
УДК 620.9:355.02(497.11) Политика националне безбедности
година V vol. 6

број 1/2014.
стр. 45-61.

45

БранкоКрга*

Факултетзадипломатијуибезбедност,Београд

НЕКИАСПЕКТИЕНЕРГЕТСКЕ
БЕЗБЕДНОСТИРЕПУБЛИКЕСРБИЈЕ**

Сажетак
Вековимајечовекоптерећенпотребомдаобезбедидовољно

енергенатазасвојживотипородицу,акаснијезапредузеће,па
идржаву.Сасмањивањеменергенатаиповећанимпотребамаза
њима,појављујесепроблеменергетскебезбедности.Енергетска
безбедностимадвааспекта:прво,тојеједноставнапотребада
сеобезбедидовољнаколичинаенергената,односно,дасенеиспо
љавапроблемњиховедоступностионимакојимасупотребни;и
друго,последњихдеценијајављасепроблемкакодасеразниизво
ри,путевидотура,складиштењаиместакоришћењаобезбедеод
разнихобликаугрожавања.Врстеенергенатасусемењалепод
утицајемдвачиниоца.Прво,тојебилањиховадоступност.Тако
сетврдидасуу19.векудрвоиугаљпредстављалиглавнеизворе
енергије,у20.векутојебиланафта,ау21.веку,посвемусудећи,
најзначајнијиенергентбићеприроднигас.Друго,тосуноветех
нологије.С једне стране, новетехнологије омогућавају приступ
енергентиманаразличитимместима,каоштоједномора,замр
знутипростори(Арктикидр.).Сдругестране,савременетехно
логијеомогућавајупотпуноновеизвореенергије,каоштојенукле
арнаенергија(набазифисијеифузије),затимтусуразниоблици
коришћењасунчанеенергије,енергијеветра,подземнихводаидр.
Истотако,новетехнологијебитносмањујупотребезаенерген
тимапоразним јединицама (производња,аутомобили, авионии
др.).Безобзоранасвеовеновеприступеенергентима,немасумње

*  Проф. др Бран ко Кр га је ге не рал – пу ков ник у пен зи ји и про фе сор на Фа кул те ту за ди-
пло ма ти ју и без бед ност у Бе о гра ду

** Овај текст је настао као део рада у оквиру пројеката бр. 179009, који финансира 
Министарство просветe, наукe и технолошког развоја Републике Србије. 



ПОЛИТИКАНАЦИОНАЛНЕБЕЗБЕДНОСТИброј1/2014 стр.4561.

46

даенергетскабезбедностимавишеаспеката,одкојихћесе за
овуприликупажњаобратитинатри:(1)обезбеђивањедовољних
количинаенергената;(2)коришћењеенергенатакаогеополитич
когигеостратегијскогфактора;и (3)безбедностпостојећихи
потенцијалнихенергетскихобјекатаРепубликеСрбије.
Кључнеречи: енергетика,безбедност,енергетскабезбедност,облици

угрожавања, супротстављање угрожавању енергетске
безбедности.

ОБЕЗБЕЂИВАЊЕДОВОЉНЕ
КОЛИЧИНЕЕНЕРГЕНАТА

Сва ки од го вор ни су бје кат (по је ди нац, фир ма, др жа ва), на-
сто ји да за сво је по тре бе обез бе ди до вољ ну ко ли чи ну енер ге на та. 
Не ка да је та по тре ба би ла све де на са мо на гре ја ње и при пре ма ње 
хра не, евен ту ал но и за осве тље ње. Са раз во јем ра зних про из вод-
них и тран спорт них сред ста ва, убр за но су се по ве ћа ва ле по тре бе 
за „по гон ским сред стви ма“. С вре ме ном ни је би ла до вољ на сна га 
чо ве ка, сна га при пи то мље них жи во ти ња, др во и дру ги об ли ци об-
но вљи вих енер ге на та. Са по чет ком екс пло а та ци је угља, а на ро чи то 
наф те, ко јих ни је би ло у свим де ло ви ма све та, ја ви ли су се про бле-
ми обез бе ђе ња до вољ не ко ли чи не тих енер ге на та.1) До енер ге на та 
се до ла зи ло на раз ли чи те на чи не: вла сти тим ис тра жи ва њем и про-
из вод њом, ле гал ном ку по ви ном, кри јум ча ре њем, али и оти ма њем. 

Про из вод ња енер ге на та (др во и угаљ) на вла сти тој те ри то-
ри ји ре а ли зо ва ло се од нај при ми тив ни јих спон та них на чи на, па до 
да на шњег вре ме на ка да је та де лат ност ви со ко ор га ни зо ва на.

Тр го ви на енер ген ти ма, као на чин њи хо вог обез бе ђи ва ња, та-
ко ђе је ве о ма ста ра. Тај на чин по сло ва ња ути цао је на раз вој ра зних 
дру гих де лат но сти, од по ја ча ног ис тра жи ва ња и про из вод ње, до 
тр го ви не, тран спор та, бан кар ства итд.

