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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,аизвормоћидржавепомерасесастроговојнихфактора
ињенихпратећихелеменатакатехнологији,образовањуљудског
потенцијалаиконтролитржишта. 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.Схва та ње ком плек са 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. Безбедностуњеговомкомплексномзначењу
подразумеваусловезанесметанидруштвениополитички,економ
скиикултурниразвојсвихосновнихдруштвенихопштецивилиза
цијскихвредностикојесу,иначе,примеренечовекукаотаквом.1)

Слика1.Енергетскабезбедност
усистемуинтегралнебезбедности
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Слика 1. Енергетска безбедност у систему интегралне безбедности 

 
Примењујући интердисциплинарни приступ анализе безбедности и досада-

шњих дефиниција, аутор овог рада даје сопствену дефиницију безбедности: Безбед-
ност је стање које људској популацији гарантује континуитет слободног функци-
онисања из којег се развијају процеси изградње стварног осећаја слободе, правде и 
здраве животне средине где се слободно живи, ради и развијају сопствене инте-
лектуалне способности.2 
ЕНЕРГЕТСКА БЕЗБЕДНОСТ ВАЖАН ДЕО НАЦИОНАЛНЕ БЕЗБЕДНО-

СТИ ДРЖАВЕ 
Термин "национална безбедност" на почетку XXI века се користи за означа-

вање далеко ширег појма од изворног значења, јер се под њим подразумева жељено 
стање безбедности једне државе, које се постиже елиминисањем  унутрашњих и 
спољних облика угрожавања њене безбедности. Дакле, национална безбедност је 
појам са вишеструким значењем. У најопштијем смислу подразумева слободу од 
страха, претњи и физичког насиља над становништвом, односно грађанима једне 
државе. Међутим, национална безбедност укључује и политичке, економске, мо-
ралне, социјалне, културне, идеолошке и нормативне елементе, што је одувек оте-
жавало њену прецизну дефиницију. У питању је друштвено конструисан концепт 
безбедности једне државе који стиче специфично значење само унутар социјалног 
контекста у којем држава егзистира. Појам националне безбедности се поистовећу-
је у неким ситуацијама са појмом ''државна безбедност''. Међутим, национална без-
бедност је стање у коме се обједињавају све врсте безбедности једне државе. Пара-
дигме и институционални модели националне безбедности су се мењали кроз исто-
рију. Посматрана историјски, национална безбедност је нераздвојно била повезана 
са државом и њеним безбедносним сектором. Међутим, национална безбедност је 
постепено захватала политичку, економску, социјалну и  културну сферу. Иако од-
брана од спољњег напада остаје централни проблем националне безбедности, ипак 
                                                 
2 Радослав Гаћиновић, Безбедносна функција државе, Институт за политичке студије, Београд, 
2012, стр. 14.  

При ме њу ју ћи ин тер ди сци пли нар ни при ступ ана ли зе без бед-
но сти и до са да шњих де фи ни ци ја, аутор овог ра да да је соп стве ну 
де фи ни ци ју без бед но сти: Безбедностјестањекојељудскојпопу
лацијигарантујеконтинуитетслободногфункционисањаизкојег
серазвијајупроцесиизградњестварногосећајаслободе,правдеи

1) Љу бо мир Ста јић, Ра до слав Га ћи но вић,Уводустудијебезбедности, Дра слар, Бе о град, 
2004, стр. 9-10.
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здравеживотнесрединегдесеслободноживи,радииразвијају
сопственеинтелектуалнеспособности.2)

ЕНЕРГЕТСКАБЕЗБЕДНОСТВАЖАНДЕО
НАЦИОНАЛНЕБЕЗБЕДНОСТИДРЖАВЕ

Тер мин «националнабезбедност» на по чет ку XXI ве ка 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  уну тра шњих и спољ них об ли ка 
угро жа ва ња ње не без бед но сти. Да кле, на ци о нал на без бед ност је 
по јам са ви ше стру ким зна че њем. Унајопштијемсмислуподразу
меваслободуодстраха,претњиифизичкогнасиљанадстанов
ништвом,односнограђанимаједнедржаве. 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. 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.3) 
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 даосновникритеријумбезбедностидржавепредставља
њенсуверенитет,абезбедностидруштваидентитет, тј. свест о 
при пад но сти за јед ни ци. Кроз оба тер ми на про жи ма се у су шти ни 
ег зи стен ци ја или пре жи вља ва ње др жа ве и дру штва. Др жа ва ко ја 

2) 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. 

3) Avra mov, S., Bez bed nost u  XXI  ve ku, Zbor nik ra do va SIM VON 2001, Be o grad, str. 423.
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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.4) 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 националнабезбед
ност.  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.5) 

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 (WalterLipman) 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 мно гих др жа ва. У том кон тек сту он је упо тре бља ван 
да озна чи уну тра шњу и спољ ну без бед ност др жа ве, од но сно без-
бед ност др жа ве у од но су на спољ не и уну тра шње из во ре угро же-
но сти. Ра ди се, да кле о на ци о нал ној без бед но сти јед не др жа ве ко ја 
обез бе ђу је оп ста нак и нор мал но де ло ва ње др жа ве са свим еле мен-
ти ма ње не не за ви сно сти, те ри то ри јал не це ло ви то сти и устав ног 
по рет ка.6)

По дру гим ауто ри ма, на ци о нал на без бед ност се де фи ни ше 
као „на сто ја ње на ци о нал не др жа ве да обез бе ди свим чла но ви ма 
дру штва си гур ност 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.)”.7)

 Проф. РадованВукадиновић са фа кул те та по ли тич ких на у ка 
у За гре бу под „на ци о нал ном си гур но шћу(без бед но шћу) под ра зу-
ме ва 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”.8)

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 ногпри 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 

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

5) Ра до слав Га ћи но вић, «Без бед ност као мо дер на на уч на ди сци пли на»,Збор ник ра до ва 
Србија,безбедноснииинституционалниизазови,ИПС, Бе о град, 2009, стр. 17.

6) Б. Јо ва но вић, ча со пис Полицијаисигурност, бр. 1-2, За греб, 1997. го ди не, стр. 6.

7) Ан тон Гри золд, Европскаварност,Фа кул тет по ли тич ких на у ка, Љу бља на, 1998, стр. 
23.

8) Ра мо Ма сле ша, Теоријеисистемисигурности,Ма ги страт - Са ра је во, Са ра је во, 2001, 
стр. 37.
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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.” 9) 

Ме ђу тим, под 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.10) 

У си сте му  на ци о нал не без бед но сти мо дер не др жа ве нео дво-
ји во ег зи сти ра „енер гет ска без бед ност” као ва жан под си стем тог 
вр ло зна чај ног си сте ма др жа ве.

