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Сажетак
Сампојамбезбедностијевеомакомплексанисложендру

штвени феномен. Кроз историју под појмом безбедности су се
подразумевалиразни садржаји.Етимолошкипосматрано, израз
безбедностпотичеодлатинскеречиsecurutas–atis,штозначи
безбедност, одсуство, опасност, извесност, самопоуздање, неу
страшивост,заштићеност(securusлат.–сигуран,безбедан,по
уздан,неустрашив,уверен,сталан,чврст,одан,истинит,итд.).
Назначенитерминјепослужиокаофундаментзаупотребуутео
ретскомизучавањупроблемабезбедностиумногимземљама.Тако
дасеуенглеском језикукористедваизраза:securityиsafety.Тер
минsecurityсекористиусмислу“националнебезбедности”(secu
re–сигуран,осигурати)–nationalsecurity,штоимплицираоства
рењеичувањедржавногнационалногинтереса,доктерминsafety
означаваспособностделовања,каконебидошлодонепожељне
безбедноснеситуације,илитаквихприликакојемогуугрозитии
безбедносне импликације. Тумачењем безбедности као истинске
људскевредности,потребеиинтереса,долазимодослободекао
најузвишенијегидеалаиуниверзалнеодредницесавременогразвоја
човека.Такосхваћенаслобода,јошодантичкеГрчкеподразумева
политичкоправограђанадаодлучујуосвимјавнимпитањима,а
самимтимопитањимаизобластибезбедности.

Дакле,националнабезбедностјепојамсавишеструкимзна
чењем. У најопштијем смислу подразумева слободу од страха,

* Овај текст је настао као део рада у оквиру пројеката бр. 179009, који финансира 
Министарство просветe, наукe и технолошког развоја Републике Србије. 
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претњиифизичкогнасиљанадстановништвом,односнограђа
нимаједнедржаве.Међутим,националнабезбедностукључујеи
политичке,економске,моралне,социјалне,културне,идеолошкеи
нормативне елементе,што јеодувекотежавалоњенупрецизну
дефиницију.
Кључнеречи: наука,политика,безбедност,националнабезбедност

Без бед ност је на уч на ди сци пли на у раз во ју, ко ја при па-
да гру пи дру штве них на у ка. Од ре ђи ва ње при пад но сти јед ном од 
ком плек са на у ка на осно ву кла си фи ка ци ја на у ка, не слу жи ње ном 
раз два ја њу и изо ла ци ји од оста лих на у ка, већ тач ном и пре ци зном 
утвр ђи ва њу под руч ја, пред ме та, ме то да и ци ља но ве на уч но-на-
став не ди сци пли не. Је дан од основ них мо ти ва де лат но сти чо ве ка 
и дру штва по сма тран кроз исто ри ју и, не сум њи во, је дан од гло бал-
них про бле ма са вре ме не епо хе је без бед ност. Све до не дав но, про-
блем без бед но сти је под ра зу ме вао раз ма тра ње, пр вен стве но вој ног 
аспек та. Све вре ме на у ка је на сто ја ла да свет пред ста ви као је дин-
стве ну це ли ну, у ко јој зна чај ну уло гу има и без бед ност као на став-
но-на уч на ди сци пли на.

Ме ђу тим, тек кра јем XX ве ка са зре ли су усло ви за фор ми ра-
ње ин те гри са них и ин тер ди сци пли нар них на у ка ко је омо гу ћа ва ју 
раз вој фун да мен тал ног схва та ња је дин ства и ин те гри са но сти свет-
ског зна ња. По ред на ста лих ин тер ди сци пли нар них на у ка (инфор
мациологија– на у ка о је дин стве ном ин фор ма ци о ном по љу Све ми-
ра, ноокосмологија –на у ка о је дин стве но сти Све ми ра, епиологија 
– на у ка о енер гет ско-ин фор ма ци о ној раз ме ни из ме ђу жи ве и не жи-
ве при ро де, соционика–на у ка о је дин стве ном ин фор ма ци о но енер-
гет ском ор га ни зму), по ја ви ла се по тре ба за фор ми ра ње но ве на уч не 
ди сци пли не по ве за не са чо ве ком, ње го вом де лат но шћу и ње го вим 
ме стом у све ту – наукаобезбедностичовека као ин ди ви дуе и ње-
го ве без бед но сти у свет ском окру же њу, укљу чу ју ћи и без бед ност 
са ме сре ди не у ко јој чо век жи ви. Раз вој док три не без бед но сти по-
ве зан је са ре ше њем ни за фи ло зоф ско-ме то до ло шких и теoрет ских 
про бле ма. Је дан од њих је појам безбедности као ин те гра тив ни 
по јам ко ји под ра зу ме ва све ви до ве без бед но сти (еко ном ску, вој ну, 
ге о по ли тич ку, по ли тич ку, ин фор ма ци о ну, со ци јал ну, де мо граф ску, 
еко ло шку, ге не тич ку и дру ге), али ко ји се не сво ди на њи хов прост 
збир. Др жа ва је нај од го вор ни ја за по сто ја ње без бед но сти. Ње на 
без бед но сна функ ци ја је ујед но и услу жна функ ци ја јер се дру штву 
уну тар др жа ве: обез бе ђу ју – пру жа ју „услу ге” си гур но сти; раз ви је-
на еко но ми ја је ма те ри јал на ба за ма те ри јал но-тех нич ке опре мље-
но сти и струч не оспо со бље но сти ор га на и слу жби без бед но сти; 
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пра вом се де фи ни шу ви тал не вред но сти дру штва, дру штве но опа-
сни до га ђа ји ко ји ма се угро жа ва ју вред но сти и прав ни осно ви ду-
жно сти и овла шће ња ор га на без бед но сти на њи хо вом спре ча ва њу 
и су зби ја њу; до бром со ци јал ном по ли ти ком спре ча ва ју се су ко би 
со ци јал них гру па ци ја са раз ли чи тим стан дар ди ма жи вље ња, а иде-
о ло ги ја је осно ва за из град њу ко дек са по на ша ња ко ји не тр пи ни-
ка кве не бе зед но сне по ја ве. Без бед но сна функ ци ја1) др жа ве се мо же 
иден ти фи ко ва ти и са при нуд ном функ ци јом др жа ве ко ја је ве за на 
за очу ва ње ви тал них вред но сти дру штва: су ве ре ни те та, те ри то ри-
јал ног ин те гри те та, не за ви сно сти и бор бе про тив кри ми на ла. 

