал не и ме ђу на род не струк ту ре, као и са рад ња са дру гим де-
мо крат ским дру штви ма.6) Оства ре њем ци ље ва на ци о нал не без бед-
но сти, на ци о нал на еко но ми ја ства ра ам би јент оства ре ња и еко ном-
ске без бед но сти као ин те гра тив ног де ла на ци о нал не без бед но сти.7)

Без бед ност гра ђа на, за шти та њи хо вих жи во та и имо ви не, 
оп шта и за јед нич ка без бед ност и слич но је су оба ве зе и ду жно сти 
сва ке др жа ве. У том сми слу, др жа ва је има ла увек исти циљ, са мо 
су се ме ња ли об ли ци де лат но сти ко ји ма се оства ри ва ла за шти та 
од ре ђе них вред но сти. Ве ћи на др жа ва за шти ту без бед но сти гра ђа-
на и др жа ве по ве ра ва од ре ђе ним без бед но сним ор га ни ма. Без бед-
но сни су бјек ти, сход но сво јој функ ци ји и за дат ку, оства ру ју за шти-
ту ви тал них вред но сти дру штва. Од су бје ка та без бед но сти гра ђа ни 
оче ку ју си гур ност њи хо вих жи во та и имо ви не, спо кој ство и мир у 
окру же њу, жи вот без стра ха од зло чи на и на си ља.

Ду жност су бје ка та без бед но сти је да пред у зи ма ју од го ва ра-
ју ће ме ре и рад ње у ци љу от кла ња ња узро ка но си ла ца и об ли ка 

6) Види опширније: Стратегија националне безбедности Републике Србије,Службени
гласникРС, број 88 од 28. октобра 2009.

7) Еле мен ти по ли ти ке на ци о нал не без бед но сти Ре пу бли ке Ср би је су: спољ на по ли ти ка, 
еко ном ска по ли ти ка, по ли ти ка од бра не, по ли ти ка уну тра шње без бед но сти, по ли ти ка 
за шти те људ ских и ма њин ских пра ва, со ци јал на по ли ти ка и по ли ти ке у дру гим обла-
сти ма дру штве ног жи во та.
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ко ји не по сред но угро жа ва ју жи вот, лич ну и имо вин ску си гур ност 
гра ђа на. По сту па њем у окви ру сво је над ле жно сти, су бјек ти без-
бед но сти, на сто је да иду у су срет са не же ље ним до га ђа ји ма, у ци-
љу спре ча ва ња и су зби ја ња де ли ка та ко ји ма се угро жа ва жи вот, 
лич на и имо вин ска си гур ност гра ђа на.

Из на ве де ног про ис ти че да ак тив на уло га др жа ве у си сте-
му без бед но сти зах те ва раз вој и из град њу еко ном ских по тен ци ја-
ла. По треб но је кре и ра ти аде ква тан си сте ма ало ка ци је еко ном ских 
ре сур са на но си о це еко ном ске без бед но сти. Не до ста так или огра-
ни че ност еко ном ских ре сур са ну жно про ду ку је пад еко ном ске без-
бед но сти, а ти ме и пад при вред них ак тив но сти. Оства ри ти еко ном-
ску без бед ност мо гу ће је са мо ако еко ном ски по тен ци ја ли др жа ве 
ра сту.

При о ри те ти Ре пу бли ке Ср би је мо ра ју би ти убр за ни еко-
ном ски раз вој, сма ње ње спољ ног и уну тра шњег ду га, при ва ти за-
ци ја дру штве них пред у зе ћа и ре струк ту ри ра ње јав них пред у зе ћа, 
у скла ду са на ци о нал ним ин те ре си ма. Ва жна прет по став ка еко-
ном ске без бед но сти, али и без бед но сти у це ли ни, је сте сма ње ње 
раз ли ка у раз ви је но сти ре ги о на. Сти му ли са ње по врат ка ста нов ни-
штва у еко ном ски не до вољ но раз ви је на под руч ја, спро во ђе ње ме ра 
за уна пре ђе ње ин ду стриј ске про из вод ње, по љо при вре де и тр го ви-
не, као и раз вој са о бра ћај не ин фра струк ту ре, зна чај но до при но се 
сма њи ва њу раз ли ка у ре ги о нал ном раз во ју. Ва жни пред у сло ви за 
сма ње ње сто пе си ро ма штва и не за по сле но сти је су по ди за ње ин-
сти ту ци о нал не спо соб но сти др жа ве у обла сти еко но ми је, ра ци о-
на ли за ци ја др жав не упра ве и бор ба про тив ко руп ци је и ор га ни зо-
ва ног кри ми на ла.

Гло бал на еко ном ска кри за и по ре ме ћа ји на фи нан сиј ском тр-
жи шту зна чај но се ре флек ту ју и на еко но ми ју Ре пу бли ке Ср би је. 
Не по вољ на фи нан сиј ска си ту а ци ја је под ста кла на шу др жа ву да 
по ја ча на по ре у до ме ну спре ча ва ња по ре ских пре ва ра,8) а у ци љу 
ја ча ња фи скал не ди сци пли не. Гло ба ли за ци ја и ин тер на ци о на ли-
за ци ја дру штве них од но са исто вре ме но ства ра ју но ве про сто ре 
угро жа ва ња без бед но сти. Узи ма ју ћи у об зир обје кат на па да и сте-
пен угро же но сти са вре ме ни свет се су о ча ва са ор га ни зо ва ним и 
ин тен зив ним де лат но сти ма по је ди на ца и ор га ни зо ва них гру па ко ји 
на ру ша ва ју ви тал не ин те ре се дру штва. Са да шњост, али и бу дућ-
ност зах те ва ак тив ну уло гу др жа ве и ње них ор га на, спрем ност и 
спо соб ност др жав них ор га на да на ра сле про бле ме ре ше бр зо и јед-
но став но. То сва ка ко зна чи спрем ност и спо соб ност су бје ка та без-
бед но сти да од го во ри иза зо ви ма окру же ња из сво је над ле жно сти.