Кри јум ча ре ње, као на чин обез бе ђи ва ња енер ге на та, ка рак те-
ри стич но је од нај ста ри јих вре ме на па до да на шњих да на. Ту се већ 
ја вио про блем чу ва ња, од но сно, спре ча ва ња кра ђе и швер ца са тим 
ре сур си ма, што је био по че так ја вља ња по тре бе за раз ви ја њем по-

1) У по ли тич кој тер ми но ло ги ји и ме ди ји ма, нај че шће се упо тре бља ва по јам „енер гет ска 
без бед ност“, ко ји под ра зу ме ва, пре све га, по у зда ност у по се до ва њу, од но сно, обез бе ђе-
њу по треб не ко ли чи не енер ге на та. Чи ни се да би би ло је зич ки и ло гич ки ис прав ни је да 
се, у овом кон тек сту упо тре бља ва по јам „обез бе ђи ва ње енер ге на та“. По јам „енер гет ска 
без бед ност“ би ло би при ме ре ни је ко ри сти ти у сми слу за шти те енер гет ских по тен ци ја ла 
од ра зних об ли ка угро жа ва ња.
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себ не де лат но сти – енер гет ске без бед но сти, од но сно, спре ча ва ња 
угро жа ва ња вла сти тих енер гет ских ре сур са.

Ме ђу тим, та ко ви тал не по тре бе по вре ме но су сти му ли са ле 
и на о ру жа не ор га ни зо ва не гру пе (ка сни је др жа ве), ко је су на сто ја-
ле да си лом до ђу до енер ге на та. Исто ри ја је пу на при ме ра без број 
ору жа них су ко ба и ра то ва, у чи јој би ти је би ла те жња за обез бе-
ђи ва њем по треб них ко ли чи на енер ге на та. Са по ја вом овог об ли ка 
угро жа ва ња, по тен ци ран се зна чај чу ва ња тих ре сур са, од но сно, 
раз ви ја ња по у зда них еле ме на та енер гет ске без бед но сти. И нај но-
ви ји до га ђа ји по ка зу ју ко ли ко је ово пи та ње ак ту ел но за све др жа-
ве, а на ро чи то за оне ко је има ју огра ни че не енер гет ске ре сур се, 
али и скром ни је мо гућ но сти за шти те истих од раз ли чи тих об ли ка 
угро жа ва ња.

Исто ри ја људ ског ро да, а по себ но но ви ја, пу на је при ме ра 
су ко ба и ра то ва ко ји су во ђе ни за екс пло а та ци ју и кон тро лу енер-
гет ских по тен ци ја ла. Ни је ни ка ква тај на да су сил ни по хо ди пре ма 
Бли ском ис то ку, Афри ци, Цр но мор ском и Ка спиј ском ба зе ну, као и 
пре ма ве ли ким пре де ли ма Ру си је, пре све га, пре ма Си би ру, а по-
след њих го ди на ту је и Арк тик, у нај ве ћој ме ри би ли мо ти ви са ни 
енер гет ским иза зо ви ма. На рав но, об ја шње ња за раз не по хо де и ра-
то ве би ла су са свим дру га чи ја: ши ре ње гра ђан ског дру штва, бор ба 
про тив ко му ни зма, по др шка де мо кра ти ји, за шти та људ ских пра ва, 
свр га ва ње дик та то ра, бор ба про тив те ро ри зма итд.

За енер гет ску без бед ност Ср би је би од по себ ног зна ча ја би ла 
би из град ња га со во да „Ју жни ток“.2) Из град њом овог ин фра струк-
тур ног објек та Ср би ја би обез бе ди ла трај но и ста бил но снаб де ва-
ње при род ним га сом, што би јој омо гу ћи ло по у зда ни је пла ни ра ње 
и ре а ли за ци ју опо рав ка при вре де. Гра ђа ни Ср би је, без об зи ра на 
све оп струк ци је ко је се по вре ме но ја вља ју, с ци љем ком про ми та-
ци је овог про јек та, до бро схва та ју ње гов зна чај и са пре ко 82% по-
др жа ва ју из град њу истог. 

Па ра лел но са на сто ја њем да се обез бе ди до вољ на ко ли чи-
на енер ге на та, од ви ја се про цес по ку ша ја да се сма њи по тре ба за 
овим ре сур си ма. Пре ма не ким про це на ма Ср би ја по ста нов ни ку 
тро ши два пу та ви ше енер ги је од уре ђе них европ ских др жа ва. Због 
то га је за Ср би ју од су штин ске ва жно сти да се по све ти тра га њу за 
нај бо љим мо де ли ма енер гет ске ефи ка сно сти.