НАУКАОБЕЗБЕДНОСТИ

Ети мо ло шки по сма тра но, из раз без бед ност по ти че од ла тин-
ске ре чи securutas–atis, што зна чи без бед ност, од су ство, опа сност, 
из ве сност, са мо по у зда ње, не у стра ши вост, за шти ће ност (securus 
лат. – си гу ран, без бе дан, по у здан, не у стра шив, уве рен, ста лан, 
чврст, одан, исти нит, итд.). На зна че ни тер мин је по слу жио као 
фун да мент за упо тре бу у те о рет ском из у ча ва њу про бле ма без бед-
но сти у мно гим зе мља ма.Та кода се у ен гле ском је зи ку ко ри сте 
два из ра за: securityиsafety. Тер мин security се ко ри сти у сми слу 
“на ци о нал не без бед но сти”(secure – си гу ран, оси гу ра ти) –national
security, што им пли ци ра оства ре ње и чу ва ње др жав ног на ци о нал-
ног ин те ре са, док тер мин safety озна ча ва спо соб ност де ло ва ња, ка-
ко не би до шло до не по жељ не без бед но сне си ту а ци је, или та квих 
при ли ка ко је мо гу угро зи ти и без бед но сне им пли ка ци је. Ана ли зи-
ра ти без бед ност као на у ку ни је мо гу ће без прет ход ног де фи ни са-
ња на у ке, а за тим и пој ма без бед но сти. У оп штем сми слу, на у ка је 

1) По ред без бед но сне функ ци је ве о ма ва жне су и сле де ће функ ци је др жа ве: Услужна
функција – др жа ва као про из во ђач јав них до ба ра (шко ле, бол ни це, по ли ци ја, вој ска, ва-
тро га сна за шти та, ко му нал не и по штан ске услу ге и др.) од ко јих за ви си мо де ран жи вот 
чо ве ка, без ко јих је не за ми слив. Економскафункција – др жа ва као ре гу ла тор и по ма-
гач. Др жа ва опе ри ше ма кро е ко но ми јом, ре ги о нал ним и дру гим по ли ти ка ма за по др шку 
еко но ми ји уну тар ње не те ри то ри је. Она та ко ђе про из во ди фи зич ку ин фра струк ту ру за 
уна пре ђе ње при вре де – пу те ве, же ле зни це, да ле ко во де, те ле ко му ни ка ци је и сл. Правна
функција – др жа ва као ар би тар. Др жа ва до но си за ко не – оп ште о ба ве зу ју ће нор ме ко ји-
ма се и са ма огра ни ча ва у по сту па њу у дру штву и ко ји ма ре гу ли ше пра ви ла по на ша ња 
сво јих гра ђа на, и у исто вре ме она је су ди ја из над свих кон фли ка та у дру штву и не у-
трал на је у пре су ђи ва њу спо ро ва. Социјалнафункција– др жа ва као со ци јал ни ин же њер. 
Др жа ва има функ ци ју из на ла же ња ба лан са из ме ђу со ци јал не не јед на ко сти по је ди них 
дру штве них гру па уну тар дру штва, и одр жа ва ња по ли ти ке со ци јал ног ми ра у дру штву. 
Идеолошкафункцијадржаве– за сно ва на на те о ри ји од но са из ме ђу еко ном ске ба зе и 
иде о ло шке по ли тич ке над град ње. Иде о ло ги ја је је дан од основ них чи ни ла ца ко хе зи је 
и хо мо ге но сти у дру штву, што је би тан услов за успе шну од бра ну, од но сно без бед ност 
зе мље. (Љу бо мир Ста јић–Ра до слав Га ћи но вић, Уводустудијебезбедности,Бе о град, 
2007, стр. 69-70). 
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де лат ност сти ца ња зна ња, ко ја се од ви ја на те ме љу од го ва ра ју ћих 
прет по став ки и за сни ва се на при ме ни пре ци зних про це ду ра у ци-
љу фор му ли са ња ло гич ки сре ђе них и те о рет ски ко хе рент них ис-
ка за о ис ку стве ној ствар но сти, а проф. Љу бо мир Ста јић сма тра да 
је без бед ност  свој ство не ког ре ал ног дру штве ног, при род ног или 
тех нич ког су бјек та(би ћа, тво ре ви не или ства ри) ис по ље но као ус-
по ста вље но, одр жа но и уна пре ђе но ста ње и(ли) вред ност, а ко ја се 
из ра жа ва кроз ис пу ње ност ми ни му ма од ре ђе них (без бед но сних) 
стан дар да свој стве них том су бјек ту, а што му омо гу ћа ва ре ал ну 
осно ву за оп ста нак, рад, раст и раз вој без об зи ра на но си о це, об ли-
ке, вре ме и ме сто угро жа ва ња.2) Ме ђу тим, као ре зул тат нај но ви јих 
ис тра жи ва ња, „безбедност је стање којељудској популацији га
рантујеконтинуитетслободногфункционисањаизкојегсеразви
јајупроцесиизградњестварногосећајаслободе,правдеиздраве
животнесрединегдесеслободноживи,радииразвијајусопстве
неинтелектуалнеспособности.”3)

Без бед ност се у прак тич ном жи во ту ма ни фе сту је: као га ран-
то ва на (кон сти ту ци о нал ним, за ко но дав ним и прак тич ним ме ра ма) 
заштићеност жи вот но ва жних ин те ре са лич но сти, дру штва и др-
жа ве; као на у ка, ис ку ство и кул ту ра; као жи вот но ва жни ин те ре си. 
Еко ном ска са мо стал ност, прав но и со ци јал но бла го ста ње, ин те-
гри тет и ста бил но и ефи ка сно функ ци о ни са ње, али и као сва ко-
днев ни, те жак, ру тин ски, али крај ње ва жан по сао.4)

Да кле, су шти на без бед но сти је: стањезаштићеностилич
ности,друштва,државе,стањезаштићености животнихинте
реса,стањезаштићеностинационалнихинтереса,симболоста
њусистемауодносунанеповољнадејства.

На на ста вак и де фи ни са ње ове на уч не ди сци пли не ути цао је 
ве ли ки број фак то ра, од ко јих су сва ка ко нај зна чај ни ји: све број-
ни ји и де струк тив ни ји об ли ци угро жа ва ња без бед но сти, ко ји се 
мо ра ју про у ча ва ти на нај ве ћем на уч ном ни воу; ди на мич ност и сло-
же ност ве ћег бро ја дру штве них од но са, при род них и тех нич ких 
до га ђа ја ко ји су у узроч но по сле дич ној ве зи са про бле ми ма уну-
тра шње и спољ не без бед но сти гра ђа на, др жа ве и ме ђу на род не за-
јед ни це; по стиг нут сте пен зна ња и ин фор ма ци ја ка ко о из во ри ма 
и об ли ци ма угро жа ва ња без бед но сти дру штва, та ко и о по тре би 

2) Проф. Др Љу бо мир Ста јић, Основисистемабезбедности, Прав ни фа кул тет, Но ви Сад, 
2008, стр. 28.

3) Ра до слав Га ћи но вић, Безбедноснафункција државе, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, 
Бе о град, 2012, стр. 14.