8) Ми ле ва С. Ан ђел ко вић „Уна пре ђе ње по ре ске ди сци пли не у са вре ме ним кри зним усло-
ви ма“, Српскаполитичкамисао, број 4/2015, Бе о град, 2015, стр. 188.
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Утвр ђи ва ње од го ва ра ју ћих еко ном ских ци ље ва и до но ше ње 
еко ном ских ме ра за кри зне си ту а ци је пред ста вља ју зна ча јан сег-
мент еко ном ске по ли ти ке, ре ле ван тан за без бед ност Ре пу бли ке 
Ср би је. Пра во вре ме ним еко ном ским ме ра ма обез бе ђу је се ауто-
ном ност и ја ча ње ре ги о нал не еко ном ске по зи ци је зе мље. Циљ од-
го ва ра ју ћих ме ра еко ном ске по ли ти ке је сте да, у скла ду са мо гућ-
но сти ма др жа ве, по др же од брам бе не и без бед но сне при пре ме, а 
у слу ча ју угро жа ва ња без бед но сти др жа ве, да оси гу ра ју по тре бе 
ста нов ни штва и обез бе де ло ги стич ку по др шку свим струк ту ра ма у 
си сте му на ци о нал не без бед но сти.9)

4.ФИНАНСИЈСКААКТИВНОСТДРЖАВЕ

Као од го вор на не са вр ше ност тр жи шта у са вре ме ним при-
вре да ма по себ но је ва жна ак тив ност др жа ве, ње них ор га на и ко-
лек ти ви те та. Др жа ва не по слу је као пред у зе ће. Њен мо тив функ-
ци о ни са ња ни је ко мер ци ја лан. Њен циљ је за до во ља ва ње јав них, 
оп штих и за јед нич ких по тре ба. Сво јом ак тив но шћу др жа ва пру жа 
јав не услу ге ко ји ма за до во ља ва јав не по тре бе свих гра ђа на.10) Све 
јав не по тре бе мо же мо по сма тра ти са аспек та свр хе ко ја се оства-
ру је фи нан си ра њем јав них рас хо да. Уоби ча је но је да се у са вре-
ме ним усло ви ма јав ни рас хо ди мо гу гру пи са ти у не ко ли ко ка те го-
ри ја:11) рас хо ди др жав не упра ве, рас хо ди уну тра шње без бед но сти, 
рас ход ни за од бра ну (вој ни рас хо ди), рас хо ди суд ства, ту жи ла штва 
и пра во бра ни ла штва, рас хо ди за обра зо ва ње, рас хо ди за кул ту ру, 
фи зич ку кул ту ру, спорт и слич но, рас хо ди за на уч но и стра жи вач ки 
рад, рас хо ди на ме ње ни за еко ло шке свр хе, рас хо ди за еко ном ске 
ин тер вен ци је и ин ве сти ци је, рас хо ди со ци јал не си гур но сти ста-
нов ни штва, и ра зни и не по ме ну ти јав ни рас хо ди.

Сво јом фи нан сиј ском де лат но шћу др жа ва обез бе ђу је сред-
ства из ко јих ће фи нан си ра ти јав не рас хо де, од но сно функ ци о ни са-
ње сво је за ко но дав не, из вр шне и суд ске вла сти. Без тих сред ста ва 
др жав ни ор га ни зам би јед но став но „пре стао да жи ви”, не ста ла би 
„крв” ко ја га на па ја.12) Тај про цес при ба вља ња дру штве них сред-
9) Ви ди оп шир ни је: Стра те ги ја на ци о нал не без бед но сти, СлужбенигласникРС, број 88 

од 28. ок то бра 2009.

10) По тре бе ко је по је ди нац не мо же да за до во љи на ин ди ви ду а лан на чин, по сред ством 
тр жи шта, већ је за њи хо ву ре а ли за ци ју по треб но по сто ја ње др жа ве са свим ње ним ор-
га ни ма и ин сти ту ци ја ма, на зи ва ју се јав не по тре бе.

11) Бо жи дар Ра и че вић, Јавнефинансије, Цен тар за из да вач ку де лат ност Еко ном ског фа-
кул те та у Бе о гра ду, Бе о град, 2008, стр. 50.

12) Де јан По по вић, Наукаопорезимаипорескоправо, Open So ci ety In sti tut/Con sti tu ti o nal 
and Le gi sla ti ve Po licy In sti tu te, Bu da pest и Са вре ме на ад ми ни стра ци ја, Бе о град, 1997, 
стр. 2.
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ста ва и њи хо во план ско тро ше ње на јав не по тре бе чи ни по себ ну 
при вре ду – фи нан сиј ску при вре ду др жа ве, ко ја има сво је ин стру-
мен те, сво је за ко ни то сти, тех ни ку и ефек те. Фи нан сиј ска при вре да 
др жа ве и ње них ор га на, део су ши рег пој ма јав не при вре де, али и 
ве о ма зна ча јан део це ло куп не на ци о нал не еко но ми је. Ин стру мен-
ти фи нан сиј ске при вре де ути чу на оп шту про из вод њу, рас по де лу, 
раз ме ну и по тро шњу, та ко да на ци о нал на при вре да у ве ли кој ме ри 
за ви си од фи нан сиј ске ак тив но сти др жа ве. Фи нан сиј ском де лат но-
шћу др жа ва сна жно де лу је у свим фа за ма дру штве не ре про дук ци је 
са ви ше стру ким еко ном ским, со ци јал ним, де мо граф ским, кул тур-
ним и дру гим деј стви ма.