2) Пла ни ра но је да га со вод „Ју жни ток“ бу де ду га чак 2.385 км, да про ла зи кроз 9 зе ма ља, 
а кроз Ср би ју је пред ви ђе но да се из гра ди 422 км, вред но сти око две ми ли јар де до ла-
ра. На тим по сло ви ма би се ан га жо ва ло де се ти не хи ља да рад ни ка, а око 3.300 рад ни-
ка обез бе ди ло би стал но рад но ме сто то ком екс пло а та ци је га со во да. Од тран зи та га са 
пред ви ђе но је да Ср би ја го ди шње за ра ђу је око 200 ми ли о на евра.
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КОРИШЋЕЊЕЕНЕРГЕНАТА
КАОГЕОПОЛИТИЧКОГИ

ГЕОСТРАТЕГИЈСКОГФАКТОРА

Већ одав но је по зна то да су мно ги ра то ви во ђе ни ра ди очу-
ва ња, од но сно, осва ја ња енер гет ских по тен ци ја ла. На то ука зу ју 
и не ки но ви ји слу ча је ви, од ко јих за ову при ли ку ва ља ука за ти на 
не ко ли ко.

Го ди не 1996. вој ни ата ше Ка на де у Бе о гра ду је из нео да је Ју-
го сла ви ја по гре ши ла што кра јем 1980-тих го ди на ни је при хва ти ла 
да у зе мљу уђе нафт на ком па ни ја Шел. Да је то при хва ти ла „Ју го-
сла ви ја се не би рас па ла“, твр ди ло је тај до ста до бро оба ве ште ни 
ди пло ма та.

Кра јем 1997. го ди не, за вре ме по се те ми ни стра од бра не СР 
Ју го сла ви је Па вла Бу ла то ви ћа и де ле га ци је Ру му ни ји, та да шњи 
ми ни стар од бра не те зе мље је ре као да за на шу зе мљу има ин те-
ре сан тан пред лог, ко ји се са сто јао у то ме да при хва ти мо из град њу 
наф то во да Кон стан ца – Пан че во – Си сак и да ље на за пад, уз кон-
ста та ци ју, „ако тај наф то вод про ђе кроз Ју го сла ви ју, зе мља ће оста-
ти ста бил на и са чу ва ће се од ра та“. По по врат ку у Бе о град о то ме 
је по сла та ин фор ма ци ја нај ви шим др жав ним ру ко во ди о ци ма, ко ја 
је, ме ђу тим, оста ла без ре ак ци ја.

Је дан од раз ло га на па да сна га НА ТО на СР Ју го сла ви ју, био 
је и тај да се ста ве под кон тро лу ве о ма ве ли ки енер гет ски по тен ци-
ја ли у тој по кра ји ни. Раз вој до га ђа ја ка сни је и ула зак „ин ве сти то-
ра“ на тај про стор је по ка зао у че му је био ва жан мо тив „ху ма ни-
тар не ин тер вен ци је“.3)

Не ма сум ње да су у те жње да се про стор Ли би је 2010. го-
ди не ста ви под кон тро лу, мо ти ви са не енер гет ским по тен ци ја лом 
те зе мље. Ово је до не кле до ве ло у пи та ње те зу аме рич ког ге о по-
ли ти ча ра Ни ко ла са Спајк ме на да је при род ни по тен ци јал је дан од 
еле ме на та ге о по ли тич ке мо ћи зе мље. По ка за ло се, на и ме, да зе мља 
ко ја ни је у ста њу да ва ља но ко ри сти и да за шти ти сво је енер гет ске 
по тен ци ја ле, од те при род не бла го де ти мо же да има ви ше ште те од 
ко ри сти.

По зна ти су ста во ви бив шег аме рич ког др жав ног се кре та ра 
Ма длен Ол брајт о то ме ка ко да се до ђе до ре сур са: „Ми се не ће мо 

3) Аутор ових ре до ва, у свој ству на чел ни ка Вој но-оба ве штај не слу жбе Вој ске Ју го сла ви је, 
у по ку ша ју да се из бег не рат, пред ло жио је да се ре сур си Ко со ва и Ме то хи је и дру гих 
де ло ва те ри то ри је ста ве у функ ци ју од бра не зе мље и то та ко што би се отво ри ли пре го-
во ри са стра ним фак то ри ма око Треп че, Гло гов ца, За ста ве итд. Од го вор ви со ког др жав-
ног функ ци о не ра Ср би је био је: „А чи ме ми по сле да вла да мо(!?)“
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устру ча ва ти да си лом обез бе ди мо при ступ си бир ским ре сур си ма, 
јер без то га не мо же мо за пад ном све ту обез бе ди ти да на шњи стан-
дард“. Слич но је из ја вио и бив ши ми ни стар ино стра них по сло ва 
Не мач ке Гви до Ве стер ве ле: „ При ступ не мач ке ин ду стри је си ро ви-
на ма мо ра се оси гу ра ти ако је по треб но и оруж јем.“4)

Ан га жо ва ње за пад них са ве зни ка на Сред њем ис то ку, и у 
цен трал ној Ази ји, у ра то ви ма на про сто ру Ав га ни ста на и по себ но 
Ира ка, не ма сум ње да су мо ти ви са ни кон тро лом енер гет ских из во-
ра и пу те ва њи хо вог тран спор та. У том сми слу по себ ну па жњу за-
слу жу је Ки на, ко ја не ма до вољ но соп стве них енер ге на та за тем по 
раз во ја ко јим је кре ну ла по след њих го ди на. До зи ра но омо гу ћа ва-
ње Ки ни да обез бе ђу је енер ген те, има ве ли ки зна чај за пре власт на 
гло бал ном пла ну. У том сми слу тре ба по сма тра ти по ку ша је ње ног 
ис ти ски ва ња из не ких зе ма ља Афри ке, за тим, по ку шај по врат ка 
ути ца ја на енер гет ски по тен ци јал Ира на итд.