ДЕФИНИСАЊЕЕНЕРГЕТСКЕБЕЗБЕДНОСТИ

На по чет ку XXI ве ка нај ди рект ни је се уоча ва зна чај енер-
гет ске без бед но сти као ва жног де ла си сте ма на ци о нал не без бед но-
сти мо дер не др жа ве. Енер гет ска без бед ност на по чет ку XXI ве ка 
по ста је цен трал ни део  по ли ти ке на ци о нал не без бед но сти др жа-
ве. Ко ре ни ре чи “енергетска безбедности” по ти чу од: енер гет-
ска (грч. енергетикóс, в. Енер ги ја) ко ји се од но си на енер ги ју или 
енер ге ти ку, и енер ги ја(грч. енéргиарад, а ен. – éргон де ло).  Тер-
мин „без бед ност” по ти че од грч ке ре чи asphaleia (asp ha le ia), ко ја 
је на ста ла од ре чи sphallo (гре шка, узрок про па сти, про па да ње, са-
пли та ње, по раз, збу ње ност, раз о ча ра ње), и зна чи из бе га ва ње гре-

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

10) М. Bo ur guin, Leproblemedelasecuriteinternationale, 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.
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шке, ла жи, од но сно не га ци ју зна че ња пој ма sphallo – asphaleia. 
Од ре чи sphalloна ста ла је ла тин ска реч fallo (fefelli,falsum), чи ји 
је ен гле ски си но ним реч false (не и сти на, лаж, гре шка). След стве но 
то ме, по што asphaleia озна ча ва из бе га ва ње гре шке, ла жи, не га ци-
ју пој ма sphallo, ти ме пред ста вља и не га ци ју оно га што озна ча ва 
ен гле ска реч false. Ла тин ски из раз за без бед ност securitas/securus 
– „без бри ге”11) из ве ден је из ко ва ни це sinecura, са ста вље не из ре-
чи sine (без) и cura/curio (не во ља, за бри ну тост, опре зност, па жња, 
пат ња, бол, зеб ња, жа лост, ту га...). Оту да ко ва ни ца sinecura (sine
cure) зна чи: без за бри ну то сти, сло бо ду од (од су ство) бри ге (free
fromcares), без не во ље (untroubled), мир но ћу/мир (quiet). Име ни-
ца securitas у осно ви озна ча ва по ло жај по је дин ца, са по себ ним 
уну тра шњом струк ту ром, ње го ву ста ло же ност и спо кој ство ду ха, 
услов ко ји Ци це рон на зи ва „вр хов ним ци љем жуд ње, од су ством 
стра хо ва од ко јих за ви си сре ћан жи вот”12). На осно ву ово га, securi
tas озна ча ва сло бо ду од за бри ну то сти, од су ство опа сно сти, бри ге 
и ду шев ног уз не ми ра ва ња, ста ло же ност, без бед ност, мир но ћу, или 
мир но ћу све сти – грч ки euthumon.13) Из ве де на је од ре чи securitas, 
security, ко ја озна ча ва осе ћај или ста ње сло бо де од прет ње уни ште-
њем,14) сло бо ду од опа сно сти (freefromdanger), од су ство прет њи; 
или без бед ност ро ђе ну из стра ха (engenderedbyfear). По ред ре чи 
security, у ен гле ском је зи ку за без бед ност се ко ри сте и ре чи safety 
и secure. У ру ском је зи ку за без бед ност је у упо тре би из раз безо
пасност, ко ја озна ча ва од су ство опа сно сти, ста ње за шти ће но сти 
од мо гу ћег на но ше ња ште те, спо соб ност спре ча ва ња опа сних де-
ло ва ња, очу ва ње ста бил но сти, обез бе ђе ње до стиг ну тог је дин ства 
ви тал них ин те ре са и ели ми ни са ње прет њи по њих, као и ства ра ње 
нео п ход них усло ва за функ ци о ни са ње со ци јал не струк ту ре на пу-
ту ње ног раз во ја. Фран цу ски из раз за без бед ност је sureté/sécurité, 
ита ли јан ски sicurezzа, не мач ки sicherheit.15) Да кле на осно ву ових 
ту ма че ња пој мо ва мо же се уоп ште но ре ћи да је енер гет ска без бед-
ност си гур но  пре но ше ње енер ги је на да љи ну, и ње но ко ри шће ње. 
По што је енер ги ја из вор жи во та на зе мљи, по ста је све ве ћа бор ба 

11) Cald well and Wil li ams, SeekingSecurityinanInsecureWorld, Lan ham: Row man & Lit tle fi-
eld Pu blic hers, Inc. 2006, p. 5.

12) Em ma Rothschild, WhatisSecurity (TheQuestforWorldOrder), Da e da lus, 1995, p. 61.

13) Mic hael Dil lon, PoliticsofSecurity:TowardsaPoliticalPhilosophyofContinetalThought, 
Lon don and New York, 1996, p. 123-128.

14) Cald well and Wil li ams, SeekingSecurityinanInsecureWorld,Lan ham: Row man & Lit tle fi-
eld Pu blic hers, Inc. 2006, p. 5.

15) Мла ден Ба ја гић, Основи безбедности, Кри ми на ли стич ко по ли циј ска ака де ми ја, Бе о-
град, 2007, стр. 12.
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за енер гет ску пре власт на пла не ти из ме ђу ве ли ких си ла, што не ми-
нов но усло вља ва да се по све ти мно го ве ћа па жња енер ги ји и енер-
гет ској без бед но сти на свим ни во и ма ка ко у по ли ти ци на ци о нал не 
др жа ве, та ко и на ни воу ме ђу на род не за јед ни це. Упра во због ње не 
ва жно сти у функ ци о ни са њу људ ског дру штва и др жа ве на уч на јав-
ност мо ра уло жи ти до дат не на по ре да  на осно ву сво јих на уч но и-
стра жи вач ких ре зул та та уве ри по ли тич ке ели те др жа ве да је енер-
гет ска без бед ност из у зет но ва жна за функ ци о ни са ње и ин те грал ну  
без бед ност др жа ве. Због то га је нео п ход но де фи ни са ње енер гет ске 
без бед но сти као зна чај ног под си сте ма на ци о нал не без бед но сти.

Др жав не, ин сти ту ци је и по је дин ци раз ли чи то са гле да ва ју 
по јам и де фи ни ци ју енер гет ске без бјед но сти. За ни мљи во је ми-
шље ње гру пе ауто ра ко ји су по мо ћу ма три це да ли де фи ни ци ју 
енер гет ске без бјед но сти, сход но раз ли чи тим ути ца ји ма и ка рак-
те ри сти ка ма. Ана ли зи ра ни еле мен ти су: ра зно ли кост енер гет ских 
из во ра, ди фе рент но снаб ди је ва ње, ни вои из во за, без бед ност тр-
жи шта, ге о по ли тич ки и еко ном ски аспект, по у зда ност, ри зик од 
про ли фе ра ци је НХБ оруж ја, ста бил ност тр жи шта, при у шти вост за 
по је ди не ме ђу на род не су бјек те и ин тен зи тет ко ри шће ња. Сва ка од 
на ве де них став ки раз ма тра на је у скла ду са по ве ћа њем или сма ње-
њем укуп них гра ди је на та без бјед но сти и, сход но то ме, кон стру и са-
не де фи ни ци је енер гет ске без бед но сти.16)

Да би се оп ште при хва тљи во де фи ни са ла енер гет ска без бед-
ност  тре ба има ти на уму и ра зно ли кост из во ра енер ги је, за ви сност 
од уво за, ма ли број зе ма ља про из во ђа ча или има ла ца из во ра енер-
ги је у од но су на уку пан број ко ри сни ка, те удео по ли тич ке не ста-
бил но сти ре ги о на на из воз енер ги је и енер ге на та. 

Енер гет ска без бед ност има раз ли чи та зна че ња за раз ли чи-
те др жа ве, има ју ћи у ви ду њи хо ве на ци о нал не ин те ре се у обла сти 
еко но ми је и енер ге ти ке и гло бал ну еко ном ску и енер гет ску ме ђу за-
ви сност. Обич но се на по чет ку XXI ве ка го во ри о не ко ли ко ди мен-
зи ја енер гет ске без бед но сти: стра те гиј ској, по ли тич кој и вој ној17) 
али се за ње но што ја сни је раз у ме ва ње мо ра ју има ти у ви ду ма кар 
још две ди мен зи је: без бед но сна и еко ном ска, ко нач но и еко ло шка 
ди мен зи ја енер гет ске без бед но сти.18) Уз то, по треб но је зна ти да 

16) C.S. Britt and S. La di slaw, „Eva lu a ting the Energy Se cu rity Im pli ca ti ons of a Car bon Con-
stra i ned U.S Eco nomy”, In EnergySecurityandClimate change, Cen ter for Stra te gic and 
In ter na ti o nal Stu di es, p. 3-4.