4) Љу бо мир Ста јић–Ра до слав Га ћи но вић, Уводустудијебезбедности,  Бе о град, 2007, 
стр. 73. 
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ус по ста вља ња ефи ка сног си сте ма ин те грал не за шти те.5) Исто риј-
ски од лу чу ју ћи еле мент у по и ма њу без бед но сти би ла је вој на си ла. 
У дру гој по ло ви ни XX ве ка без бед но сна ди ле ма на гло се по ме ра 
ка ши рем под руч ју дру штве ног жи во та, при че му не вој ни фак то ри 
угро жа ва ња без бед но сти за у зи ма ју све зна чај ни је ме сто, а извор
моћидржавепомерасесастроговојнихфактораињенихпрате
ћихелеменатакатехнологији,образовањуљудскогпотенцијала
иконтролитржишта. Ме ња ју се и усло ви за одр жа ва ње вој ног 
ка па ци те та; оруж је за ста ре ва не ве ро ват ном бр зи ном услед тех но-
ло шких ино ва ци ја, чи ме на уч на са зна ња до би ја ју по себ но ме сто.
Без бед ност сва ке др жа ве по чи ва на еле мен ти ма ње не на ци о нал не 
мо ћи, а то су пр вен стве но:величинатериторије;економскаснага;
географскапозиција;сировине;зависностодстраногтржишта;
техничкиитехнолошкикапацитет;националникарактер;ефика
сноствладедаспроведеодлуке;продукционамоћ;резерве;обра
зовнинивостановништваинационалниморалиунутрашњасоли
дарност.Што се ти че исто риј ског раз ви ја ком плек са без бед но сти, 
тре ба уочи ти зна чај не чи ње ни це. До бур жо а ских ре во лу ци ја, чи ја 
је кул ми на ци ја кра јем XVI II ве ка у ли ку ве ли ке фран цу ске бур жо-
а ске ре во лу ци је епо хал но из ме ни ла свет, ком плекс без бед но сти је 
об у хва тао физичкусилупотребнудазаштитидржавуодспољног
напада. Схва та ње пој ма без бед но сти на по чет ку XXI ве ка из ла зи 
из до ме на од бра не зе мље и об у хва та мно штво ак тив но сти ко је су 
са мо по сред но ве за не за по и ма ње од бра не у кла сич ном зна че њу 
тог тер ми на. Безбедностуњеговомкомплексномзначењуподра
зумеваусловезанесметанидруштвениополитички,економскии
културниразвојсвихосновнихдруштвенихопштецивилизацијских
вредностикојесу,иначе,примеренечовекукаотаквом.6)

Тек по сле Дру гог свет ског ра та по ја вљу ју се пр ва де ла за сно-
ва на на основ ним прин ци пи ма и ме то да ма на уч но и стра жи вач ког 
ра да у ко ји ма се са оп шта ва ју ре зул та ти тог ра да из обла сти без бед-
но сти. У то вре ме, а на ро чи то по чет ком XXI ве ка, ја вља ју се иде је 
и по тре ба за но вом на уч ном ди сци пли ном, ко ја би се ба ви ла ис тра-
жи ва њи ма и те о рет ским уоп шта ва њем фе но ме на и ин сти ту ци ја из 
обла сти без бед но сти. 

Са же та те о риј ска раз ма тра ња, на ста ла у окви ру ове на уч не 
ди сци пли не, ство ри ла би прет по став ке за успе шну те о рет ску ана-
ли зу по ја ва ко је под сти чу угро жа ва ње без бед но сти по ве за них са 

5)  Исто, стр. 11-12.

6) Ра до слав Га ћи но вић, Безбедноснафункцијадржаве, у Збор ни ку ра до ва, „Ср би ја, по ли-
тич ки и ин сти ту ци о нал ни иза зо ви», Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2008, стр. 
327.
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објек тив ном ствар но шћу ко ја их усло вља ва. Ус по ста вља ње но вих 
уоп ште них зна ња у окви ру но ве безбедности омо гу ћи ло би са-
жи ма ње до та да по је ди нач них слу ча је ва из у ча ва ња про бле ма ти ке 
без бед но сти у но ве об ли ке и ви до ве на уч не ак тив но сти, где би без-
бед ност би ла по сма тра на у це ли ни дру штве но-еко ном ских, прав-
но-по ли тич ких, вој них и ме ђу на род них од но са.

На на ста вак на уч ног раз ма тра ња и де фи ни са ње без бед но-
сти, осим на ве де них, ути цао је и ве ћи број фак то ра од ко јих су 
сва ка ко нај зна чај ни ји: дру штве на и на уч на по тре ба; по де ла ра да 
у обла сти на уч ног ра да; по стиг нут сте пен зна ња и ин фор ма ци ја, 
ка ко о из во ри ма и об ли ци ма угро жа ва ња без бед но сти дру штва, та-
ко и о по тре би ус по ста вља ња ефи ка сног си сте ма ин те грал не за-
шти те; ди на мич ност и сло же ност ве ћег бро ја дру штве них од но са 
ко ји су у узроч но-по сле дич ној ве зи са про бле ми ма уну тра шње и 
спољ не без бед но сти др жа ве и све број ни ји и де струк тив ни ји об-
ли ци угро жа ва ња по је ди нач не и ко лек тив не без бед но сти, ко ји се 
мо ра ју про у ча ва ти на на уч ном ни воу (те ро ри зам, те рор...). На зив 
ове на став но-на уч не ди сци пли не је ре ла тив но нов и на стао је у 
про це су кон ци пи ра ња на став них са др жа ја овог пред ме та. Од ре-
ђи ва ње при пад но стибезбедности јед ном од ком плек са на у ка, на 
осно ву кла си фи ка ци ја на у ке слу жи тач ном и пре ци зном утвр ђи-
ва њу под руч ја, пред ме та, ме то да и ци ља, што има сво је те о риј-
ско, прак тич но и пе да го шко оправ да ње. Ова на уч на ди сци пли на 
за сни ва се на од ре ђе ним прет по став ка ма од ко јих се по ла зи у на-
уч ном про у ча ва њу и утвр ђи ва њу ње го ве струк ту ре. Ако ин те грал-
на без бед ност зах те ва на уч ну об ра ду у ци љу от кри ва ња прин ци па, 
ин сти ту ци ја, и за ко ни то сти, он да би ова област без бед но сти као 
њен део, у ства ра њу на уч ног си сте ма по шла од од ре ђе них прин ци-
па(прет по став ки) као што су: ана ли за по ли тич ко-прав ног си сте ма 
од ре ђе не др жа ве, јер на ци о нал на без бед ност под ра зу ме ва за шти ту 
др жав ног по рет ка и без бед но сти од стра не спе ци ја ли зо ва них ин-
сти ту ци ја др жа ве; ана ли за ме ђу на род них од но са и ме ста од ре ђе не 
др жа ве у ме ђу на род ној за јед ни ци у окви ру ин те грал не и ре ги о нал-
не без бед но сти у ужем сми слу; ин тер пре та ци ја су прот ста вља ња 
по ја ва ма угро жа ва ња (уну тра шњих и спољ них) у ме ђу на род ним и 
до ма ћим усло ви ма, као ка те го ри је ко ја тре ба да до при не се ви шем 
те о рет ском уоп шта ва њу; ства ра ње на уч ног си сте ма као те о рет ске 
осно ве у очу ва њу без бед но сти и за шти те ле ги тим ног и ле гал ног 
по рет ка од стра не спе ци ја ли зо ва них др жав них ор га на и као из раз 
кон крет них по тре ба гра ђа на да ор га ни зу ју за штит не сна ге дру штва 
као соп стве не. На уч ни си стем тре ба да има и пе да го шка свој ства 
и да, раз ра ђу ју ћи соп стве не пој мо ве и ка те го ри је, вр ши по ступ но 
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уво ђе ње у основ не про бле ме ко ји ма се ба ви. Зна чај на уч ног про-
у ча ва ња про бле ма ти ке без бед но сти с аспек та но ве на уч не ди сци-
пли не мо же би ти: друштвени,теоријскиипедагошки.7)