Са ота па њем ле да око се вер ног по ла, ја вља ју се ам би ци је Ру-
си је, САД, Нор ве шке, В. Бри та ни је и дру гих зе ма ља да обез бе де 
при ступ тим енер гет ским по тен ци ја ли ма. У том сми слу те шко је 
ве ро ва ти да ће до ћи до ко рект ног спо ра зу ма, већ на про тив, уко-
ли ко се на ста ви про цес ота па ња ле да, мо гу се оче ки ва ти су ко би 
раз ли чи тог ин тен зи те та и са др жа ја за пре власт и над под руч јем 
Арк ти ка.

Нај но ви ји до га ђа ји у Укра ји ни, пре ко ко је про ла зе енер гет-
ски пу те ви, пре све га за гас из Ру си је пре ма европ ским зе мља ма, 
по ка зу ју ко ли ко су за ту зе мљу за ин те ре со ва ни го то во сви ре ле-
вант ни ме ђу на род ни фак то ри. 

Исто та ко, по во дом ини ци ја ти ва за из град њу „Ју жног то ка“, 
ак ти ви ра ла се и јав на и тај на ди пло ма ти ја, јед них, да се тај про-
је кат ре а ли зу је, а дру гих, да се или оне мо гу ћи или ста ви у кли ше 
пра ви ла Европ ске уни је, са ам би ци ја ма да се оства ри кон тро ла тих 
то ко ва, по себ но пре ма не ким зе мља ма, ме ђу ко је сва ка ко спа да и 
Ср би ја, због по зна тих ре зер ви и по до зре ња за пад них зе ма ља ка да 
су у пи та њу од но си Ср ба и Ру са.5)

Ових не ко ли ко при ме ра не дво сми сле но ука зу је да чу ва ње, 
од но сно, осва ја ње енер гет ских по тен ци ја ла има и из ра зи те ге о по-
ли тич ке осно ве, при че му се на сто ји да од ре ђе ни про сто ри бу ду 
под кон тро лом, не са мо оних ко ји ма по при ро ди ства ри при па да ју, 

4) Ова два ци та та на ла зе се у днев ном ли сту „По ли ти ка“, у бро ју од 28.2.2014. го ди не, стр. 
24.

5) О ве зи енер гет ске без бед но сти и су ве ре ни те та, пољ ски пре ми јер Д. Туск не дав но је 
из ја вио „да ће Евро па има ти пот пу но су ве ре ну по ли ти ку тек ка да по ста не су ве ре на и у 
обла сти енер ге ти ке“ (Фо нет 10.3.2014.).
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већ се тру де да тај ста тус има ју и они ко ји су моћ ни у од ре ђе ном 
пе ри о ду.

БЕЗБЕДНОСТПОСТОЈЕЋИХПОТЕНЦИЈАЛНИХ
ЕНЕРГЕТСКИХОБЈЕКАТАРЕПУБЛИКЕСРБИЈЕ

У окви ру овог пи та ња по треб но је са гле да ти: (1) об ли ке 
угро жа ва ња по сто је ћих и по тен ци јал них енер гет ских обје ка та Ре-
пу бли ке Ср би је; (2) Ре а го ва ње по је ди них еле ме на та си сте ма без-
бед но сти Ре пу бли ке Ср би је; и (3) про бле ми у оства ри ва њу енер-
гет ске без бед но сти и мо гу ћа ре ше ња.

ОБЛИЦИУГРОЖАВАЊАПОСТОЈЕЋИХ
ИПОТЕНЦИЈАЛНИХЕНЕРГЕТСКИХ

ОБЈЕКАТАРЕПУБЛИКЕСРБИЈЕ

По де ле об ли ка угро жа ва ња енер гет ских обје ка та мо гу да бу-
ду ве о ма раз ли чи ти: пре ма про сто ру са ко јег до ла зи угро жа ва ње 
– уну тра шњи и спољ ни; пре ма вре ме ну – про шли, ак ту ел ни и бу-
ду ћи; пре ма вр ста ма опа сно сти – при род не, дру штве не и тех нич ко 
- тех но ло шке; пре ма пре те жним сред стви ма угро жа ва ња – вој ни 
и не-вој ни; пре ма тра ја њу – стал ни и по вре ме ни; пре ма ни во и ма 
опа сно сти – иза зо ви, ри зи ци и прет ње итд. 