17) M. Mi ka Pur ho nen, DimensionsOfEnergySecurity, 3rd EAPC/PfP Wor kshop on Cri ti cal In-
fra struc tu re Pro tec tion and Ci vil Emer gency Plan ning Zu rich, 22-24 Sep tem ber 2005.

18) Сло бо дан Си мић, Енергетскабезбједност, Ви со ка по слов но тех нич ка шко ла. До бој, 
2012, стр. 47.
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енер ги ја, за јед но са хра ном и во дом, има из у зе тан ге о по ли тич ки, 
од но сно по ли тич ки, дру штве но-еко ном ски и стра те гиј ски зна чај 
због сво јих спе ци фич них осо би на. Енер ги ја, од но сно енер гет ски 
из во ри су од у век је дан од нај ва жни јих из во ра на ци о нал ног бо гат-
ства и на ци о нал не мо ћи др жа ва (твр ди еле мент мо ћи), ти ме и је дан 
од осно ва на ко ји ма др жа ва гра ди свој еко ном ски и по ли тич ки по-
ло жај и пре стиж у све ту. 

Ка ко год да се по сма тра ју од но си ге о по ли ти ке и енер гет ске 
без бед но сти, зна чај но је уочи ти да су ге о по ли ти ка јед не др жа ве и 
ње на енер гет ска без бед ност у чвр стој ве зи. То је мо гу ће обра зло-
жи ти и на сле де ћи на чин – енер ги ја је стра те шки зна ча јан ре сурс 
сва ке др жа ве због че га оне на сто је оства ри ти кон тро лу над ње ном 
про из вод њом, тран спор том, про да јом и по тро шњом.19) 

Енер гет ска без бед ност об у хва та ши рок спек тар сло же них и 
раз ли чи тих (гео)по ли тич ких, еко ном ских, без бед но сних, вој них и 
тех но ло шких трен до ва, што је и раз лог да се об ја шња ва сло же ни-
ца ма или при ла го дљи вим пој мо ви ма, с аспек том на ре чи енер гет-
ска, од но сно енер ге ти ка и без бед ност.20)

Раз ли чи то ту ма че ње пој ма енер гет ске без бјед но сти је че сто 
ре зул тат уоча ва ња од но са из ме ђу енер ге на та и оних ко ји их екс-
пло а ти шу, ди стри бу и ра ју и пла си ра ју на тр жи ште, или са мо ко-
ри сте, од но сно чи ње ни це има ња или не ма ња енер ге на та (из во ра 
енер ги је), да ли се ра ди о зе мљи про из во ђа чу, ди стри бу те ру и про-
дав цу на свет ском тр жи шту, или са мо о по тро ша чу (ко ри сни ку) 
енер ге на та. Из ово га се уви ђа да: 

1. за зе мље бо га те енер ген ти ма, то зна чи усме ра ва ње па-
жње на ус по ста вља ње кон тро ле над про из вод њом и из-
во зом енер ге на та (Ру си ја); 

2. за зе мље у раз во ју, енер гет ска без бед ност зна чи на бав ку 
енер ге на та по по вољ ним це на ма ка ко би мо гле на ста ви-
ти с еко ном ском ра стом и 

3. за зе мље си ро ма шне при род ним из во ри ма, енер гет ска 
без бед ност зна чи до ступ ност енер ге на та и пред у зи ма ње 
ме ра ко ји ма ће убла жи ти ту за ви сност – раз во јем тр го-

19) Дра ган Ко лев, „Ге о по ли тич ка ди мен зи ја енер гет ске без бед но сти”, Часописзаекономи
јуитржишнекомуникације, Па не вроп ски уни ве рѕ и тет “APE RION”, Ба ња Лу ка, 2012, 
Вол.I , стр. 45-63. 

20) Мла ден Ба ја гић, Међународна безбедност, Кри ми на ли стич ко-по ли циј ска ака де ми ја, 
Бе о град, 2012, стр. 306. 
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ви не и еко ном ским ула га њем у ино стран ству, ди вер зи-
фи ка ци јом из во ра енер ги је и сл. (Ја пан).21)

Слика2.Могућеконфликтнеситуације
збогнедостаткаенергетскихресурса
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Извор: Слободан Симић, Енергетска безбједност, Висока пословно техничка школа Добој, 

2012, стр. 29. 
Без обзира што  се све државе фигуративно  залажу за интегралну безбед-

ност, тако и за енергетску за све земље, мале државе борате енергентима које нема-
ју  моћне државе искрене савезнике су безбедносно угрожене, јер постају плен ве-
ликих и моћних држава ради насилне експлоатације природних богатстава. Зато др-
жаве и различито сагледавају енергетску безбедност. Примера ради, земље изво-
знице енергије усредсређују се на одржавање ''безбедности потражње'' (security of 
demand) за њихов извоз, што, на крају, ствара надмоћни удео у приходима њихове 
владе. Русија и остали светски утицајни произвођачи енергената, као што су САД, 
Иран, Венецуела и Саудијска Арабија, настоје одржати примат највећих извозника 
нафте и гаса као кључних енергената и задржати њихову потражњу по што већим 
ценама, што је основ њихове економске моћи и укупног економском моћи и укуп-
ног економског развоја.22  Након многих катастрофа у свету изазваних неправил-
ном експлоатацијом и коришћењем енергената(катастрофе у рудницима, пуцање 
гасних цеви...) међусобни однос безбедности и енергетике постао је предмет инте-
ресовања већине држава, које су схватиле да је енергетска безбедност прворазредно 
питање за њихов економски и укупни развој. Такође, глобални поремећај тржишта 
нафте и гаса имао је за последицу и појачани ангажман међународних организација 
за област енергетске безбедности. Иако су поједини међународни форуми настоја-
ли решити проблем доступности енергената и снабдевености светског енергетског 
тржишта главним изворима енергије, појам енергетске безбедности није детаљно 
одређен. У Споразуму о међународном енергетском програму из 1974. године по-
јам енергетске безбедности није детаљније одређен, већ се само у преамбули гово-
                                                 
22  Саша Николић, „Енергетска безбедност као фактор спољне политике САД на почетку 21. века“, 
Војно дело, бр. 2/2008, стр. 30.  

Из вор: Сло бо дан Си мић, Енер гет ска без бјед ност, Ви со ка по слов но тех-
нич ка шко ла До бој, 2012, стр. 29.