МЕСТОБЕЗБЕДНОСТИУСИСТЕМУНАУКА

По сто је до дир не тач ке из ме ђу без бед но сти и дру гих на уч них 
ди сци пли на, са обо стра ним пре пли та њем, до ко јих нај че шће до-
ла зи због то га што са др жај ви ше ди сци пли на мо же би ти пот пу но 
или де ли мич но исти, а да при то ме сва ка од њих из у ча ва по себ не 
аспек те тог са др жа ја, са ста но ви шта свог пред ме та. Исто та ко раз-
ли чи тост пред ме та не ис кљу чу је мо гућ ност уза јам ног ко ри шће ња 
ре зул та та дру гих ди сци пли на у про у ча ва њу пред ме та јед не ди сци-
пли не. Од ре ђи ва ње пред ме та је кључ ни кри те ри јум у са гле да ва њу 
ме ста ове ди сци пли не у си сте му на у ка, то јест ње ног раз гра ни че ња 
од дру гих ди сци пли на.

Де фи ни са ње без бед но сти, као но ве на став но-на уч не ди сци-
пли не, ме ђу дру гим на у ка ма уско је по ве за но са по зна ва њем пој ма 
на у ке. Реч на у ка упо тре бља ва се, углав ном, у три зна че ња. Пре-
ма првомсхватању на у ка пред ста вља си стем зна ња у све ту ко ји 
нас окру жу је. Ова кав си стем обич но под ра зу ме ва уре ђен, по ве зан, 
об у хва тан, про мен љив скуп на уч них чи ње ни ца, ис ку стве них ге-
не ра ли за ци ја, на уч них за ко на и те о ри ја, за сно ва них на од ре ђе ним 
прин ци пи ма. Друго је схва та ње на у ке као на ро чи те фор ме чо ве ко-
ве де лат но сти, и то оне де лат но сти ко ја пред ста вља упор но и без-
об зир но кри тич ко тра га ње за исти ном о све ту ко ји нас окру жу је. 
Треће схва та ње под на у ком под ра зу ме ва оп шти ме тод са ста вљен 
од мно го зна чај них, али ма ње оп штих по сту па ка. Ува жа ва ју ћи ми-
шље ња ауто ра ових и дру гих де фи ни ци ја а из соп стве ног на уч ног 
ис ку ства аутор овог ра да сма тра да је наукамисаонаинтерпрета
цијаобјективнестварностикојајезасновананачињеницамате
стварности. У том сми слу ве ли ки фи ло зоф Спи но за ка же: „Најви
шизадатакчовекајезнатиисхватитиобјективнисветињегове
законе“.

Пред мет оп ште на у ке о без бед но сти је без бед ност чо ве ка, 
дру штва,  др жа ве, ци ви ли за ци је у свој раз ли чи то сти прет њи – на-
па да, у раз ли чи тим усло ви ма, си ту а ци ја ма, у раз во ју, у про сто ру и 
вре ме ну.

7) Ра до слав Га ћи но вић, Безбедноснафункција државе, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, 
Бе о град, 2012, стр. 17.
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Глав ни циљ оп ште на у ке о без бед но сти је от кри ва ње за ко-
ни то сти без бед ног раз во ја но ос фе ре, из у ча ва ње, упо ре ђи ва ње, 
кла си фи ка ци ја и си сте ма ти за ци ја сло же них до га ђа ја, про це са, у 
обла сти без бед но сти жи вот них де лат но сти чо ве ка, чо ве чан ства и 
из ра да од го ва ра ју ћих ме ра за њи хо во пред у пре ђе ње, ло ка ли за ци ју 
и от кла ња ње.

Општанаукаобезбедностијенаукаозаконитостимаиме
ханизмимабезбедностичовека,друштва,државеичовечанства
од спољашњих и унутрашњих напада. При ме на на уч них ме то да 
обез бе ђу је на уч ној ми сли ин тер су бјек тив ну про вер љи вост, јер: све 
што се у на у ци твр ди мо ра би ти ја сно, пре ци зно и дру штве но ра-
зу мљи во; на уч ни су до ви мо ра ју би ти обра зло же ни и ко хе рент ни 
та ко да се јед ни су до ви мо ра ју ло гич ки из ве сти из дру гих и на уч-
на ми сао мо ра би ти прак тич но про ве ре на, јер је на уч но ми шље ње 
„стал на кри ти ка ар гу ме на та” на ко ји ма су ње ни за кључ ци за сно ва-
ни. На уч ни рад је сло же на ак тив ност ко ја мо ра би ти за сно ва на на 
прин ци пи ма ло ги ке. Мо ра се те ме љи ти на на уч ној те о ри ји и мо ра 
укљу чи ва ти по ступ ке ем пи риј ске ве ри фи ка ци је. Про бле ми ма дру-
штва и ра зних дру штве них по ја ва с аспек та без бед но сти, ба ви се 
ви ше на уч них ди сци пли на у ма њем или ве ћем оби му (Те о ри ја др-
жа ве и пра ва, По ли тич ки си стем, Устав но пра во, Со ци о ло ги ја...). 
Ако се по ђе од чи ње ни це да је циљ на у ке утвр ђи ва ње објек тив не 
ствар но сти, ја сно је да се од ре ђе не на у ке и на уч не ди сци пли не раз-
ли ку ју не са мо по на уч ним ме то да ма, сред стви ма и ци ље ви ма, већ 
и пре ма то ме ко ји део ствар но сти, од но сно дру штве них, при род-
них, тех нич ких или пси хич ких по ја ва про у ча ва ју.

Наукаоуправи, као ем пи риј ска ди сци пли на ко ја се ба ви ван-
прав ним про у ча ва њем упра ве, а у вре ме свог на стан ка у дру гој по-
ло ви ни 20. ве ка ба ви ла се пре те жно по ли ци јом као де лом уну тра-
шње упра ве, има ве ли ку бли скост са на шим пред ме том, јер у не ким 
де ло ви ма као што су без бед но сне ин сти ту ци је и дру ге управ не ор-
га ни за ци је, до ла зи до пре кла па ња пред ме та. Без бед ност и кривич
ноправо, као раз ли чи те на уч не ди сци пли не има ју функ ци о нал но 
је дин ство: пред мет пр ве ди сци пли не је од ре ђен оним ан ти у став-
ним по на ша њи ма (као ре ал ним по ја ва ма) ко је кри вич но пра во тре-
ти ра као нор ма тив не по ја ве (кри вич на де ла).