У да љем де лу тек ста пре те жно ће се раз ма тра ти об ли ци угро-
жа ва ња енер гет ских по тен ци ја ла, ко ји су де фи ни са ни у Стра те ги ји 
на ци о нал не без бед но сти Ре пу бли ке Ср би је.6)

„Ре пу бли ка Ср би ја је још увек су о че на са зна чај ним иза зо ви-
ма, ри зи ци ма и прет ња ма ко ји угро жа ва ју ње ну без бед ност..... Без 
об зи ра на по зи тив не ре зул та те у ја ча њу без бед но сног по ло жа ја Ре-
пу бли ке Ср би је и да ље по сто је зна чај ни иза зо ви, ри зи ци и прет ње 
ње ној без бед но сти.“7) Иако је од вре ме на пи са ња Стра те ги је на ци-
о нал не без бед но сти про те кло пет го ди на, мо гло би се кон ста то ва ти 
да се си ту а ци ја ни је бит но про ме ни ла и да и да ље оста ју опа сно сти 
на ко је је та да ука зи ва но.

„Иза зо ви, ри зи ци и прет ње без бед но сти Ре пу бли ке Ср би је 
има ју ком плек сан ка рак тер, па се са слич ним са др жа јем, оби мом 

6) У да њем де лу овог тек ста пре те жно ће се ана ли зи ра ти про бле ми ве за ни за енер гет ску 
без бед ност Ре пу бли ке Ср би је.

7) СтратегијанационалнебезбедностиРепубликеСрбије, На род на скуп шти на, Бе о град, 
2009, стр. 7 и 8.
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и ин тен зи те том мо гу ис по љи ти на гло бал ном, ре ги о нал ном и на-
ци о нал ном пла ну. По ла зни кри те ри јум у раз ма тра њу и на во ђе њу 
иза зо ва, ри зи ка и прет њи је сте те жи на по сле ди ца по без бед ност 
Ре пу бли ке Ср би је ко је би мо гле да на ста ну у слу ча ју њи хо вог ис-
по ља ва ња“.8)

У Стра те ги ји на ци о нал не без бед но сти де фи ни са но је пре ко 
два де сет иза зо ва, ри зи ка и прет њи без бед но сти Ре пу бли ке Ср би је, 
од ко јих се не ки ди рект но од но се и на енер гет ску без бед ност, че му 
ће се по све ти ти не што ве ћа па жња. 

Оружанаагресија на Ре пу бли ку Ср би ју је ма ње ве ро ват на, 
али „ни је у пот пу но сти ис кљу че на“.9) Ср би ја је пре пет на ест го-
ди на би ла су о че на са овим об ли ком угро жа ва ња. По ред оста лог, у 
зна чај ној ме ри су би ли угро же ни и енер гет ски објек ти. Мно ги од 
њих би ли су уни ште ни. Спе ци фич ни вид на па да на те објек те би ла 
је упо тре ба гра фит них бом би од стра не сна га НА ТО. То је ства ра ло 
ве ли ке про бле ме, али су на ши струч ња ци ве ли ким на по ром успе-
ва ли да про на ђу ре ше ња да се об но ви снаб де ва ње елек трич ном 
енер ги јом. Да је рат по тра јао, ве ро ват но би у ве ћем сте пе ну би ли 
на пад ну ти и уни шта ва ни упра во енер гет ски објек ти, јер је агре сор 
сма трао да је то на чин да зе мља при хва ти њи хо ве ул ти ма тив не зах-
те ве. По сле тог ра та из ву че не су мно ге по у ке, у окви ру Пла на од-
бра не зе мље, на пра вље ни су пла но ви од бра не и тих обје ка та, чи ме 
су ство ре ни бо љи услов и за њи хо ву од бра ну.

Сепаратистичкетежњепо је ди них гру па и при пад ни ка на-
ци о нал них за јед ни ца, пред ста вља ле су и пред ста вља ју ре ал ну опа-
сност и за енер гет ску без бед ност зе мље. То се од но си, пре све га на 
Ко со во и Ме то хи ју. До са да шњи раз вој до га ђа ја око те по кра ји не 
већ је др жа ви на нео ве ли ке ште те, пре све га у сма ње ним ка па ци те-
ти ма енер ге на та, чи ме је до ве де на у пи та ње енер гет ска без бед ност. 
Исто та ко, ва жни су и ге о по ли тич ки аспек ти се па ра ти стич ких те-
жњи, јер су оне ди рект но про во ци ра ле стра ну вој ну ин тер вен ци ју 
и до ве ле у пи та ње те ри то ри јал ни ин те гри тет зе мље. С тим у ве зи 
је и на ред ни иза зов, ри зик и прет ња, ди рект но де фи ни сан као про
тивправноједностранопроглашењенезависностиКосова.

Оружанапобунаиспоровиузупотребуоружја,мо гу та ко ђе 
да бу ду ди рект на прет ња нор мал ном снаб де ва њу енер ген ти ма, али 
и по сто је ћим енер гет ским објек ти ма. Ни во ове опа сно сти је по ве-

8) Стратегија,исто, стр. 9.