Без об зи ра што  се све др жа ве фи гу ра тив но  за ла жу за ин те-
грал ну без бед ност, та ко и за енер гет ску за све зе мље, ма ле др жа ве 
бо ра те енер ген ти ма ко је не ма ју  моћ не др жа ве ис кре не са ве зни ке 
су без бед но сно угро же не, јер по ста ју плен ве ли ких и моћ них др жа-
ва ра ди на сил не екс пло а та ци је при род них бо гат ста ва. За то др жа ве 
и раз ли чи то са гле да ва ју енер гет ску без бед ност. При ме ра ра ди, зе-
мље из во зни це енер ги је усред сре ђу ју се на одр жа ва ње „без бед но-
сти по тра жње” (se cu rity of de mand) за њи хов из воз, што, на кра ју, 
ства ра над моћ ни удео у при хо ди ма њи хо ве вла де. Ру си ја и оста ли 
свет ски ути цај ни про из во ђа чи енер ге на та, као што су САД, Иран, 
Ве не цу е ла и Са у диј ска Ара би ја, на сто је одр жа ти при мат нај ве ћих 
из во зни ка наф те и га са као кључ них енер ге на та и за др жа ти њи хо ву 
по тра жњу по што ве ћим це на ма, што је основ њи хо ве еко ном ске 
мо ћи и укуп ног еко ном ском мо ћи и укуп ног еко ном ског раз во ја.22)  

21) Си ни ша Та та ло вић, Енергетскасигурностикритичнаинфраструктура, Цен тар за си-
гур но сне сту ди је, Фа кул тет  по ли тич ких зна но сти Све у чи ли шта у За гре бу, По ли тич ка 
кул ту ра, За греб, 2008, стр. 29.

22) Са ша Ни ко лић, „Енер гет ска без бед ност као фак тор спољ не по ли ти ке САД на по чет ку 
21. ве ка»,Војнодело, бр. 2/2008, стр. 30. 
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На кон мно гих ка та стро фа у све ту иза зва них не пра вил ном екс пло а-
та ци јом и ко ри шће њем енер ге на та (ка та стро фе у руд ни ци ма, пу ца-
ње га сних це ви...) ме ђу соб ни од нос без бед но сти и енер ге ти ке по-
стао је пред мет ин те ре со ва ња ве ћи не др жа ва, ко је су схва ти ле да је 
енер гет ска без бед ност пр во ра зред но пи та ње за њи хов еко ном ски и 
укуп ни раз вој. Та ко ђе, гло бал ни по ре ме ћај тр жи шта наф те и га са 
имао је за по сле ди цу и по ја ча ни ан га жман ме ђу на род них ор га ни-
за ци ја за област енер гет ске без бед но сти. Иако су по је ди ни ме ђу на-
род ни фо ру ми на сто ја ли ре ши ти про блем до ступ но сти енер ге на та 
и снаб де ве но сти свет ског енер гет ског тр жи шта глав ним из во ри ма 
енер ги је, по јам енер гет ске без бед но сти ни је де таљ но од ре ђен. У 
Спо ра зу му о ме ђу на род ном енер гет ском про гра му из 1974. го ди не 
по јам енер гет ске без бед но сти ни је де таљ ни је од ре ђен, већ се са мо 
у пре ам бу ли го во ри о уна пре ђе њу „без бед но сти снаб де ва ња наф-
том'', а у чла ну 47 о оба ве зи свих др жа ва да под сти чу ста бил ну ме-
ђу на род ну тр го ви ну наф том и уна пре ђу ју без бед но сти снаб де ва ња 
наф том под ра зум ним и јед на ким усло ви ма за све стра не уго вор-
ни це.23) У Уго во ру о енер гет ској по ве љи из 1994. го ди не енер гет ска 
без бед ност та ко ђе ни је по себ но де фи ни са на ма да се у ви ше од ред-
би Уго во ра го во ри о овом пој му. Кра јем XX ве ка уоча ва се ствар-
ни зна чај енер гет ске без бед но сти на ни воу ме ђу на род не за јед ни це 
па је  је област енер гет ске без бед но сти мно го ја сни је де фи ни са на. 
Пр ви ре зул та ти су учи ње ни од стра не УН-а, од но сно од Еко ном ске 
ко ми си је УН-а за Евро пу и Фо ру ма енер гет ске без бед но сти мно го 
ја сни је де фи ни са на. Пр ви ре зул та ти су учи ње ни од стра не УН-а, 
од но сно од Еко ном ске ко ми си је УН-а за Евро пу и Фо ру ма енер-
гет ске без бед но сти УН-а (UN Eco no mic Com mis sion for Euro pe and 
Energy Se cu rity Fo rum – UNE CE), ко ји су енер гет ску без бед ност 
де фи ни са ли као „до ступ ност упо тре бљи вих енер ге на та на ме сту 
њи хо ве фи нал не по тро шње, у до вољ ној ко ли чи ни и ажур но сти 
та ко да, има ју ћи у ви ду вре ме за под сти ца ње енер гет ске ефи ка-
сно сти, еко ном ски и дру штве ни раз вој зе мље ни је ма те ри јал но 
огра ни чен.”24) Област енер гет ске без бед но сти мо ра об у хва ти ти ма-
три цу сло же них и ме ђу соб но за ви сних еле ме на та/ка рак те ри сти ка 
ко ји се ти чу енер ге ти ке, од но сно енер гет ских из во ра: ра зно ли кост 
енер гет ских из во ра, ди фе рент но снаб де ва ње, ни вои из во за, без-
бед ност тр жи шта, ге о по ли тич ки и еко ном ски аспект, по у зда ност, 
ри зик од ши ре ња оруж ја за ма сов ног уни ште ње, ста бил ност тр жи-

23) Д. То дић, Д. Ди ми три је вић, „Енер гет ска без бед ност у ме ђу на род ном пра ву жи вот не 
сре ди не», Теме, Год. XXXVI, Бр. 2, Ниш, 2012, стр. 705-706. 

24) AmericanEnergy–TheRenewablePathtoEnergySecurity,  Wor ldwatch In sti tu te, Cen ter for 
Ame ri can Pro gress, 2006. 
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шта, при у шти вост за по је ди не ме ђу на род не су бјек те и ин тен зи тет 
ко ри шће ња. Сва ка од на ве де них ка рак те ри сти ка има не по сре дан 
или по сре дан ути цај на без бед ност и, сход но ти ме, еле мен те де фи-
ни ци је  енер гет ске без бед но сти.25) Та ко ђе, под енер гет ском без бед-
но шћу на гло бал ном и на ци о нал ном ни воу се под ра зу ме ва до ступ-
ност енер ге на та у до вољ ној ко ли чи ни и по при хва тљи вим це на, а 
ста бил ност ис по ру ка, као и фи зич ка без бед ност га со во да и наф-
то во да.26) Пре ма Да ни је лу Јер ги ну енер гет ска без бед ност об у хва та 
за шти ту це ло куп ног лан ца про из вод ње и снаб де ва ња енер ген ти-
ма, те ин фра струк ту ру ко ја се за те по тре бе ко ри сти.27) Енер гет ска 
без бед ност пред ста вља ''до ступ ност енер ге на та'', где ''до ступ ност'' 
зна чи по треб ну ко ли чи ну, кон ти ну и тет у снаб де ва њу, ста бил не и 
при хва тљи ве це не, фи зич ку без бед ност га со во да и наф то во да, по-
ли тич ку ста бил ност др жа ва из ко је се енер ген ти уво зе и сл.28)

На при мер, не ки ауто ри сма тра ју да је ''енер гет ска без бед-
ност'' ста ње у ко ме јед на на ци ја и ње ни гра ђа ни има ју при ступ 
до вољ ним ко ли чи на ма енер ги је по ра зум ној це ни и без ри зи ка да 
ће у бли ској бу дућ но сти до ћи до пре ки да та квог снаб де ва ња. Она 
се де фи ни ше као „спо соб ност оси гу ра ва ња за до во ља ва бу ду ћих 
енер гет ских по тре ба пу тем по сто ја ња аде кват них до ма ћих ре сур-
са ко ји се ис ко ри шта ва ју под еко ном ски при хва тљи вим усло ви ма 
или се одр жа ва ју као стра те шке ре зер ве и кроз при ступ до ступ ним 
вањ ским из во ри ма. Јед на од де фи ни ци ја енер гет ске без бед но сти 
је да она озна ча ва ''до ступ ност енер ге на та у до вољ ној ко ли чи ни и 
по при хва тљи вим це на ма, ста бил ност ис по ру ка, и фи зич ку без бед-
ност га со во да и наф то во да''.29)

Сло бо дан Си мић де фи ни ше енер гет ску без бед ност као ''ста-
ње у ко ме је дан ме ђу на род ни су бјект, ме ђу на род на за јед ни ца, од-
но сно сви ње ни гра ђа ни, има ју при ступ до вољ ним ко ли чи на ма 
енер ги је по ра зум ној це ни на свет ском тр жи шту и без иза зо ва, ри-
зи ка и прет њи ко ји би усло ви ли да до ђе до пре ки да снаб де ва ња 

25) C. S. Britt and S. La di slaw, „Eva lu a ting the Energy Se cu rity Im pli ca tion of a Car bon Con sta-
i ned U.S.Eco nomy”, In EnergySecurityandClimatechange, Cen ter for Stra te gic and In ter-
na ti o nal Stu di es, 2009, p 3-4.