Кривичнопроцесно право де фи ни ше по сту пак у ко ме се 
утвр ђу је по сто ја ње кри вич ног де ла и од го вор ност из вр ши о ца, на-
чин по сту па ња ор га на от кри ва ња, го ње ња и пре су ђи ва ња. У на-
шем пред ме ту из у ча ва ју се ор га ни за ци је, уста но ве и ка те го ри је ко-
је ор га ни зу ју и спро во де ан ти у став ну де лат ност, ко ја се нај че шће 
ма ни фе сту је у вр ше њу тзв.. по ли тич ких кри вич них де ла.
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Од нос са криминалистиком је од нос две ју срод них ди сци-
пли на чи ји пред ме ти има ју зна чај не до дир не тач ке на под руч ју 
кри ми на ли сти ке, суд ске и ис тра жне по ли ци је као де ла по ли циј ског 
си сте ма, не са мо на спре ча ва њу и су зби ја њу кри ми на ли те та, не го 
и дру гих ком плек сних са др жа ја из окви ра на ци о нал не без бед но-
сти. Ком па ти бил ност њи хо вих са др жа ја је не сум њи ва, јер се обе 
ди сци пли не ин те ре су ју за на чин из вр ше ња (mo dus ope ran di), сред-
ства из вр ше ња и на чин ра све тља ва ња кри вич них де ла.

Ако је криминологија, на у ка чи је је под руч је основ ног ин-
те ре со ва ња ети мо ло ги ја и фе но ме но ло ги ја кри ми на ли те та, у мо-
гућ но сти да укљу чи про у ча ва ње ин сти ту ци ја си сте ма на ци о нал не 
без бед но сти, он да је за из у ча ва ње на шег пред ме та бит на ти по ло-
ги ја кри вич них де ла, али су ва жни и спољ ни и уну тра шњи фак то ри 
ко ји до во де до ан ти у став ног по на ша ња, као и де ло ва ња свих уче-
сни ка у без бед но сти зе мље.

Општа социологија и раз ли чи те со ци о ло шке ди сци пли не 
пред ста вља ју из во ре оп штих ста во ва за сно ва них на ем пи риј ским 
са зна њи ма, ко ји мо гу би ти при ме ње ни у об ра ди по је ди них пи та ња 
из окви ра на ци о нал не без бед но сти (нпр. ни вои без бед но сти – дру-
штве ни, људ ски и слич но).

Општа психологија и ње не ди сци пли не су, та ко ђе, из во ри 
зна чај них оп штих или кон крет них са зна ња, чи јом се при ме ном це-
ло ви ти је осве тља ва ју мул ти ди сци пли нар ни про бле ми без бед но сти 
(нпр. те о ри је оба ве штај не де лат но сти).

Политичкенауке, на ро чи то на у ка о ме ђу на род ним од но си-
ма, има ју по себ ну ва жност у из у ча ва њу на ци о нал не без бед но сти 
због из ра же них по ли тич ких зна че ња број них фе но ме на и ка те го-
ри ја (нпр. по ли тич ки си сте ми, ин сти ту ци је, по ли тич ко на си ље и 
сл.). Исто та ко у окви ру са вре ме них сту ди ја без бед но сти, све је 
ви ше укљу чи ва ња обла сти без бед но сти у по ли тич ке на у ке.

Економске науке су, по ја вом гло ба ли зма и про це са гло ба ли-
за ци је у по след њих пет на е стак го ди на, по ста ле из у зет но ва жне у 
осве тља ва њу по ли тич ких про це са ко је дик ти ра ју мул ти на ци о нал-
не ком па ни је во де ћих др жа ва, јер од то га за ви се и сви ни вои без-
бед но сти, по чев од лич не, на ци о нал не до ин те грал не без бед но сти.

Ве за са пред ме ти ма дру штве но-по ли тич ких, еко ном ских и 
ме ђу на род них од но са за сни ва се на чи ње ни ци што оне пред ста-
вља ју осно ву из ко је про ис ти че ор га ни за ци ја и функ ци ја без бед-
но сти. 

Сва ко дру штво има сво је основ не вред но сти и ин те ре се на 
ко ји ма по чи ва ње гов оп ста нак и раз ви так. Те вред но сти су усло-
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вље не ка рак те ром дру штве но-еко ном ских од но са, од но сно прав-
ном и по ли тич ком над град њом. Оту да сва ко угро жа ва ње тих 
вред но сти и ин те ре са, по је ди нач но или укуп но, пред ста вља исто-
вре ме но и угро жа ва ње да тог дру штва, ње го ве стабилности,суве
ренитетаипросперитета.8)

За шти та од спољ ног угро жа ва ња, као и за шти та су ве ре ни те-
та и те ри то ри јал ног ин те гри те та, основ је за ве зу без бед но сти са 
вој ним на у ка ма, ге о по ли ти ком и ге о стра те ги јом.

Ве за без бед но сти са ге о по ли ти ком мо же се са гле да ти кроз 
њен пред мет: др жа ва и ње ни струк тур ни еле мен ти; ста нов ни штво 
у свим аспек ти ма и те ри то ри ја са свим при род ним и ан тро по ге ним 
објек ти ма. Др жа ва оба вља ви ше функ ци ја од ко јих је јед на без бе-
до но сна, а ста нов ни штво и те ри то ри ја су еле мен ти мо ћи др жа ве, а 
мо гу се по ја ви ти и као из во ри угро жа ва ња без бед но сти.

Геополитика је у свом тра ди ци о нал ном зна че њу пре ва зи ђе-
на, а ње но ме сто је за у зе ла неокласичнагеополитика. Ве за са нео-
кла сич ном ге о по ли ти ком огле да се у три ана ли тич ке ди мен зи је ове 
на у ке: по ли тич ку и вој но стра те шку; еко ном ску; кул тур но-исто риј-
ску.

Геострaтегијаје про ду же так ге о по ли ти ке и ве за на је с иде-
јом кон тро ле про сто ра или про ме не ње го вих па ра ме та ра кроз раз-
не фор ме: по ли тич ке, вој не ци ви ли за циј ске, ко му ни ка циј ске, де-
мо граф ске и ин фор ма ци о не. 

Политичкагеографија је на уч на ди сци пли на ко ја про у ча ва 
ве зе и од но се из ме ђу еле ме на та и фак то ра по ли тич ке ствар но сти 
и фак то ра сре ди не ко ји их усло вља ва ју. Про стор и моћ др жа ве, те-
ри то ри ја, ге о граф ски по ло жај, ста нов ни штво, кул ту ра, ре ли ги ја, 
еко но ми ја др жа ве са мо су не ке за јед нич ке те ме, ко је се са аспек та 
без бед но сти сма тра ју еле мен ти ма мо ћи или из во ри ма угро жа ва ња 
без бед но сти др жа ве.9)

Нај ди рект ни ја ве за по сто ји са на уч ним обла сти ма из кри-
ми на ли сти ке и кри ми но ло ги је, чи ји те о риј ски фун да мент за ква-
ли фи ко ва но оба вља ње по сло ва, пред ста вља упра во Увод у сту ди-
је без бед но сти. Прак тич ни зна чај из у ча ва ња без бед но сти је сте у 
све стра ни јем и пре ци зни јем са гле да ва њу узро ка и по сле ди ца на-
стан ка и од ви ја ња од ре ђе них дру штве них по ја ва са ста но ви шта 
без бед но сти. Са ста но ви шта из у ча ва ња са вре ме не без бед но сти 

8) Ра до слав Га ћи но вић, „Без бед ност као на уч на ди сци пли на“, Безбедност, Бе о град, бр. 
1-2/2008, стр. 8. 