9) Иза зо ви, ри зи ци и прет ње об ра ђе ни су у СтратегијинационалнебезбедностиРепубли
ке Србије, од стр. 9 до 13.
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зан са раз ме ра ма тих прет њи, те да ли има ју са мо уну тра шњи или 
и по др шку спољ них чи ни ла ца. 

Тероризамје, пре ма Стра те ги ји на ци о нал не без бед но сти Ре-
пу бли ке Ср би је, „је дан од нај ве ћих ри зи ка и прет њи за гло бал ну, 
ре ги о нал ну и на ци о нал ну без бед ност“. Без об зи ра на све су прот-
но сти око са ме де фи ни ци је те ро ри зма и ње го вих ствар них мо гућ-
но сти, чи ње ни ца је да је ова вр ста иза зо ва, ри зи ка и прет њи ре-
ал на. По ла зе ћи од то га, Вој ска Ср би је и Цр не Го ре је ма ја 2004. 
го ди не ор га ни зо ва ла за јед нич ку ве жбу са Ору жа ним сна га Ру му-
ни је, под на зи вом „Пла ви пут“, на хи дро елек тра ни (ХЕ) Ђер дап 
I.10) Као што је по зна то, ра ди се о за јед нич ком срп ско – ру мун ском 
објек ту од ве ли ког зна ча ја за обе зе мље. Прет по став ка за ову ве жбу 
је би ла да је ХЕ угро же на пла ни ра ним те ро ри стич ким на па дом ве-
ћих раз ме ра. У ве жби су, по ред вој них је ди ни ца би ли ан га жо ва-
ни еле мен ти Ми ни стар ства уну тра шњих по сло ва, оба ве штај но – 
без бед но сних слу жби и ло кал ни ор га ни вла сти. У то ку ове ве жбе 
сте че на су зна чај на ис ку ства у са деј ству са си сте мом без бед но сти 
јед не су сед не зе мље чла ни це НА ТО. Зна чај на је би ла и про ве ра 
ко ор ди ни ра ног функ ци о ни са ња и на ших еле ме на та си сте ма без-
бед но сти. На кон ове пр ве ве жбе та квог ка рак те ра, у ме ђу вре ме ну 
је одр жа ва но ви ше слич них за јед нич ких ак тив но сти на ших и стра-
них еле ме на та си сте ма без бед но сти.

Национални и верски екстремизам, та ко ђе мо же, у од ре-
ђе ним окол но сти ма, да пред ста вља је дан од об ли ка угро жа ва ња 
снаб де ва ња енер ген ти ма, али и по сто је ћих енер гет ских обје ка та. 
То би по себ но до шло до из ра жа ја уко ли ко би се тај екс тре ми зам 
ис по ља вао на про сто ри ма где по сто је зна чај ни енер гет ски по тен-
ци ја ли и објек ти за про из вод њу елек трич не енер ги је, нафт них де-
ри ва та, за тим за ди стри бу ци ју га са и слич но. 

Обавештајнаделатност,„ко ју стра не оба ве штај не ор га ни-
за ци је спро во де кроз не за ко ни то и при кри ве но де ло ва ње, пред ста-
вља ре ал ну прет њу без бед но сти Ре пу бли ке Ср би је.“ Не ма сум ње 
да би ова де лат ност у зна чај ној ме ри, мо жда и пр вен стве но, мо гла 
да ути че и на енер гет ску без бед ност. Де ло ва ње тих слу жби већ је 
има ло не га тив ни ути цај, кроз по др шку екс тре ми зму и се па ра ти зму 
на Ко со ву и Ме то хи ји и из два ја њу зна чај них енер гет ских по тен ци-
ја ла из над ле жно сти, кон тро ле и екс пло а та ци је Ре пу бли ке Ср би је. 
До ово га је до шло и по ред то га што је у Ре зо лу ци ји 1244 Са ве та 
без бед но сти Ује ди ње них на ци ја ја сно ре че но да СР Ју го сла ви ја, 
од но сно, Ср би ја као прав на на след ни ца, за др жа ва су ве ре ни тет над 

10) У ве жби су са на ше стра не уче ство ва ле пре те жно спе ци јал не је ди ни це, де ло ви ва зду хо-
плов них и реч них сна га. 
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том по кра ји ном. И у но ви је вре ме све до ци смо озбиљ них „ига ра“ 
око га со во да „Ју жни ток“, ко ји би за Ср би ју, по ред енер гет ског и 
еко ном ског имао и ве ли ки ге о по ли тич ки зна чај. Мо жда се упра-
во због то га не ки стра ни чи ни о ци и кроз оба ве штај ну де лат ност у 
ви ду ути ца ја на на ше по ли тич ке и јав не чи ни о це, тру де да се тај 
про је кат не ре а ли зу је, а ако се исти ипак из гра ди, да ба рем зна чај-
но ути чу на ње го во функ ци о ни са ње.