Фи нан сиј ска при вре да др жа ве раз ли ку је се од тр жи шне при-
вре де и од при вре де по је дин ца. Ука за ће мо са мо на не ке раз ли ке 
фи нан сиј ске де лат но сти др жа ве, од фи нан сиј ске ак тив но сти фи-
зич ких и прав них ли ца:13)

 –  др жа ва при ли ком оба вља ња утвр ђе них за да та ка не ру ко-
во ди се прин ци пом еко но мич но сти,14) рен та бил но сти и 
про фи та бил но сти;15)

 –  др жа ва се не ру ко во ди прин ци пом про тив чи нид бе. Ак-
тив ност др жа ве и ње них ко лек ти ви те та не про из во ди ни-
ка кву про тив у слу гу;

 –  ак тив но шћу др жа ве сва ки гра ђа нин је у при ли ци да бр же 
и успе шни је за до во љи сво је по тре бе. Број, вр ста и обим 
јав них по тре ба, ко је др жа ва за до во ља ва су не ма те ри јал не 
при ро де и оне су нај че шће не мер љи ве;

 –  ра ди фи нан си ра ња јав них по тре ба др жа ва обез бе ђу је нај-
ве ћи део нов ча них сред ста ва при нуд ним пу тем, ко ри сте-
ћи се мо но по лом сво је су ве ре не вла сти. Је дан ма њи део 
јав них при хо да др жа ва оства ру је сво јом ак тив но шћу, пре-
ко др жав них при вред них пред у зе ћа и др.;

 –  од лу ке о фи нан сиј ској де лат но сти др жа ве бит но се раз-
ли ку ју од при вред не де лат но сти фи зич ких и прав них ли-
ца;16)

13) Го ран Ми ло ше вић, Јавнеимонетарнефинансије, Кри ми на ли стич ко-по ли циј ска ака-
де ми ја, Бе о град, 2010, стр. 126.

14) Ово сва ка ко не зна чи, да др жа ва сред ства са ко ји ма рас по ла же, ко ри сти не ра ци о нал но. 
Оства ри ва ње про фи та је циљ и мо тив сва ког прав ног ли ца, а др жа ва оства ру ју ћи сво ју 
ак тив ност вр ши ула га ња и у оп ште дру штве не по тре бе, ко је не ма ју као пре вас ход ни 
циљ оства ри ва ње про фи та.

15) Ми о драг Јо ва но вић, Финансијеутеоријиипракси,Еко ном ски фа кул тет, Ниш, 1996. 
стр. 4.

16) Пред став нич ко те ло – пар ла мент на пред лог вла де усва ја бу џет ко јим од ре ђу је при-
о ри те те у под ми ри ва њу јав них по тре ба, као и на чин тро ше ња при ку пље них јав них 
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 –  на фи нан сиј ску ак тив ност др жа ве сна жно ути чу и по ли-
тич ки мо ти ви. Др жа ва је по ли тич ки фе но мен. Ње не од лу-
ке за ви се од од но са сна га у зе мљи, та ко да ње не фи нан-
сиј ске ме ре но се пе чат по ли тич ких ци ље ва.17)

Фи нан сиј ска ак тив ност др жа ве не огра ни ча ва се са мо на 
при ку пља ње јав них при хо да и њи хо во тро ше ње, већ се све ви ше 
ко ри сти за оства ре ње и не фи скал них ци ље ва. Ти се ци ље ви мо гу 
гру пи са ти та ко да се мо же го во ри ти о:18)

 –  по ли ти ци за до во ља ва ња лич них, за јед нич ких и оп штих 
по тре ба, као и по бољ ша ња жи вот них и рад них усло ва;

 –  по ли ти ци пре ра спо де ле до хот ка и имо ви не;
 –  по ли ти ци ста би ли за ци је ко ја је усме ре на на очу ва ње, од-

но сно оства ре ње: пу не за по сле но сти, ста бил но сти це на и 
урав но те же ња плат ног би лан са зе мље;

 –  по ли ти ци еко ном ског ра ста – по ли ти ци ко ја је усме ре-
на на по ве ћа ње ин ве сти ци о не де лат но сти, по бољ ша ње 
струк ту ре рад не сна ге, по ве ћа ње бро ја за по сле них и под-
сти цај тех нич ког на прет ка;

 –  струк ту рал ној по ли ти ци, тј. по ли ти ци очу ва ња по сто је ће 
при вред не струк ту ре, при ла го ђа ва ња при вред не струк-
ту ре (ус по ста вља ња тзв. сек то ра рав но те же), од но сно 
из град ње та кве при вред не струк ту ре ко ја се мо же оце-
ни ти као аде кват на за јед ну др жа ву у од ре ђе ном вре ме ну 
те уну тар струк ту рал не по ли ти ке и ре ги о нал не по ли ти ке 
– по ли ти ке ко ја тре ба да (а) под сти че при вред ни раз вој 
не до вољ но раз ви је них под руч ја и (б) да де сти му ли ра про-
цес ства ра ња ве ли ких агло ме ра ци ја19) и

 –  по ли ти ци на ци о нал не без бед но сти.

при хо да. При хо ди ко јим рас по ла жу прав на ли ца за ви се од по сло ва ња. Прав на ли ца 
са мо стал но до но се од лу ке о сво јој фи нан сиј ској де лат но сти.

17) Јо ван Гор чић, Финансијеифинансијскоправо, Прав ни фа кул тет, Ниш, 1994, стр. 219.

18) Го ран Ми ло ше вић, Мир ко Ку лић, Порескоправо, Прав ни фа кул тет, Уни вер зи тет у Но-
вом Са ду, Но ви Сад, 2015, стр. 48.

19) Wit mann W., OeffentlicheFinanzeen–EinfuhrungindieFinanzwissenschaft, Ro wohlt, Re-
in beck, 1978, стр. 211-260, ци ти ра но пре ма: Бо жи дар Јел чић, Наукаофинанцијамаи
финанцијскоправо, Ин фор ма ти ка, За греб, 1983, стр. 569.
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4.ПРОБЛЕМСКИЕКОНОМСКО-ПОЛИТИЧКИ

АСПЕКТИЕКОНОМСКЕБЕЗБЕДНОСТИ

У по ли тич кој и без бед но сној те о ри ји при сут на су два аспек-
та про бле ма еко ном ске без бед но сти: еко ном ска без бед ност др жа ве 
(као по ли тич ке тво ре ви не) и еко ном ски аспект на ци о нал не без бед-
но сти.20)