26) Ј. Ра до ман, „Се ку ри ти за ци ја енер ги је као увод у енер гет ску без бед ност”, У WesternBal
kansSecurityObserver(БезбедностЗападногБалкана), 2007,  is sue: 4, p.36.

27) Мла ден Ба ја гић, Међународна безбедност, Кри ми на ли стич ко-по ли циј ска ака де ми ја, 
Бе о град, 2012, стр. 309. 

28) G. Bah gat, „Euro pe`s Energy Se cu rity: Chal len ges and Op pur tu ni es”, In InternationalAffa
irs, Vol. 82, No 5, 2006, p. 964; С. Ни ко лић, „Енер гет ска без бед ност као фак тор спољ не 
по ли ти ке САД на по чет ку 21. ве ка”,Војнодело, Vol. 60, бр. 2, 2008, стр. 39.

29) Ј. Ра до ман, „Се ку ри ти за ци ја енер ги је као увод у енер гет ску без бед ност”, У WesternBal
kansSecurityObserver (Без бед ност За пад ног Бал ка на), 2007,  is sue: 4, p. 36.
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енер ген ти ма и енер ги јом.''30) Пре ма Џо на та ну Ел кин ду (Johnatan
Elkind) енер гет ска без бед ност има че ти ри еле мен та: 1/до ступ ност 
енер гет ских до ба ра и услу га, ко ја за ви си од фи зич ке рас по ло жи-
во сти енер ге на та, спо соб но сти др жа ва про из во ђа ча, тран зит них и 
др жа ва по тро ша ча да се до го во ре о усло ви ма тр го ви не и тех но ло-
шким усло ви ма про из вод ње, тран спор та, кон вер зи је и ди стри бу-
ци је енер ге на та: 2/по у зда ност пру жа ња енер гет ских услу га, кроз 
ула га ње у ал тер на тив не из во ре енер ги је, ди вер си фи ка ци јом из во-
ра енер ги је и скла ди ште њем енер гет ских ре зер ви: 3/до ступ ност 
енер ги је по при хва тљи вим, тран спа рент ним и пред ви ди вим це на-
ма и 4/ еко ло шка одр жи вост, с об зи ром на то да се да нас не мо же 
за ми сли ти ути цај ко ји оства ру је тро ше ње енер ге на та на гло бал не 
кли мат ске про ме не, ти ме и на за га ђе ње жи вот не сре ди не.31) Еко ло-
шка одр жи вост као еле мент енер гет ске без бед но сти је по сле ди ца 
чвр стих ве за из ме ђу енер ге ти ке и ста ња жи вот не сре ди не, због че-
га, пре ма Европ ској аген ци ји за жи вот ну сре ди ну (EuropeanEnvi
ronmentAgency–EEA) пра вил но раз у ме ва ње енер гет ске без бед но-
сти зах те ва ука зи ва ње на по сле ди це ко је енер гет ски сек тор иза зи ва 
по жи вот ну сре ди ну.32)

Ка да је реч о де фи ни ци ји енер гет ске без бед но сти, тре ба-
ло би раз мо три ти раз ли чи те аспек те зна че ња овог пој ма. Иако је у 
раз ви је ном све ту уоби ча је на де фи ни ци ја енер гет ске без бед но сти 
јед но став но до ступ ност енер ге на та, и то у до вољ ној ко ли чи ни и 
по при хва тљи вим це на ма, ста бил ност ис по ру ка, као и фи зич ка без-
бед ност га со во да и наф то во да, раз ли чи те зе мље на раз ли чи те на-
чи не ин тер пре ти ра ју шта овај кон цепт за њих зна чи.33) Енер гет ска 
без бед ност као ва жан део на ци о нал не без бед но сти мо дер не др жа-
ве мо ра функ ци о ни са ти то тал но на те ри то ри ји др жав не те ри то ри-
је, где зна чај но ме сто мо ра има ти ло кал на за јед ни ца.

30) Сло бо дан Си мић, Енергетскабезбједност, op.cit., стр. 24.

31) C. Pa scual, J.El kind (eds.), EnergySecurity: Economics,Politics,StrategiesandImplications, 
Was hing ton: Bro o kings In sti tu ti ons, 2010, p. 122.

32) Euro pean En vi ron ment Agency,Europe`sEnvironment–The fourthassessment, Co pen ha-
gen, 2007, pp. 322-339.

33) Је ле на Ра до ман: Се ку ри ти за ци ја енер ги је као увод у енер гет ску без бед но сну ди ле му, 
БезбедностзападногБалкана, број 4, ја ну ар – март 2007, стр. 36.
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Слика3.Интеракцијаенергетскебезбедностиса
безбедносниммоделомлокалнезаједнице
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Извор: Слободан Симић, Енергетска безбједност, Висока пословно техничка школа Добој, 

2012, стр. 165. 
Успостављање система енергетске безбедности је неодложан и важан посао сваке 
државе. Методологија по којој се успоставља овај важан систем заштите, који је и 
услов функционисања целокупног система безбедности зависи од облика угрожава-
ња интегралне безбедности с поља и изнутра, односно од начина експлоатације и 
начина коришћења енергената као и од степена обучености људи који се професио-
нално баве овом проблематиком у држави.  

Слика 4. Доношење одлуке у сфери енергетске безбедности 

Из вор: Сло бо дан Си мић, Енер гет ска без бјед ност,  
Ви со ка по слов но тех нич ка шко ла До бој, 2012, стр. 165.

Ус по ста вља ње си сте ма енер гет ске без бед но сти је нео д ло-
жан и ва жан по сао сва ке др жа ве. Ме то до ло ги ја по ко јој се ус по-
ста вља овај ва жан си стем за шти те, ко ји је и услов функ ци о ни са ња 
це ло куп ног си сте ма без бед но сти за ви си од об ли ка угро жа ва ња ин-
те грал не без бед но сти с по ља и из ну тра, од но сно од на чи на екс-
пло а та ци је и на чи на ко ри шће ња енер ге на та као и од сте пе на об у-
че но сти љу ди ко ји се про фе си о нал но ба ве овом про бле ма ти ком у 
др жа ви. 
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Слика4.Доношењеодлукеусфериенергетскебезбедности
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Извор: Слободан Симић, Енергетска безбједност, Висока пословно техничка школа Добој, 

2012, стр. 172. 
Иако досадашње дефиниције енергетске безбедности нису решиле проблем општ-
еприхватљивог дефинисања овог појма, оне ипак представљају полазну основу  у и-
нтердисциплинарном научном приступу овом проблему. Критички осврт аутора 
овог рада досадашњим дефиницијама је првенствено због тога  што се оне већином 
поистовећују са енергетском ефикасношћу и редовном снабдевању држава енерге-
нтима. У напорима да се општеприхватљиво дефинише ''енергетска безбедност'' м-
орају се узети у обзир политичке, стратегијске и војне димензије ''енергетске безбе-
дности''. Такође, сигуран извор и снабдевање државе енергентима утиче на њен 
укупни систем безбедности. На основу наведених чињеница ''енергетска безбе-
дност'' је део националне безбедности државе,  истовремено и интегралне безбедн-
ости на глобалном  нивоу. 
Дакле ''енергетска безбедност'' као део националне безбедности државе и интегра-
лне безбедности ОУН представља скуп политичких, економских, војних и страт-
егијско-техничких  континуираних радњи у процесу технички правилне експлоат-
ације, испоруке и редовног снабдевања свих корисника енергентима. Такође, ''ене-
ргетска безбедност'' обухвата стручност кадрова, како би се омогућило задовољав-
ање енергетских потреба, очување  животне средине и самог човека у њој.  