9) Др Љу бо мир Ста јић – Др Ра до слав Га ћи но вић, Уводустудијебезбедности, Дра слар 
парт нер, Бе о град, 2007, стр. 16-19.
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тре ба обра ти ти па жњу на по ли тич ку и устав но-прав ну кон цеп ци-
ју без бед но сти, као јед ном од ме то до ло шких при сту па у пој мов-
ном од ре ђе њу без бед но сти, схва ће ног као ин тер ал на без бед ност. 
Из ви ше знач но сти ин те грал не без бед но сти про из и ла зи да на у ке о 
те о ри ји без бед но сти, осим што при па да ју гру пи дру штве них на у ка 
у ши рем сми слу, са др же и од ре ђе не еле мен те по литчко-прав них 
ди сци пли на. Ре зул та ти те о риј ских ис тра жи ва ња, пре ма то ме, би-
ли би и те о риј ска, по ли тич ка и устав но-прав на кон цеп ци ја без бед-
но сти. Ови ме то до ло шки при сту пи, ко ји се у ре ал ним од но си ма 
по сто ја ња на ла зе у тем по рал ном је дин ству, от кла ња ју оспо ра ва ње 
са мо стал но сти на у ке о без бед но сти и по твр ђу ју ва лид ност за сни-
ва ња по себ не на уч не ди сци пли не. По ли тич ка кон цеп ци ја без бед-
но сти да ле ко је ужа од оп ште (те о риј ске) кон цеп ци је, а знат но је 
ши ра од устав но – прав не кон цеп ци је без бед но сти. Њен за да так је 
да по слу жи оства ре њу по ли тич ких ци ље ва, тј. усме ра ва њу за шти-
те дру штва у од ре ђе ном прав цу чи ме се омо гу ћа ва ње гов оп ста нак 
и раз вој. Исто та ко, она тре ба, с јед не стар не, да об ја сни оно што 
се у спољ ној и уну тра шњој по ли ти ци без бед но сти већ до го ди ло, а, 
с дру ге стра не, да пру жи од го во ре на то шта тре ба учи ни ти да би 
се оства ри ли од ре ђе ни ци ље ви. По што је без бед ност атри бут сва ке 
др жа ве, он да се по ли тич ка кон цеп ци ја уте ме љу је на на уч ном уче-
њу о функ ци ја ма др жа ве, јер је без бед ност јед на од ње них мно го-
број них функ ци ја. Др жа ва се, као сло же на по ја ва, ис по ља ва и као 
прав на и као по ли тич ка ор га ни за ци ја.

Устав но-прав на кон цеп ци ја без бед но сти са др жа на је у уста-
ву и си стем ским за ко ни ма (ма те ри јал ним и обли га ци о ним). Ка да 
су у пи та њу нор ме из ових до ку ме на та ко је се не по сред но при ме-
њу ју, та да из ме ђу кон цеп ци је и прак се не ма раз ли ке. По сто ји и оп-
шти пред мет устав но-прав них нор ми ко ји се од но си на по ли тич ку 
струк ту ру дру штва (об лик си сте ма по ли тич ке вла сти, др жав не ин-
сти ту ци је, по ло жај и сло бо де чо ве ка и гра ђа ни на). Пред мет устав-
но-прав не кон цеп ци је све ви ше се на ла зи у струк ту ри дру штва. Та-
ко ђе од ре ђен, он ни је до вр шен ни исто риј ски ни те о риј ски, са мо је 
кон кре тан и ме ња се у скла ду са дру штве ним си сте мом и си сте мом 
без бед но сти.10) 

Ме сто и уло га по ли тич ко-прав не кон цеп ци је без бед но сти у 
за сни ва њу на уч не ди сци пли не је, по све му су де ћи, очи та, јер се у 
ду ху ове кон цеп ци је, као пред мет из у ча ва ња, те о риј ски раз ра ђу ју 
по јав ни об ли ци и ак те ри угро жа ва ња устав ног по рет ка и без бед-

10) Ра до слав Га ћи но вић, „Без бед ност као на уч на ди сци пли на“, Безбедност, Бе о град, бр. 
1-2/2008, стр. 7.
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но сти др жа ве, с јед не стра не, као и за шти та др жав ног по рет ка и 
без бед но сти, с дру ге стра не.

ТЕОРИЈСКЕОСНОВЕНАЦИОНАЛНЕ
БЕЗБЕДНОСТИ

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

Да кле, на ци о нал на без бед ност је по јам са ви ше стру ким зна-
че њем. У најопштијем смислу подразумева слободу од страха,
претњиифизичкогнасиљанадстановништвом,односнограђа
нимаједнедржаве. Ме ђу тим, на ци о нал на без бед ност укљу чу је и 
по ли тич ке, еко ном ске, мо рал не, со ци јал не, кул тур не, иде о ло шке 
и нор ма тив не еле мен те, што је од у век оте жа ва ло ње ну пре ци зну 
де фи ни ци ју. У пи та њу је дру штве но кон стру и сан кон цепт без бед-
но сти јед не др жа ве ко ји сти че спе ци фич но зна че ње са мо уну тар 
со ци јал ног кон тек ста у ко јем др жа ва ег зи сти ра. По јам на ци о нал не 
без бед но сти се по и сто ве ћу је у не ким си ту а ци ја ма са пој мом „др-
жав на без бед ност”. Ме ђу тим, на ци о нал на без бед ност је ста ње у 
ко ме се об је ди ња ва ју све вр сте без бед но сти јед не др жа ве.11)

Па ра диг ме и ин сти ту ци о нал ни мо де ли на ци о нал не без бед-
но сти су се ме ња ли кроз исто ри ју. По сма тра на исто риј ски, на ци-
о нал на без бед ност је не раз двој но би ла по ве за на са др жа вом и ње-
ним без бед но сним сек то ром. Ме ђу тим, на ци о нал на без бед ност је 
по сте пе но за хва та ла по ли тич ку, еко ном ску, со ци јал ну и кул тур ну 
сфе ру. Иако од бра на од спољ њег на па да оста је цен трал ни про блем 
на ци о нал не без бед но сти, ипак прак са је не дво сми сле но по твр ди ла 
да др жа ва мо же би ти угро же на уну тра шњим по тре си ма, еко ном-
ским и дру штве ним по ре ме ћа ји ма, на ро чи то у за јед ни ца ма ко ји-
ма не до ста је осе ћај иден ти те та и со ци јал не ко хе зи је.12) Оту да је у 
на уч ним раз ма тра њи ма овог пој ма нео п ход но раз ли ко ва ти по јам 
без бед но сти др жа ве од пој ма без бед но сти дру штва, уз на гла сак да 
основ ни кри те ри јум без бед но сти др жа ве пред ста вља њен су ве ре-
ни тет, а без бед но сти дру штва иден ти тет, тј. свест о при пад но сти 

11) Ра до слав Га ћи но вић, „Кла си фи ка ци ја без бед но сти“, Наукабезбедностполиција, бр. 
2/2007, Кри ми на ли стич ко-по ли циј ска ака де ми ја, Бе о град, стр. 9

12) Сми ља Авра мов, БезбедностуXXIвеку, Збор ник ра до ва, SIM VON 2001, Бе о град, 2001, 
стр. 423.