Ја сно и пре ци зно де фи ни са ње пој ма др жа ве оте жа но је раз-
ли чи то шћу пред ме та ко јим је озна чен овај тер мин. Не ки те о ре ти-
ча ри под овим пој мом под ра зу ме ва ју по ли тич ки ор га ни зо ва но дру-
штво пу тем апа ра та вла сти и прав ног по рет ка. Дру ги пак, тер мин 
др жа ва ко ри сте да озна че укуп ност гра ђа на и те ри то ри ју ко ју они 
на ста њу ју. Без об зи ра на раз ли чи тост де фи ни са ња пој ма др жа ве, 
те ме љи ње не вла сти су чи ње ни це, од но сно раз ло зи ко ји об ја шња-
ва ју ње но ва же ње и ефи ка сност. Ка ко др жа ва од ра жа ва ин сти ту-
ци о на ли зо ва ну дру штве ну моћ, то ра зни об ли ци дру штве не мо ћи: 
фи зич ка си ла, еко ном ска моћ, ле ги ти ми тет и нор ма ти ви за ци ја од-
лу ка, пред ста вља ју ујед но и основ не из во ре или те ме ље др жав не 
вла сти.21) Сва ка др жа ва на сто ји да са мо стал но кре и ра сво је уну тра-
шње и спољ не при о ри те те. Сво ју уну тра шњу  и спољ ну по ли ти ку, 
утвр ђе ну у скла ду са на ци о нал ним ци ље ви ма, у осно ви уре ђу ју и 
кре и ра ју по је дин ци но си о ци по ли тич ке мо ћи у да том дру штву. У 
усло ви ма по сло ва ња ко је ка рак те ри ше сло бо дан про ток љу ди, ка-
пи та ла и тех но ло ги је, ста бил ност по ли тич ког окру же ња у зе мљи 
пред ста вља је дан од кључ них усло ва и фак то ра ко ји у до број ме ри 
де тер ми ни ше дру штве но еко ном ски раз вој зе мље.

Су шти на еко ном ске без бед но сти је у нор мал ном функ ци о ни-
са њу еко ном ског си сте ма у це ли ни и мо гућ но сти ма бес кон фликт-
ног и нор мал ног укљу чи ва ња при вред них су бје ка та у еко ном ски 
си стем ка ко у зе мљи, та ко и у окви ру свет ске еко но ми је22) трај но 
и не пре кид но. Еко ном ска ста бил ност је основ ни пред у слов за ре-
а ли за ци ју ци ље ва по ли ти ке на ци о нал не без бед но сти. При о ри тет 
еко ном ске по ли ти ке је сте одр жив раз вој са тен ден ци јом ду го роч но 
екс пан зив ног раз во ја и ви со ка сто па при вред ног ра ста, као зна чај-
на ме ра по др шке ја ча њу при вред не ста бил но сти др жа ве. Еко ном-
ски раз вој зе мље зна чај но је усло вљен и спољ ним фак то ри ма, што 

20) Зо ран Ми ло ше вић, „Еко ном ска без бед ност др жа ве“, Војно дело, про ле ће/2012, Бе о-
град, 2012, стр. 199.

21) Мирослав Живковић, Радомир Зекавица, Уводуправо, Криминалистичко-полицијска 
академија, Београд, 2009, стр. 127.

22) Зоран Милошевић, „Економска безбедност државе“,нав. дело, стр. 203.
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из и ску је по тре бу кон ти ну и ра ног пра ће ња про це са ре ги о нал них 
еко ном ских ин те гра ци ја и ак тив но уче шће у ме ђу на род ној еко но-
ми ји и ре ги о нал ним аран жма ни ма.

У еко ном ској те о ри ји аспек ти про бле ма еко ном ске без бед-
но сти огле да ју се: у про на ла же њу рав но те же из ме ђу рас хо да за 
од бра ну и без бед ност и еко ном ске ефи ка сно сти и кон ку рент но сти 
на ци о нал не еко но ми је.23)

Огра ни че ност ре сур са ука зу је на огра ни че не мо гућ но сти 
при вре де. Еко ном ски из бор у усло ви ма огра ни че них ре сур са зах-
те ва њи хо ву ра ци о нал ну ало ка ци ју, бу ду ћи да се ре сур си мо гу упо-
тре би ти на ал тер на тив не на чи не. Екс пер ти из обла сти без бед но сти 
су при стра сни, ра де у ко рист сво је стру ке, па су сто га за ин те ре со-
ва ни за то да ста ње ства ри при ка жу го рим не го што је сте, од но сно 
да су прет ње на ци о нал ној без бед но сти ве ће не го што ствар но је-
су.24) Овим се до ла зи до ве о ма бит не гре шке ко ја на ста је при ли ком 
из ра чу на ва ња це не, од но сно тро шко ва оства ри ва ња (за шти те) на-
ци о нал не без бед но сти: за не ма ру ју се опор ту ни тет ни тро шко ви.25) 
Про блем је, у то ме што они у об зир узи ма ју са мо из дат ке (бу џет ске 
рас хо де), а не укуп не, опор ту ни тет не тро шко ве ко је ге не ри шу раз-
ли чи ти си сте ми без бед но сти.

По ла зи се од ста но ви шта да без бед ност ни шта не ства ра 
(про из во ди) и за то је сма тра ју тро шком. Ме ђу тим, за не ма ру је се 
чи ње ни ца да у усло ви ма не бе збед но сти не ма ни ка квог ства ра ња 
до хот ка. Да кле, без бед ност на из глед ни шта не ства ра, али она је 
услов и прет по став ка да дру ги мо гу ства ра ти вред но сти (до бра и 
услу ге).