МЕЂУНАРОДНИ АСПЕКТ ЕНЕРГЕТСКЕ БЕЗБЕДНОСТИ 

Из вор: Сло бо дан Си мић, Енер гет ска без бјед ност,  
Ви со ка по слов но тех нич ка шко ла До бој, 2012, стр. 172.

Иако до са да шње де фи ни ци је енер гет ске без бед но сти ни-
су ре ши ле про блем оп ште при хва тљи вог де фи ни са ња овог пој ма, 
оне ипак пред ста вља ју по ла зну осно ву  у ин тер ди сци пли нар ном 
на уч ном при сту пу овом про бле му. Кри тич ки осврт ауто ра овог ра-
да до са да шњим де фи ни ци ја ма је пр вен стве но због то га  што се 
оне ве ћи ном по и сто ве ћу ју са енер гет ском ефи ка сно шћу и ре дов-
ном снаб де ва њу др жа ва енер ген ти ма. У на по ри ма да се оп ште-
при хва тљи во де фи ни ше ''енер гет ска без бед ност'' мо ра ју се узе ти у 
об зир по ли тич ке, стра те гиј ске и вој не ди мен зи је ''енер гет ске без-
бед но сти''. Та ко ђе, си гу ран из вор и снаб де ва ње др жа ве енер ген ти-
ма ути че на њен укуп ни си стем без бед но сти. На осно ву на ве де них 
чи ње ни ца ''енер гет ска без бед ност'' је део на ци о нал не без бед но сти 
др жа ве,  исто вре ме но и ин те грал не без бед но сти на гло бал ном  ни-
воу.

Да кле ''енер гет ска без бед ност'' као део на ци о нал не без бед-
но сти др жа ве и ин те грал не без бед но сти ОУН пред ста вља скуп 
по ли тич ких, еко ном ских, вој них и стра те гиј ско-тех нич ких  кон ти-
ну и ра них рад њи у про це су тех нич ки пра вил не екс пло а та ци је, ис-
по ру ке и ре дов ног снаб де ва ња свих ко ри сни ка енер ген ти ма. Та ко-
ђе, ''енер гет ска без бед ност'' об у хва та струч ност ка дро ва, ка ко би се 
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омо гу ћи ло за до во ља ва ње енер гет ских по тре ба, очу ва ње  жи вот не 
сре ди не и са мог чо ве ка у њој. 

МЕЂУНАРОДНИАСПЕКТ
ЕНЕРГЕТСКЕБЕЗБЕДНОСТИ

Обич но се у ме ђу на род ном пра ву жи вот не сре ди не34) за об-
ласт енер ге ти ке нај ве ћим де лом ве зу ју Спо ра зум о ме ђу на род ном 
енер гет ском про гра му (Па риз, 1974), Уго вор о енер гет ској по ве љи 
(Ли са бон, 1994) са Про то ко лом о енер гет ској ефи ка сно сти (Ли са-
бон, 1994) и ка сни је усво је ним аманд ма ни ма у ве зи са тр го вин-
ским од ред ба ма овог уго во ра (Бри сел, 1998). По јам енер гет ске 
без бед но сти ни је де таљ ни је од ре ђен у Спо ра зу му о ме ђу на род ном 
енер гет ском про гра му из 1974. го ди не (UNtreatySeries,Vol.1040) 
ко ји у али не ји 1. пре ам бу ле по ла зи од же ље стра на уго вор ни ца да 
уна пре де “без бед ност снаб де ва ња наф том”, док се у опе ра тив ном 
де лу на не ко ли ко ме ста раз ра ђу је основ на иде ја из пре ам бу ле. Чла-
ном 47 се утвр ђу ју оба ве зе у ве зи са под сти ца њем ста бил не ме ђу-
на род не тр го ви не наф том и уна пре ђе њем без бед но сти снаб де ва ња 
наф том под ра зум ним и јед на ким усло ви ма за све стра не уго вор-
ни це. У Уго во ру о енер гет ској по ве љи (Ли са бон, 1994) енер гет ска 
без бед ност ни је по себ но де фи ни са на ма да се у не ко ли ко ње го вих 
од ре да ба го во ри о овом пој му. При том би тре ба ло има ти у ви ду да 
је свр ха Уго во ра де фи ни са на у чла ну 2 као “уста но вља ва ње прав-
ног окви ра за уна пре ђе ње ду го роч не са рад ње у обла сти енер ге ти ке 
за сно ва ној на до пу ња ва њу и ме ђу соб ној ко ри сти, у скла ду са ци-
ље ви ма и прин ци пи ма По ве ље” (EnergyCharterSecretariat2004,
44). У чла ну 7 ко ји се од но си на пи та ња ве за на за “тран зит” го во ри 
се о си гур но сти енер гет ског си сте ма.35) 

Енер гет ска без бед ност ни је по себ но де фи ни са на ни ти од-
ре ђе на на екс пли ци тан на чин као циљ Про то ко ла о енер гет ској 
ефи ка сно сти и по ве за ним пи та њи ма жи вот не сре ди не (Ли са бон, 
1994.). У тач ки 2. чла на 1 Про то ко ла као ци ље ви су де фи ни са ни: 
уна пре ђи ва ње по ли ти ке енер гет ске ефи ка сно сти, ства ра ње оквир-
них усло ва ко ји под сти чу про из во ђа че и по тро ша че да ко ри сте 

34) Ов де се под пој мом «ме ђу на род ни уго во ри у обла сти жи вот не сре ди не» под ра зу ме ва ју 
они ме ђу на род ни уго во ри ко ји су као та кви са др жа ли у УНЕП-овом  ре ги стру ме ђу на-
род них уго во ра у обла сти жи вот не сре ди не иако би се у де таљ ни јој ана ли зи ли ста ових 
уго во ра мо гли на раз ли чи те на чи не и пре ма раз ли чи тим кри те ри ју ми ма про ши ри ва ти 
или скра ћи ва ти (UNEP 2005).