Организованикриминал,„пред ста вља озбиљ ну прет њу без-
бед но сти и укуп ном раз во ју др жа ве и дру штва“, кон ста ту је се, по-
ред оста лог, у Стра те ги ји на ци о нал не без бед но сти. Слич на је оце-
на и опа сно сти од корупције.Ова ква ква ли фи ка ци ја кри ми на ла и 
ко руп ци је не дво сми сле но се ти че и енер гет ске без бед но сти и то у 
оба аспек та. У окви ру обез бе ђе ња до вољ не ко ли чи не енер ге на та 
мо гу ће су раз ли чи те кри ми нал не рад ње ко ји ма се оте жа ва др жа ви 
и фир ма ма да обез бе де до вољ не ко ли чи не енер ге на та. То би мо гло 
да се ис по љи уко ли ко до ђе до при ва ти за ци је не ких обје ка та, за тим 
у ве штач ком ди за њу це на и угро жа ва њу, по ред енер гет ске и еко-
ном ске ста бил но сти зе мље. 

ПроблемекономскогразвојаРе пу бли ке Ср би је, у окви ру че-
га се по себ но по тен ци ја не за по сле ност, што мо же да до ве де до 
со ци јал них не ми ра, као и од ла зак струч ња ка, си гур но ути чу и на 
енер гет ску без бед ност. До га ђа ји по след њих ме се ци у не ким зе-
мља ма ука зу ју да со ци јал ни не ми ри ре дов но до во де до ра зних об 
ли ка екс тре ми зма, па и ин тер вен ци ја са стра не, што си гур но оте-
жа ва нор мал но функ ци о ни са ње др жа ве.

„Енер гет ска ме ђу за ви сност и осе тљи вост ин фра струк ту ре за 
про из вод њу и тран спорт енер ге на та, као и не из бе жан тренд ис цр-
пљи ва ња из во ра нео б но вљи вих енер гет ских ре сур са, пред ста вља ју 
ре ал ну осно ву угро жа ва ња енергетскебезбедностии ре а лан иза-
зов ста бил но сти и без бед но сти Ре пу бли ке Ср би је“11) Ова ко ре ал на 
фор му ла ци ја у Стра те ги ји на ци о нал не без бед но сти не дво сми сле-
но ука зу је ко ли ко енер гет ска без бед ност са ма по се би пред ста вља 
зна ча јан иза зов, ри зик и прет њу, од ве ли ког ути ца ја на укуп ну ста-
бил ност и без бед ност зе мље.

Неконтролисанотрошењеприроднихресурса, мо же ди рект-
но да ути че на енер гет ску без бед ност, пре све га на обез бе ђе ње 
до вољ не ко ли чи не енер ге на та у бли жој и да љој бу дућ но сти. Овај 
иза зов и ри зик мо гу да се пре ва зи ђу до брим „до ма ћин ским“ пла-
ни ра њем. По ред оста лог, и због то га је ва жно да енер гет ски ре сур-
си оста ну у вла сни штву др жа ве и дру гих до ма ћих су бје ка та.

11) Стратегија,оп. цит. стр 11.
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Последицеелементарнихнепогодаитехничкихитехноло
шкихнесрећа,го то во увек ди рект но ути чу на енер гет ску без бед-
ност, ка ко на снаб де ва ње енер ген ти ма, та ко и на енер гет ску ин-
фра струк ту ру. Овај про блем мо же да се пре ва зи ђе бла го вре ме ним 
пла ни ра њем ме ра ре а го ва ња еле ме на та си сте ма без бед но сти у слу-
ча ју еле мен тар них не по го да и тех нич ко – тех но ло шких не сре ћа.

Високотехнолошки криминал и угрожавање информацио
нихителекомуникационихсистема, у зна чај ној ме ри се од но се на 
енер гет ске објек те. И тех но ло шки сла би је раз ви је не зе мље у упра-
вља њу енер гет ским објек ти ма ко ри сте са вре ме не ин фор ма ци о не 
си сте ма ко ји су, с јед не стра не, нео п ход ни за та кве објек те, а с дру-
ге стра не, пред ста вља ју иза зов за раз не об ли ке сај бер кри ми на ла, 
да се ути че на те си сте ме, да се они по ре ме те, па и оне мо гу ће, што 
мо же да има из ра зи то ве ли ке про бле ме у њи хов ом функ ци о ни са-
њу и без бед но сти.

У Стра те ги ји на ци о нал не без бед но сти по ми њу се и „дру ги 
ри зи ци и прет ње“, као што су зло у по тре ба но вих тех но ло ги ја и на-
уч них до стиг ну ћа у обла сти ин фор ма ти ке...., уз пра вил ну кон ста-
та ци ју да је њи хо во от кри ва ње оте жа но. Енер гет ски објек ти мо гу 
да бу ду ве о ма осе тљи ви за ове вр сте опа сно сти, уко ли ко се то на 
вре ме не уочи и не пре ду зму од го ва ра ју ће ме ре, пре све га у до ме ну 
ин фор ма тич ке без бед но сти.12)

До бро је што је у Стра те ги ји на ци о нал не без бед но сти Ре-
пу бли ке Ср би је кон ста то ва но да се „иза зо ви, ри зи ци и прет ње...
стал но умно жа ва ју и ме ња ју ка рак тер, ин тен зи тет и об лик ис по ља-
ва ња“, јер то по ка зу је да је овај про блем „отво рен“. 