За до во ље ње раз ли чи тих по тре ба у усло ви ма рет ко сти ре-
сур са зах те ва од ре ђе не тро шко ве. Упо тре ба еко ном ских ре сур са за 
јед ну на ме ну под ра зу ме ва да се они не мо гу исто вре ме но ко ри сти-
ти у не ке дру ге свр хе. На шим из бо ром да део еко ном ских ре сур са 
уло жи мо у рас хо де за од бра ну зна чи сма ње ње на ших мо гућ но сти 
да исте ре сур се уло жи мо у не ке дру ге обла сти и обр ну то. Зна чи, 
у усло ви ма огра ни че них ре сур са, до но си мо од лу ку да се при вре-
да од ри че де ла еко ном ских ре сур са на име без бед но сти. На овај 
на чин у си стем ана ли зе уво ди мо опор ту ни тет ни тро шак. Из нос 
јед ног до бра ко јег се тре ба од ре ћи да би се до би ло ви ше дру гог 
23) Види опширније: Борис Беговић, „Тешкоће израчунавања цене безбедности: теоријски 

приступ“ у зборнику: Економијаибезбедност (приредили: Мирослав Хаџић, Јелена 
Радоман), Центар за цивилно-војне односе, Београд, 2009.

24) Борис Беговић, „Тешкоће израчунавања цене безбедности: теоријски приступ“, нав. 
дело стр. 32.

25) Исто, стр. 34.
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до бра на зи ва се опор ту ни тет ни тро шак. Опор ту ни тет ни тро шко ви 
на ци о нал не без бед но сти пред ста вља ју ме ру оно га што је из гу бље-
но при ли ком до но ше ња од лу ка о упо шља ва њу еко ном ских ре сур са 
у си стем на ци о нал не без бед но сти.

Ана ли зи ра ју ћи ко ри сност рас хо да за оства ре ње без бед но сти, 
по ста вља се пи та ње ка ко, од но сно на осно ву че га се мо же ме ри ти 
ста ње на ци о нал не без бед но сти. На чел но по сма тра но, то ста ње се 
мо же ме ри ти, од но сно оце њи ва ти: (1) ве ро ват но ћом да се зе мља 
од у пре на па ду спо ља, (2) ве ро ват но ћом да до тог на па да уоп ште и 
не ће до ћи.26) По ред на ве де ног, а сход но об ли ци ма угро жа ва ња, на-
ци о нал на без бед ност мо же би ти угро же на и на уну тра шњем пла ну, 
али и ме шо ви тим де ло ва њем спољ ног и уну тра шњег об ли ка угро-
жа ва ња.27) Из то га мо же мо из ву ћи за кљу чак да по ла зе ћи од ко ри-
сно сти рас хо да, по ред на ве де ног, на ци о нал ну без бед ност мо же мо 
ме ри ти, од но сно оце њи ва ти: (3) ве ро ват но ћом да се зе мља од у пре 
уну тра шњем на па ду, (4) ве ро ват но ћом да до уну тра шњег на па да 
уоп ште и не ће до ћи, (5) ве ро ват но ћом да се зе мља од у пре уну тра-
шњем и спољ ном на па ду, (6) ве ро ват но ћом да до уну тра шњег и 
спољ ног на па да уоп ште и не ће до ћи.

У све сти љу ди увек је при су тан пси хо ло шки мо ме нат њи-
хо ве угро же но сти. Чо век као ми са о но и ра ци о нал но би ће има моћ 
и спо соб ност ра ци о нал ног од лу чи ва ња. Ме ђу тим, по не кад, услед 
деј ства од ре ђе них фак то ра на ко је он не мо же ути ца ти или је ње гов 
ути цај скро ман, чо век као људ ско би ће, до но си од лу ке ко је ни су ра-
ци о нал не, или су ре ла тив но ра ци о нал не, а про дукт су пси хо ло шког 
ста ња љу ди. Оту да у про цес ме ре ња, од но сно оце не на ци о нал не 
без бед но сти тре ба до да ти и (7) пси хо ло шке тро шко ве без бед но-
сти. Пси хо ло шке тро шко ве је ре ла тив но те шко од ре ди ти, од но сно 
де фи ни са ти. Они су про дукт да тог тре нут ка, објек тив ног ста ња и 
ре ла тив не ин фор ми са но сти. Пси хо ло шки тро шко ви од ра жа ва ју и 
ста ње тзв. „искуства лица“ о мо гу ћим по сле ди ца ма угро жа ва ња 
без бед но сти. Из то га, мо же мо за кљу чи ти да пси хо ло шки тро шко ви 
без бед но сти ра сту, ако је ис ку ство ли ца скром ни је и обр ну то, пси-
хо ло шки тро шко ви опа да ју, ако ис ку ство ли ца ра сте.

До не та од лу ка о си сте му без бед но сти про ду ку је од ре ђе ни 
ри зик. Сте пен ри зи ка мо же мо по јед но ста вље но од ре ди ти као ви-
сок и ни зак по ста ње без бед но сти. Сва ка на ци о нал на за јед ни ца до-

26) Борис Беговић, „Тешкоће израчунавања цене безбедности: теоријски приступ“, нав. 
дело, стр. 32.

27) Види опширније: Љубомир Стајић, Радојица Лазић, Увод у националну безбедност, 
нав. дело, стр. 81-15.
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не ће од лу ку о по ве ћа њу рас хо да за на ци о нал ну без бед ност ако је 
сте пен ри зи ка по ве ћан, те сто га и (8) сте пен ри зи ка по без бед ност 
тре ба узе ти у об зир при оце ни на ци о нал не без бед но сти.

Ана ли за опор ту ни тет ног тро шка зах те ва ак тив ну уло гу др-
жа ве. Др жа ва мо ра из вр ши ти оп ти мал ну ало ка ци ју огра ни че них 
ре сур са на сек тор без бед но сти и сек то ре на ци о нал не еко но ми је, 
као и на дру ге сек то ре. У су прот ном, не а де кват на ало ка ци ја еко-
ном ских ре сур са сма њи ће еко ном ску ефи ка сност и кон ку рент ност 
на ци о нал не еко но ми је. Пад ефи ка сно сти на ци о нал не еко но ми је 
во ди ка не га тив ним ефек ти ма у обла сти еко ном ске, а ти ме и на ци-
о нал не без бед но сти.