Проф.дрРадославГаћиновић ДОПРИНОСНАУКЕИЗГРАДЊИ...

21

за јед ни ци. Кроз оба тер ми на про жи ма се у би ти ег зи стен ци ја или 
пре жи вља ва ње др жа ве и дру штва. Др жа ва ко ја из гу би су ве ре ни тет 
пре ста је да бу де др жа ва, а дру штво кад из гу би иден ти тет пре ста је 
да по сто ји као су ве ре на је дин ка.13) Ово раз два ја ње др жав не од дру-
штве не без бед но сти тре ба схва ти ти услов но као два нор ма тив на 
пој ма без бед но сти ко ји се у су шти ни об је ди ња ва ју у је дан ин те-
грал ни по јам озна чен тер ми ном националнабезбедност.И у јед-
ном и у дру гом тер ми ну, у епи цен тру без бед но сне ди ле ме на ла зи 
се др жа ва ко ја пру жа ле ги ти ми тет и за шти ту дру штва.14) 

Од су ство ра та и вој них кон фли ка та са мо по се би не оси гу-
ра ва мир, ста бил ност и без бед ност у дру штву. Не вој ни из во ри, 
на ро чи то не ста бил ност у еко но ми ји, со ци јал ној, ху ма ни тар ној и 
еко ло шкој сфе ри по ста ли су ве ћа опа сност по мир, ста бил ност и 
без бед ност мно гих др жа ва.15) У кон крет ном слу ча ју тер мин на ци-
о нал на без бед ност ко ри сти се за озна ча ва ње пој ма ко ји об у хва та 
за шти ту др жа ве и ста нов ни штва, од свих об ли ка ору жа ног и нео-
ру жа ног угро жа ва ња, као и ства ра ње по вољ них дру штве них усло-
ва за ре а ли зо ва ње на ци о нал них ин те ре са. Да би се бо ље раз у ме ло 
зна че ње ове син таг ме по треб но је ана ли зи ра ти де фи ни ци је по зна-
тих екс пе ра та из обла сти без бед но сти а ко је се ко ри сте у те о риј-
ским ра до ви ма и стра те гиј ско-док три нар ним до ку мен ти ма у све-
ту.16) 

У ве ћи ни ових ра до ва по ла зи се од чи ње ни це да је си стем-
ски при ступ нај бит ни ји у де фи ни са њу пој ма на ци о нал на без бед-
ност и при то ме се ко ри сти ар гу мен та ци ја да се раз вој људ ског 
дру штва од ви ја у по треб ним без бед но сним усло ви ма ко је де тер-
ми ни шу по ли тич ки, еко ном ски, со ци јал ни, мо рал ни, кул тур ни и 
дру ги фак то ри. Сам по јам на ци о нал на без бед ност на ла зи се у упо-
тре би од 1943. го ди не, ка да је Вал тер Лип ман (WalterLippmann) у 
свом де лу „U.S.ForeignPolicy”пр ви пут упо тре био овај тер мин. 
По сле дру гог свет ског ра та овај по јам је на шао ши ро ку при ме ну 
у по ли тич ком реч ни ку са вре ме них др жа ва. У том кон тек сту он је 
упо тре бља ван да озна чи уну тра шњу и спољ ну без бед ност др жа ве, 
од но сно без бед ност др жа ве у од но су на спољ не и уну тра шње из-

13) Љу бо мир Ста јићРа до слав Га ћи но вић,Уводустудијебезбедности, Дра слар, Бе о град, 
2004, стр. 40-44.

14) Ра до слав Га ћи но вић, „Кла си фи ка ци ја без бед но сти“, Наукабезбедностполиција, бр. 
2/2007, Кри ми на ли стич ко-по ли циј ска ака де ми ја, Бе о град, стр. 10 .

15) UNDoc.S/PV3946,31 Jan nu a ru 1992, p. 142-143.

16) Ра до слав Га ћи но вић, Безбедноснафункцијадржаве, у Збор ни ку ра до ва, „Ср би ја, по ли-
тич ки и ин сти ту ци о нал ни иза зо ви“, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2008, стр. 
323. 
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во ре угро же но сти. Ра ди се, да кле о на ци о нал ној без бед но сти јед не 
др жа ве ко ја обез бе ђу је оп ста нак и нор мал но де ло ва ње др жа ве са 
свим еле мен ти ма ње не не за ви сно сти, те ри то ри јал не це ло ви то сти 
и устав ног по рет ка.17)

По дру гим ауто ри ма, на ци о нал на без бед ност се де фи ни ше 
као „на сто ја ње на ци о нал не др жа ве да обез бе ди свим чла но ви ма 
дру штва си гур ност пред угро жа ва њем из ва на (ин тер вен ци је, на па-
ди, оку па ци је, бло ка де и др.) и уну тар дру штва (угро жа ва ње ре да и 
ми ра, кри ми нал и др.)”.18)

Пре ма тре ћој гру пи ауто ра, под на ци о нал ном без бед но шћу 
под ра зу ме ва се за шти та и омо гу ћа ва ње не сме та ног функ ци о ни-
са ња основ них вред но сти да тог дру штва. По овој гру пи ауто ра 
на ци о нал на без бед ност има сво ју уну тра шњу и ме ђу на род ну ди-
мен зи ју. Уну тра шња ди мен зи ја без бед но сти озна ча ва не сме та но 
функ ци о ни са ње дру штве ног, еко ном ског и по ли тич ког си сте ма и 
очу ва ње јав ног ре да и ми ра, а ме ђу на род на ди мен зи ја без бед но сти 
под ра зу ме ва за шти ту те ри то ри јал ног ин те гри те та и су ве ре ни те та 
др жа ве.19)

Пре ма хр ват ском ауто ру РадовануВукадиновићу под „на ци-
о нал ном си гур но шћу (без бед но шћу) под ра зу ме ва се фи зич ки оп-
ста нак јед не др жа ве и ње зи на ста нов ни штва за јед но са основ ним 
атри бу ти ма нео ви сно сти и стал ним ма те ри јал ним про спе ри те том 
др жа ве“.20)

Да кле, националнабезбедност, пре ма Сло бо да ну Ми ле ти ћу,
је ста ње у ко ме се на ла зе прав ни су бјек ти, тј. ста ње ре ла тив ног
при су ства или од су ства угро жа ва ња и/или по вре ђи ва ња прав них 
су бје ка та за ко је је од го вор на др жа ва. Оту да, Сло бо дан Ми ле тић 
на ве о ма при хва тљив на чин де фи ни ше на ци о нал ну без бед ност као 
„ус по ста вље но, одр жа ва но и уна пре ђи ва но ста ње у др жа ви, ко је 
омо гу ћа ва ефек тив ну за шти ће ност др жа ве и гра ђа на ко ји у њој жи-
ве од свих (спољ них и уну тра шњих) про тив прав них ака та (ак тив-
но сти) ко ји ма се угро жа ва устав ни по ре дак, су ве ре ни тет, не за ви-
сност и те ри то ри јал на це ло куп ност др жа ве, рад др жав них ор га на, 
оба вља ње при вред них и дру штве них де лат но сти и оства ри ва ње 
сло бо де, пра ва и ду жно сти чо ве ка и гра ђа ни на“.21) Ме ђу тим, под 

17) B. Jo va no vić, Policijaisigurnost, br. 1-2, Za greb, 1997, str. 6. 