35) Дра го љуб Та дић и Ду шко Ди ми три је вић, „Енер гет ска без бед ност у ме ђу на род ном пра-
ву жи вот не сре ди не»,  Теме, Ниш, бр. 2/2012, стр. 705-706.
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енер ги ју што је мо гу ће ефи ка сни је, еко но мич ни је и по год ни је за 
жи вот ну сре ди ну, по себ но кроз ор га ни за ци ју ефи ка сног енер гет-
ског тр жи шта и кроз пот пу ни је од ра жа ва ње еко ло шких тро шко ва и 
до би ти, као и уна пре ђи ва ње са рад ње на под руч ју енер гет ске ефи-
ка сно сти. Ме ђу тим, овај уго вор та ко ђе са др жи од ред бе ко је упу-
ћу ју на пи та ња без бед но сти. Ка сни је усво је ни аманд ма ни у ве зи 
са тр го вин ским од ред ба ма овог уго во ра (Бри сел, 1998.) не са др же 
екс пли цит не од ред бе о то ме. Ме ђу тим, у че твр тој али не ји пре ам-
бу ле Про то ко ла о енер гет ској ефи ка сно сти кон ста ту је се по сто ја ње 
све сти др жа ва о то ме да су оства ре на по бољ ша ња у без бед но сти 
снаб де ва ња као и зна чај не еко ном ске до би ти и ко ри сти за жи вот ну 
сре ди ну ко ји су ре зул тат при ме не од го ва ра ју ћих ме ра у сек то ру 
енер ге ти ке.36) У де лу Про то ко ла ко ји се од но си на де фи ни ци је (чл. 
2.) да је се де фи ни ци ја пој ма “ути цај на жи вот ну сре ди ну” и овај по-
јам се де фи ни ше та ко да об у хва та и ути цај ко ји је узро ко ван од ре-
ђе ном де лат но шћу на жи вот ну сре ди ну, укљу чу ју ћи “без бед ност” 
за јед но са “људ ским здра вљем”. По ред то га, овај по јам об у хва та и 
ути цај на фло ру, фа у ну, тло, ва здух, во ду, кли му, пре де ле и исто-
риј ске спо ме ни ке или дру ге фи зич ке струк ту ре или ме ђу ути ца је 
из ме ђу ових чи ни ла ца. То та ко ђе, укљу чу је и ути цај на кул тур ну 
ба шти ну или на дру штве но – при вред не усло ве ко ји су по сле ди ца 
про ме на тих чи ни ла ца. Ов де би тре ба ло има ти у ви ду да је про це на 
ути ца ја на жи вот ну сре ди ну у пре ко гра нич ном кон тек сту пред мет 
уре ђи ва ња Еспо кон вен ци је о про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну 
у пре ко гра нич ном кон тек сту  (1991) и да тер мин “ути цај” из чла на 
1 тач ка VII ове кон вен ци је та ко ђе укљу чу је и “без бед ност”.37)

Зе мље из во зни це енер ги је усред сре ђу ју се на одр жа ва ње 
''без бед но сти зах те ва'' за њи хов из воз, што, на кра ју, ства ра над-
моћ ни удео у при хо ди ма њи хо ве вла де.38) Циљ Ру си је је да одр жи 
др жав ну кон тро лу над ''стра те гиј ским ре сур си ма'' и стек не при-
мат над глав ним це во во ди ма и тр жи шним ка на ли ма ко ји ма њи-
хо ви бро до ви тран спор ту ју наф ту на ме ђу на род на тр жи шта.39) У 
по след њих не ко ли ко го ди на на гла ше на је по тре ба да се про ши ри 
кон цепт енер гет ске без бед но сти у две кри тич не ди мен зи је: пре-
по зна ва ње гло ба ли за ци је си сте ма енер гет ске без бед но сти, ко је се 

36) Исто,  стр. 709.

37) Та дић Дра го љуб и Вид Бук са но вић, Еколошка криза у свету и одговормеђународне
заједнице, Са ве зни се кре та ри јат за рад, здрав ство и со ци јал но ста ње; Ин сти тут за ме ђу-
на род ну по ли ти ку и при вре ду, Бе о град, 2003, стр. 242, 

38)  Da niel Yer gin: “En su ring Energy Se cu rity”, ForeignAffairs, Mart/April, 2006, Vol. 85.

39)  Са ша Ни ко лић, „Енер гет ска без бед ност као фак тор спољ не по ли ти ке САД на по чет ку 
21. ве ка»,Војнодело бр. 2/2008, стр. 31, 
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мо же по сти ћи на ро чи то ан га жо ва њем Ки не и Ин ди је, као и схва та-
њем чи ње ни це да ком пле тан ла нац снаб де ва ња енер ги јом тре ба да 
бу де за шти ћен.40)

Европ ска ко ми си ја де фи ни ше енер гет ску без бјед ност као 
не пре кид ну фи зич ку до ступ ност енер ге на та на тр жи шту, по це ни 
ко ја је при сту пач не за све по тро ша че (при ват не и ин ду стриј ске).41) 
Ме ђу на род на аген ци ја за енер ги ју де фи ни ше без бјед ност снаб де-
ва ња енер ги јом, од но сно енер гет ску без бјед ност у нај ши рем сми-
слу као аде кват ну, по у зда ну и при сту пач ну у сва ком тре нут ку.42)

Не ке де фи ни ци је фо ку си ра не су на енер ген те, па се под 
енер гет ском без бјед но шћу на гло бал ном и на ци о нал ном ни воу 
под ра зу ми је ва до ступ ност енер ге на та у до вољ ној ко ли чи ни и по 
при хва тљи вим ци је на ма, ста бил ност ис по ру ка, као и фи зич ка без-
бјед ност га со во да и наф то во да.43)

Раз ли чи то ту ма че ње енер гет ске без бјед но сти пр вен стве но 
по ти че од ста но ви шта има ња енер ге на та, из во ра енер ги је, да ли је 
зе мља ди стри бу тер или не, од но сно да ли је тран зи циј ска тач ка за 
про ток енер ге на та. Из угла ове ана ли зе уви ђа се да: за зе мље бо га-
те енер ген ти ма, то зна чи усме ра ва ње па жње на ус по ста вља ње кон-
тро ле над про из вод њом и из во зом енер ге на та (Ру си ја); за зе мље 
у раз во ју, енер гет ска без бед ност зна чи на ба ву енер ге на та по по-
вољ ним це на ма ка ко би мо гле на ста ви ти са убр за ним еко ном ским 
ра стом; и за зе мље си ро ма шне при род ним из во ри ма, енер гет ска 
без бед ност зна чи до ступ ност енер ге на та те под у зи ма ње мје ра ко-
ји ма ће се на сто ја ти убла жи ти та ови сност-пу тем раз во ја тр го ви не 
и еко ном ског ула га ња у ино стран ству, на сто ја ња у ди вер зи фи ка ци-
ји из во ра енер ги је и сл. (Ја пан).44)

Што се ти че др жа ва, и оне су, пре по зна ју ћи зна чај енер гет ске 
без бед но сти за свој бу ду ћи раз вој, у мно гим стра те шким до ку мен-
ти ма отво ри ле пи та ње за шти те и уна пре ђе ња на ци о нал них енер-

40)  Исто, стр. 32, 

41) EC (2000), GreenPaper TowardsaEuropeanstrategy for thesecurityofenergysupply, 
COM (2000), Euro pean Com mis sion, Brus sels

42) На и ме, сви по тро ша чи оче ку ју да «све тла увек има са мим при ти ском на пре ки дач, да 
њи хо ве згра де има ју удоб ну тем пе ра ту ру то ком це ле го ди не, као и да би мо гли да ку пе 
го ри во за во зи ла кад год же ле да пу ту ју. С ти у ве зи, елек трич на енер ги ја, то пло та, и 
мо бил ност се обич но сма тра ју основ ним жи вот ним по тре ба ма, та ко да енер ги ја тре ба 
да бу де при сту пач на сви ма и у сва ком тре нут ку(Ölz, S., Sims, R., and Kir chner N., Contri
butionofRenewablestoEnergySecurity, In ter na ti o nal Energy Agency, April 2007. p. 13).