5.ДРЖАВНЕПОТРЕБЕ
ИЕКОНОМСКАБЕЗБЕДНОСТ

За до во ље ње по тре ба по је ди на ца, ко лек ти ви те та и це ло куп-
не дру штве не за јед ни це из и ску је по себ не на по ре и ан га жо ва ње 
др жа ве. Др жа ва и дру штво мо ра ју во ди ти ра чу на да по тре бе по-
је ди на ца и лич ни ин те ре си, не пре у зму до ми на ци ју над оп штим, 
за јед нич ким ин те ре си ма. Пот чи ња ва ње оп штег ин те ре са лич ном 
не ми нов но до во ди до кри за при вре де и дру штва, а за тим до дис-
функ ци о нал но сти др жав них ор га на и ин сти ту ци ја. Са да шње по-
тре бе др жа ве од раз су си сте ма вред но сти са вре ме ног дру штва и 
вред но сних ста во ва но си о ца по ли тич ке мо ћи.

У мо дер ном све ту при сут но је схва та ње да др жа ва мо же, ако 
се зду шно и искре но при хва ти за дат ка, на пра ви ти све осим оног 
што је са мо по се би не мо гу ће.28) Ве ро ва ње у моћ др жа ве ви ше тре-
ба схва ти ти као на шу же љу, а не као ре ал ност. Др жа ва ни је све-
моћ на. Има про ма ша ја у вла ди ној по ли ти ци, али су ти не у спе си 
усло ви ли по ја чан на пор др жа ве у же љи да се оства ре по ста вље ни 
ци ље ви.

На осно ву уста ва и за ко на, др жа ва има дис кре ци о но пра во да 
уре ди од ре ђе ну област. За пред у зи ма ње дис кре ци о них ме ра, обич-
но је овла шћен из вр шни ор ган – вла да или над ле жни ми ни стар. 
Ако су дис кре ци о не ме ре у над ле жно сти пар ла мен та, за њи хо ву 
при ме ну је нео п ход но ду же вре ме због са ме сло же но сти про це ду-
ре ра да скуп шти не. На рав но, ди на мич ност про ме на, зах те ва да др-
жа ва во ди ак тив ну по ли ти ку на ци о нал не без бед но сти, сход но тим 

28) Пол Самјуелсон, Економскачитанка, НЗМХ-Загреб, Загреб, 1975, стр. 102.
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про ме на ма, а ти ме да у од ре ђе ним слу ча је ви ма при ме њу је и дис-
кре ци о не ме ре у сфе ри еко ном ске без бед но сти.

Ра зно вр сност јав них по тре ба из и ску је по себ но ан га жо ва ње 
др жа ве, оли че но кроз рад од го ва ра ју ћих јав них те ла. Ефи ка сност 
др жа ве за сни ва се на ефи ка сно сти ње них те ла и ор га на. То прак-
тич но зна чи, да функ ци о ни са ње др жа ве, од но сно ње на ег зи стен-
ци ја, не мо же би ти оства ре на без кла сич них функ ци ја др жа ве. Др-
жа ва је да нас, у нај ве ћем де лу пре у зе ла на се бе си стем за шти те 
ви тал них вред но сти дру штва. Она за штит ну функ ци ју оства ру-
је де лат но шћу др жав них ор га на. Вој ска и по ли ци ја су ду го би ле 
основ не по лу ге за шти те др жа ве и ње них гра ђа на. Вре ме ном, по-
ред вој ске и по ли ци је не ки за да ци за штит ног ка рак те ра по ве ре ни 
су и дру гим др жав ним ор га ни ма – су ду, ту жи ла штву, ца ри ни, ин-
спек ци ја ма и дру гим ор га ни ма др жав не упра ве. На ве де ни ор га ни, 
вр ше ћи по сло ве из сво је над ле жно сти, исто вре ме но оства ру ју и 
за штит ну функ ци ју др жа ве.

Су бјек ти без бед но сти као ор га ни др жав не упра ве, оства ру ју 
сво ју уло гу ко ри сте ћи се од ре ђе ним сред стви ма, од но сно до би ја ју 
сред ства за рад из бу џе та.29) Бу џет тре ба да обез бе ди сред ства ко-
ји ма се фи нан си ра ју три ка те го ри је јав них по тре ба: др жав не функ-
ци је, јав не слу жбе и ин тер вен ци је у при вре ди. Из то га про ис ти че 
да сво јом фи нан сиј ском де лат но шћу др жа ва обез бе ђу је нов ча на 
сред ства да би фи нан си ра ла функ ци о ни са ње свог си сте ма без бед-
но сти. Не рав но те жа бу џе та, по себ но ако је ис ка за на кроз бу џет ски 
де фи цит, има од ра за не са мо на на ци о нал ну еко но ми ју већ и на 
функ ци ју еко ном ске без бед но сти. Бу џет ски де фи цит на ста је ка да 
су рас хо ди ве ћи од при хо да у бу џе ту. Је дан од раз ло га сма ње ња 
при хо да тре ба тра жи ти у по на ша њу об ве зни ка. Че сто об ве зни ци 
до жи вља ва ју др жа ву као ап страк тан су бјект сма тра ју ћи при то-
ме да не пла ћа њем по ре за ни ко ни је кон крет но оште ћен и да то не 
пред ста вља не по ште но по сту па ње.30) То за пра во зна чи да др жа ва 
или дру ги ни во вла сти ни су у мо гућ но сти да обез бе де до вољ но 
нов ца за фи нан си ра ње пла ни ра них рас хо да. У ова квој си ту а ци ји, 
др жа ва је при ну ђе на да сма њи рас хо де, по ве ћа при хо де или да бу-
џет ски де фи цит фи нан си ра за ду жи ва њем. Не до ста так сред ста ва у 
бу џе ту зна чи ће да си стем еко ном ске без бед но сти не ће у пот пу но-
сти мо ћи да оства ри све сво је функ ци је, чи ме мо же би ти угро жен 
си стем на ци о нал не без бед но сти, а ти ме и са ма др жа ва.
29) Буџет је план прихода и расхода државе, утврђен за одређени период који обично траје 

годину дана.