18)  Gri zold An ton, Evropskavarnost,Fa kul tet po li tič kih na u ka, Lju blja na, 1998, str. 23.

19)  Ђор ђе вић Н., БезбедностиЈугославија, За греб, 1985, стр. 29.

20)  Ма сле ша Ра мо, Теоријеисистемисигурности,Ма ги страт - Са ра је во, Са ра је во, 2001, 
стр. 37.

21)  Ми ле тић Сло бо дан, Полицијскоправо, По ли циј ска ака де ми ја, Бе о град, 1997.
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националном безбедности мо же се под ра зу ме ва ти и објек тив но 
ста ње на ци је и др жа ве, у ко јем ње ни ле ги тим ни ор га ни и ин сти-
ту ци је пред у зи ма ју до зво ље не ме ре и ак тив но сти ра ди за шти те 
основ них на ци о нал них ин те ре са у обла сти спољ не и уну тра шње 
по ли ти ке, еко но ми је, од бра не, обра зо ва ња, на уч но и стра жи вач ког 
ра да, кул ту ре и у дру гим обла сти ма дру штве ног жи во та. Оту да, 
по ла зе ћи од ова квог те о риј ског од ре ђе ња, на ци о нал на без бед ност 
за ви си од ње ног вој но-по ли тич ког и ге о стра те гиј ског по ло жа ја, ка-
рак те ра др жа ве и ње них дру штве но-по ли тич ких и еко ном ских од-
но са, као и од ка рак те ра ме ђу на род них од но са у ње ном бли жем и 
да љем окру же њу. Не ки ауто ри ме ђу на род них од но са, на ци о нал ну 
без бед ност де фи ни шу као “од су ство би ло ка квог стра ха од на па да, 
угро жа ва ња ин те ре са, или прет ње дру ге др жа ве или дру гих др жа-
ва“.22) Пре ма Ар нол ду Вол фер су, без бед ност пред ста вља од су ство 
прет њи усво је ним вред но сти ма, а у објек тив ном по гле ду, зна чи од-
су ство стра ха да ће те вред но сти би ти на пад ну те.23) Пре ма број ним 
са вре ме ним ауто ри ма, на ци о нал на без бед но сна по ли ти ка др жа ве 
за ви си од вр сте и рас про стра ње но сти др жав них и на ци о нал них 
ин те ре са, те ак ту ел них и по тен ци јал них прет њи ко је те ин те ре се 
угро жа ва ју, или их мо гу угро зи ти. Прет ње мо гу би ти: политичке,
економске, војне, демографске, социјалне, конфесионалне, едука
тивне,еколошкеипретњеизазванедугорочнимприкривенимде
ловањемретрограднихснагаусвимобластимадруштвеногжи
вота. Про бле ми де фи ни са ња пој ма на ци о нал на без бед ност до ла зе 
до пу ног из ра жа ја тек ка да тре ба да се иден ти фи ку ју вред но сти 
ко је мо гу би ти угро же не и ка да тре ба де фи ни са ти ви тал не др жав-
не и на ци о нал не ин те ре се ко је тре ба да шти те еле мен ти си сте ма 
на ци о нал не без бед но сти. Ве ћи на са вре ме них ауто ра ко ја се ба ве 
ис тра жи ва њи ма на ци о нал не без бед но сти сма тра да ви тал ни дру-
штве ни, др жав ни и на ци о нал ни ин те ре си, у ства ри, чи не оп ште 
по тре бе др жа ве и ње них гра ђа на и да про из и ла зе из оп штих вред-
но сти и ци ље ва са др жа них у уста ви ма на ци о нал них др жа ва и из 
ре ал них мо гућ но сти и ствар не по зи ци је сва ке др жа ве у ме ђу на-
род ном од но си ма.

22)  Bo ur guin M., Leproblèmеdelasécuritéinternationale, Re cuil des Co urs da L`A ca de mie de 
dri ot In ter na ti o nal, 1934, t. 49, str. 473.

23) Smith Ste ve and Baylis John,GlobalizationofWorldPolitics, Ox ford Press, New York, 2001, 
p. 255.
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Resume
There aremany theories not just on the use of the term secu

rity,butalsoonthesecurityitself,especiallywhenthetermisusedin
basically every aspect of human relations, life andwork.Hence the
multiplicityofitsuse,withonebasicpurpose–preservationandachi
evementofsecurityofcitizens.Inthisregard,wecanrightfullypoint
outtheservingfunctionofsecurity.Neverthless,nosocietycanachi
evemaximumofsecurity.Thesamegoesforabsolutefreedom.There
isaneedtoprovideequilibriumbetweensecurityandbasicrightsand
freedomsofthecitizensandinterestsofthecommunity.Inthisregard,
bothfreedomandsecurityshouldberegardedasvariables,havingin
mindoftendivergentandconflictinginterestsofindividualsandgroups
ineverysociety.Ifstatedoesnotprovidetherequiredlevelofsecurity,
one can not speak about individual freedoms. Hence, contemporary
problemofdemocraticsocietyistofindandmaintainsustainablepro
portionalleveloffreedomandsecurity.Differencesbetweensocieties
conditioned thenecessityof confrontations inpolitical,military, ide
ologicalandeconomicalfield,withthepurposeof impositionofcor
responding systemof values. This causes challenges for the security
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science,especiallyinthetimesofgreatpolitical,national,economical
andotherprocesseswithdivergentviewsupontheconflictresolution.
Inthisprocess,conflicts,securityturbulencesandthreatsofforceand
violence,canunderminetheverybasisofhumanism.Today,there’sno
humanismwithoutidentity,integrityandsovereigntyofindividualand
thecommunity,thesebeingthevaluesderivingfromtheverybeingof
human.Differentviewson the termsecurity indicatedivergentviews
ofthetheoreticaldeterminationoftheterm,butatthesametime,they
provide a choice andoverviewof different elements. These elements
canbeafuturebasisforauniversallyaccepteddefinitionofanational
security.Havinginmindthecurrenttrendsandbasictendenciesinthe
developmentofindividual,nationalandinternationalsecurity,itisne
cessarytofindananswerononequestion:Willthestates,asabasic
subjectsofinternationallaw,remain,orwilltheyconcedeintheface
ofvariousnonstateactors?Willthegeostrategyconcedeinthefaceof
geoeconomy?Thesequestionsarenoteasytoanswer,buttheystayasa
greatchallengeforbothworldpoliticsandsciencealike.
Keywords:science,policy,security,nationalsecurity
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