43) J. Ra do man „Se ku ri ti za ci ja ener gi je kao uvod u ener get sku bez bed no snu di le mu”, Western
BalkansSecurityObserver (Bez bed nost Za pad nog Bal ka na), is sue: 4/2007, p. 36.

44) S. Ta ta lo vić Energetskasigurnostikritičnainfrastruktura, Cen tar za si gur no sne stu di je Fa-
kul te ta po li tič kih zna no sti Sve u či li šta u Za gre bu, Po li tič ka kul tu ra, Za greb, 2008, str. 29.   
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гет ских по тен ци ја ла и, ти ме и про блем енер гет ске без бед но сти. У 
САД-у се пи та ње енер гет ске без бед но сти ба ви ла и Стра те ги ја и За-
кон о уну тра шњој без бед но сти. (TheNationalStrategyforHomeland
SecurityuPublicLaw107296.107thCongress,AnAct). Стра те ги ја 
је де фи ни са ла сле де ће кључ не функ ци је: оба ве штај на ак тив ност 
и упо зо ра ва ње, без бед ност гра ни ца и тран спор та; до ма ћи кон тра-
те ро ри зам; за шти та кри тич не ин фра струк ту ре; од бра на од те шких 
по сле ди ца те ро ри зма и ван ред на при прав ност и од го вор. У кри-
тич ну ин фра струк ту ру и кључ не ре сур се пре ма Стра те ги ји при па-
да ју: по љо при вре да, хра на, во да, здрав ство, слу жбе упо зо ра ва ња, 
вла ди не уста но ве, си стем ин фор ми са ња и ко му ни ка ци ја, енер ги ја, 
тран спорт, фи нан си је и бан кар ство, хе миј ска ин ду стри ја и по ште и 
шпе ди ци је.45) Да кле, енер гет ски сек тор се пре ма Стра те ги ји сма тра 
јед ним од нај ва жни јих еле ме на та кри тич не ин фра струк ту ре, ко га 
је у бу дућ но сти по себ но по треб но за шти ти ти од ак ту ел них прет њи 
без бед но сти, по себ но те ро ри зма.

Пре ма Енер гет ској стра те ги ји Ру ске Фе де ра ци је из 2003. 
го ди не “енер гет ска без бед ност пред ста вља ста ње за шти ће но сти 
зе мље, ње них гра ђа на, дру штва, др жа ве и при вре де си гур ним 
снаб де ва њем по треб ним ко ли чи на ма го ри ва и енер ги је”, од но сно 
“пу но и без бед но пру жа ње енер гет ских ре сур са ста нов ни штва и 
при вре ди по при сту пач ним це на ма и, исто вре ме но, сти му ли са ње 
штед ње енер ге на та, сма ње ње ри зи ка и от кла ња ње прет њи енер гет-
ским за ли ха ма зе мље”. У скла ду са Стра те ги јом, основ ни еле мен-
ти енер гет ске без бјед но сти су: 1/спо соб ност енер гет ског сек то ра 
да за до во љи ин тер не и спољ не по тре бе енер гет ских ре сур са са 
при сту пач ним по треб ним ква ли те том; 2/спо соб ност по тро ша ча да 
ко ри сте енер ги ју ре сур са ефи ка сно, спре ча ва ју ћи не по треб не рас-
хо де дру штва и ства ра ње де фи ци та енер ги је у енер гет ском би лан-
су и 3/ста бил ност енер гет ског сек то ру све тлу уну тра шње и спољ не 
еко но ми је и ње го ва спо соб ност да ми ни ми зи ра ште ту раз ли чи тих 
де ста би ли зи ра ју ћих фак то ра.46) Европ ска ко ми си ја (TheEuropean
Commission) де фи ни ше енер гет ску без бед ност као не пре кид ну фи-
зич ку до ступ ност енер ге на та на тр жи шту, по при сту пач ној це ни 
свим по тро ша чи ма.47) Ме ђу на род на аген ци ја за енер ги ју (Internati
onalEnergyAgency–IEA) де фи ни ше без бед ност снаб де ва ња енер-

45) М. Ба ја гић, „Стра те ги ја на ци о нал не и уну тра шње без бед но сти – од го вор Сје ди ње них 
Др жа ва на гло бал не иза зо ве и прет ње без бед но сти», Безбедност, бр. 2, Бе о град, 2003,  
стр. 161-185, 

46) Se li ver stov, S.  EnergySecurityofRussiaandtheEU: Cur rent Le gal Pro blems, The In sti tut 
Français des Re la ti ons In ter na ti o na les (IFRI), 2009, p. 3. 

47) Мла ден Ба ја гић, Међународна безбедност, Кри ми на ли стич ко-по ли циј ска ака де ми ја, 
Бе о град, 2012, стр. 309, 
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ги јом (se cu rity of energy supply), од но сно енер гет ску без бед ност 
(energy se cu rity), као аде кват ну, по у зда ну и при сту пач ну у сва ком 
тре нут ку.48)
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RadoslavGacinovic

ENERGYSECURITYOFTHESTATE

Resume
Inhistorical terms,decisiveelement in theperceptionofsecu

ritywasmilitaryforce.Duringthesecondhalfofthe20thcentury,the
securitydilemmamovedrapidlytowardsabroaderareaofsociallife,
inwhichnonmilitary security threatsarebecomingmore important.
Moreover,sourceofstate’spowerismovingfrommilitarypowerinnar
row sence towards the issues of technology, education, human reso
urcesandmarketcontrol.Energysecurityhasthusbecomeimportant
elementof thenationalsecurityofanymodernstate.Whencomesto
thedefinitionofenergysecurity,weshouldconsidervariousaspectsof
thisterm.Usualdefinitionincludestheavailabilityofenergysourcesin
sufficientquantitiesandatreasonableprices,stabilityofenergysupply,
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aswell as thephysical safetyof gasandoil pipelines.Nevertheless,
differentcountriestrytointerpretthemeaningofthisconcept.Energy
securityinpracticeisappliedasapartofbroadernationalsecurityand
is implementedon state’s territory,where cooperationwith the local
communityisimplied.Establishingthesystemofenergysecurityisan
urgentandimportanttaskforeverystate.Methodologyofthistaskis
dependedontheconditionsinwhichtheoverallsecuritysystemofthe
stateoperates.Itdependsontheformofsecuritythreats,onthewayof
exploitationandusageoftheenergy,aswellasontheleveloftraining
ofsecurityprofessionals.Thecurrentdefinitionsofenergysecurityre
presenta startingpoint inan interdisciplinaryscientificapproach to
thisproblem.Acriticalreviewofthepreviousdefinitionsisheldbythe
author,primarilybecausemostofthedefinitionsidentifyenergysecu
ritywithenergyefficiencyanduninterruptedenergysupply.Thedefi
nitionofenergysecuritymusttakeintoaccountthepolitical,strategic
andmilitarydimensionsofenergy.Wemustmentionthatasteadyand
unstoppablesupplyofenergyprovidesaffectstheefficiencyofoverall
securitysystemofastate.Basedonthesefacts,wecanconcludethat
energysecurityisnotjustapartofnationalsecurity,butalsoapart
ofintegralglobalsecurity.Tosummarize,energysecurity,asapartof
national(state)securityandglobalsecurityattheOUNlevel,isanin
tegratedsetofpolitical,economical,military,strategicalandtechnical
permanentactionsintheprocessofexploitationandsupplyofenergy.
Also,energysecurityincludesprofessionalstaff,neededtomeetthene
edsforbothenergyandenvironmentalissues.
Keywords: state, security, national security, energy security, international

community
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