30) Милева Анђелковић, „Унапређење пореске дисциплине у савременим кризним 
условима“, нав. дело, стр. 193.
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Не бла го вре ме но пред у зи ма ње од го ва ра ју ћих ме ра и ин стру-
ме на та од стра не др жа ве, ре флек ту је се од мах не га тив но у свим 
обла сти ма, по ја вом ре це си је и не за по сле но сти, од но сно не га тив-
ним кре та њи ма у обла сти еко ном ске без бед но сти. Оту да, са вре ме-
на др жа ва је при ну ђе на да сво је тра ди ци о нал не функ ци је оба вља 
са мно го ве ћом од го вор но шћу, ве шти ном и кон тро лом. Од го вор-
ност за урав но те же ни ји раз вој до ве ла је др жа ву у сре ди ште при-
вред них зби ва ња. Кре а то ри са вре ме не еко ном ске по ли ти ке, по 
пра ви лу, би ра ју раз ли чи те ин стру мен те у функ ци ји сти му ли са ња 
еко ном ског ра ста. Су шти ну еко ном ске по ли ти ке тре ба са гле да ти 
у ма њој или ве ћој усме ре но сти или успе шно сти у де сти му ли са њу 
или сти му ли са њу по тре бе за од ре ђе ним еко ном ским ин стру мен ти-
ма, и то у вре ме и у обла сти ко ји не ће до ве сти до не ста бил но сти.

Бр зи на ути ца ја, по пра ви лу, за ви си од вре ме на ко је про тек не 
од тре нут ка пред у зи ма ња од ре ђе них кон крет них ак ци ја, до оства-
ри ва ња же ље них ефе ка та. За успех је нео п ход но да тај вре мен ски 
раз мак бу де што кра ћи. Пред ви дљи вост ути ца ја и не у трал ност је-
су ва жни ин стру мен ти еко ном ске по ли ти ке. Пред ви дљи вост је ва-
жан ин ди ка тор, упра во за то што се ме ре и до но се да би де ло ва ле 
у же ље ном прав цу. Не у трал ност је ва жан ин ди ка тор, јер циљ ак-
тив но сти је сте да се не иза зо ву по ре ме ћа ји у тр жи шном по сло ва-
њу. Бр зи на де ло ва ња сма њу је еко ном ске ри зи ке и ели ми ни ше оне 
фак то ре ко ји мо гу пред ста вља ти узроч ни ке на ру ша ва ња еко ном ске 
без бед но сти.

По сма тра ју ћи еко ном ски ам би јент Ре пу бли ке Ср би је и ње-
гов ути цај на си стем еко ном ске без бед но сти мо же мо уочи ти јед-
ну функ ци о нал ну ве зу и ме ђу за ви сност. Еко ном ска кри за и не а де-
кват на при вред на ак тив ност усло ви ли су не га ти ван фи нан сиј ски 
ре зул тат бу џе та Ре пу бли ке Ср би је. У пе ри о ду од 2010 до 2015 го-
ди не еви дент но је при су тан бу џет ски де фи цит ко ји се не га тив но 
од ра жа ва на све то ко ве нео п ход ног фи нан си ра ња јав них рас хо да 
Ср би је. Кон стант но при су ство бу џет ског де фи ци та про ду ку је да-
љи раст јав ног ду га, ко ји из но си 70.8 од сто Бру то до ма ћег про из-
во да.31)

31) Стање јавног дуга на дан 30.09.2016 године. Извор: Министарство финансија Републике 
Србије, Internet, http://www.mfin.gov.rs/, 09/11/2016.
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Та бе ла 1: Фи скал ни по ка за те љи уче шћа фи скал не ак тив но сти др жа ве Ср би је у БДП (у %)

Го ди на 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Кон со ли до ва ни јав ни 
при хо ди 41.7 40.0 41.1 39.7 41.5 41.9

Кон со ли до ва ни јав ни 
рас хо ди 46.3 44.8 47.9 45.1 48.1 45.6

Кон со ли до ва ни де фи-
цит/су фи цит -4.6 -4.8 -6.8 -5.5 -6.6 -3.7

Из вор: МинистарствофинансијаРепубликеСрбије, In ter net, http://www.mfin.gov.rs/, 
09/11/2016/

Та бе ла 2: Фи нан си ра ње јав них рас хо да су бје ка та без бед но сти Ре пу бли ке Ср би је  
у ми ли јар да ма ди на ра (те ку ће це не)

Го ди на А. Укуп ни рас-
хо ди бу џе та

Б. 
МУП

Ц. 
МО

Д.
БИА

Е.
Укуп но

(Б+Ц+Д)
% уче шће
Е/А*100

2010 762.9 47.6 69.9 3.5 121.0 15,86
2011 846.9 53.4 73.3 4.1 126.8 14,96
2012 874.5 61.8 53.2 4.1 115.1 13,16
2013 1.087.6 72.4 59.9 4.8 137.1 12,69
2014 1.112.5 69.7 63.6 5.0 138.3 12,44
2015 1.115.7 64.5 56.8 4.6 125.9 11,29
2016 1.119.1 62.2 56.4 4.5 123.1 11,00
2017 1.161.9 65,0 58,8 4,6 128,4 11,05
Из вор: За кон о Бу џе ту РС за 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011 и 2010 го ди ну (МУП 
– Ми ни стар ство уну тра шњих по сло ва; МО – Ми ни стар ство од бра не; и БИА – Без бед но-

сно ин фор ма тив на аген ци ја)

Са аспек та на ци о нал не без бед но сти при сут ни бу џет ски де-
фи цит и ви сок јав ни дуг, зна чи сма ње ње спо соб но сти др жа ве да 
фи нан си ра зах те ве и по тре бе овог сек то ра. Сред ста ва ко је се из-
два ја ју из бу џе та за по тре бе сек то ра без бед но сти Ре пу бли ке Ср би-
је по ка зу ју тен ден ци ју сма ње ња уче шћа овог сек то ра у струк ту ри 
укуп них јав них рас хо да ко ји се фи нан си ра ју из бу џе та. Из два ја ња 
из бу џе та за сек тор без бед но сти су сма ње на од 15,86 од сто, ко ли-
ко су из но си ла 2010 го ди не, на 11,05 од сто, ко ли ко су пред ви ђе на 
за 2017 го ди ну. Еви дент но сма ње на из два ја ња из бу џе та за сек тор 
без бед но сти, не сум њи во по твр ђу је на ше ста но ви ште да си стем 
еко ном ске без бед но сти Ре пу бли ке Ср би је не ће у пот пу но сти мо ћи 
да оства ри све сво је функ ци је, чи ме мо же би ти угро жен си стем на-
ци о нал не без бед но сти.
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FINANCIALACTIVITYOFSTATEASA
FACTOROFECONOMICSECURITY-REVIEW

OFTHEREPUBLICOFSERBIA

Resume
No go vern ment, no sta te, can af ford to ease the eco no mic and 

ot her ac ti vi ti es ta ke pla ce out si de of it. The co un try ne eds to as su me a 
mul ti tu de of tasks, in or der to esta blish the ne ces sary com mu nity har-
mony in all sphe res of so cial ac ti vity.

The sta te, the re fo re, re qu i res the pu blic and pri va te sec tors, in di-
vi du als and col lec ti ves, to re spect the laws and stan dards and to exer-
ci se the ir ro le to the sta te in ac cor dan ce with the rights and du ti es. The 
mo dern sta te is trying to re gu la te all are as of so cial re la ti ons, in clu ding 
the area of se cu rity. To ac hi e ve se cu rity ob jec ti ves and le gally esta-
blis hed aut ho rity of the sta te is im pos si ble wit ho ut ade qu a te eco no mic 
re so ur ces. The sta te will im ple ment its ro le, only if at the sa me ti me can 
ac hi e ve two con di ti ons: if the co un try re ally wants a task if the task of 
re a li zing that the sta te has the ne ces sary re so ur ces. This me ans that the 
eco no mic ba sis of eco no mic re so ur ces, and thus the na ti o nal se cu rity of 
the co un try. It is ne ces sary to cre a te an ade qu a te system of al lo ca tion 
of eco no mic re so ur ces to the hol ders of eco no mic se cu rity. The lack or 
li mi ta tion of eco no mic re so ur ces ne ces sary to pro du ce the ina bi lity of 
the eco nomy, the dec li ne in eco no mic ac ti vity, but al so the ef fects of the 
eco no mic dec li ne in se cu rity.

Eco no mic se cu rity is a part of the fun ction of the na ti o nal se-
cu rity and it is a system of eco no mic se cu rity for the co un try with the 
ab sen ce of a con di tion of any form of thre at to the eco no mic po ten tial 
of the na ti o nal eco nomy. The es sen ce of eco no mic se cu rity is in the nor-
mal fun cti o ning of the eco no mic system as a who le and the pos si bi li ti es 
of con flict and nor mal in vol ve ment of bu si ness en ti ti es in the eco no mic 
system. Hen ce, we can say that be hind every po licy stands eco no mics 
and eco no mics be hind each se cu rity.

Each Sta te is trying to cre a te its own in ter nal and ex ter nal pri o ri-
ti es. Its do me stic and fo re ign po licy, as de ter mi ned in ac cor dan ce with 
na ti o nal go als, ba si cally re gu la te and cre a te in di vi dual hol ders of po li-
ti cal po wer in a gi ven so ci ety.

In terms of bu si ness, which is cha rac te ri zed by the free flow of 
pe o ple, ca pi tal and tec hno logy, the sta bi lity of the po li ti cal en vi ron ment 
in the co un try is one of the key con di ti ons and fac tors that lar gely de-
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ter mi nes the so cio-eco no mic de ve lop ment of the co un try, but al so the 
se cu rity si tu a tion.

Me e ting the di ver se ne eds in terms of in suf fi ci ency of re so ur ces 
re qu i res cer tain costs. The use of eco no mic re so ur ces for one pur po se 
me ans that they can not be si mul ta ne o usly used for ot her pur po ses. Our 
cho i ce to in vest part of the eco no mic re so ur ces of the ex pen di tu res for 
de fen se me ans re du cing our abi lity to in vest the sa me re so ur ces in ot her 
are as, and vi ce ver sa.

So, in terms of pi e ce re so ur ces, we de ci de to wa i ve part of the 
eco nomy of eco no mic re so ur ces in the na me of se cu rity. In this way, the 
system analysis we in tro du ce the op por tu nity cost.

Op por tu nity costs re pre sent a na ti o nal se cu rity me a su re of what 
is lost when ma king de ci si ons on em ployment of eco no mic re so ur ces 
in the na ti o nal se cu rity system. Analysis of the op por tu nity cost re qu-
i res an ac ti ve ro le of the sta te. The sta te must ma ke op ti mal al lo ca tion 
of li mi ted re so ur ces to the se cu rity sec tor and the sec tors of the na ti o nal 
eco nomy, as well as ot her sec tors.

Un ti mely ap pro pri a te me a su res and in stru ments of the sta te, is 
re flec ted im me di a tely ne ga ti ve in all are as, the emer gen ce of the re-
ces sion and unem ployment, and ne ga ti ve trends in eco no mic se cu rity. 
Hen ce it is, the sta te is for ced to per form the ir tra di ti o nal fun cti ons with 
gre a ter re spon si bi lity, skill and con trol.

Re spon si bi lity for the ba lan ced de ve lop ment has led the co un try 
in to the cen ter of events. De ve lo pers of mo dern eco no mic po licy, as a 
ru le, cho o se dif fe rent in stru ments in the fun ction of sti mu la ting eco no-
mic growth. Sti mu la ting eco no mic growth thro ugh struc tu ral re forms 
cre a te con di ti ons for ra i sing the le vel of eco no mic po wer of the co un try, 
a pre re qu i si te for strengthe ning the co un try's new Eco no mic oc cu pa ti-
o nal sa fety.
Keywords: se cu rity, na ti o nal se cu rity, eco no mic se cu rity, eco nomy,  

go vern ment, fi nan cial ac ti vity

* Овај рад је примљен 26. јануара 2017. године а прихваћен за штампу на састанку 
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