 У том сми слу мо гао би се до да ти још је дан иза зов енер гет-
ској без бед но сти, а то је стањеусистемубезбедностиРепубли
кеСрбије. Тај си стем је ус по ста вљен и де фи ни сан у стра те гиј ско 
– док три нар ним и по ли тич ко – нор ма тив ним до ку мен ти ма. Тач но 
се зна ко ји еле мент си сте ма је за ду жен за ко ју оба ве зу. Ме ђу тим, 
по ка за ло се да ни је до вољ но са мо де фи ни са ти еле мен те си сте ма. 
Ту су ве о ма зна чај на још два еле мен та: пр ви се од но си на тех нич-
ко – тех но ло шку опре мље ност, а дру ги на ор га ни зо ва ност и об-
у че ност по је ди них еле ме на та си сте ма. На и ме, мо гућ но сти угро-
жа ва ња енер гет ске без бед но сти стал но се уве ћа ва ју уз мо гућ ност 
ко ри шће ња нај са вре ме ни је тех но ло ги је. То пред си стем без бед но-

12) У Ака де ми ји за ди пло ма ти ју и без бед ност овај про блем је уочен и одр жа на су два на-
уч на ску па на те му „Ин фор ма ци о не без бед но сти“. По ред оста лог, ту је ини ци ра но и 
фор ми ра ње Дру штва за ин фор ма ци о ну без бед ност на ни воу Ре пу бли ке Ср би је, што је и 
учи ње но.
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сти по ста вља ве ли ке оба ве зе да ње го ве мо гућ но сти за шти те стал-
но бу ду ба рем на ни воу мо гућ но сти угро жа ва ња.

„Са др жај, обим и ве ро ват но ћа ис по ља ва ња иза зо ва, ри зи ка и 
прет њи без бед но сти Ре пу бли ке Ср би је не по сред но ути чу на де фи-
ни са ње по ли ти ке на ци о нал не без бед но сти и из гра ђи ва ње аде кват-
них спо соб но сти си сте ма на ци о нал не без бед но сти“13), кон ста ту је 
се, на пра ви на чин, у Стра те ги ји на ци о нал не без бед но сти.

РЕАГОВАЊЕПОЈЕДИНИХЕЛЕМЕНАТА
СИСТЕМАБЕЗБЕДНОСТИ

„Си стем на ци о нал не без бед но сти у ши рем сми слу чи не нај-
ви ши ор га ни за ко но дав не, из вр шне и суд ске вла сти: На род на скуп-
шти на Ре пу бли ке Ср би је, пред сед ник Ре пу бли ке Ср би је, Са вет за 
на ци о нал ну без бед ност, Вла да, су до ви и ту жи ла штва.

 У ужем сми слу, си стем на ци о нал не без бед но сти чи не: си-
стем од бра не, сна ге Ми ни стар ства уну тра шњих по сло ва, без бед-
но сно – оба ве штај ни си стем и при вре ме но фор ми ра ни ор га ни и 
ко ор ди на ци о на те ла за по је ди не кри зе.“14)

По што је енер гет ска без бед ност ви со ко на ле стви ци укуп них 
без бед но сних ин те ре са и оба ве за др жа ве, не ма сум ње да сви на ве-
де ни чи ни о ци у том сми слу има ју од ре ђе не оба ве зе.

НароднаскупштинаРепубликеСрбије,по ред оста лог, „...5. 
од лу чу је о ра ту и ми ру и про гла ша ва рат но и ван ред но ста ње, 6. 
над зи ре рад слу жби без бед но сти, 7. до но си за ко не и дру ге оп ште 
ак те из над ле жно сти Ре пу бли ке Ср би је, ...9. усва ја стра те ги ју од-
бра не.15) ...11. усва ја бу џет ...“ 16) Од два на ест над ле жно сти На род не 
скуп шти не, пет се од но се на раз не по сло ве ко ји се ти чу без бед но-
сти уоп ште, па и енер гет ске по себ но.

ПредседникРепубликеСрбије,по ред осам де фи ни са них над-
ле жно сти, по себ но се из два ја сле де ћа: „Пред сед ник Ре пу бли ке, у 
скла ду са за ко ном, ко ман ду је Вој ском....“17)

13) Стра те ги ја, оп. цит. стр. 13.

14) Стратегија, оп. цит. стр. 29.

15) Ин те ре сант но је да у Уста ву ни је пред ви ђе но усва ја ње Стра те ги је на ци о нал не без бед-
но сти, већ са мо Стра те ги је од бра не.

16) УставРепубликеСрбије,Бе о град, 2006, члан 99.

17) Устав,оп. цит. члан 112.
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„Саветзанационалнубезбедностутвр ђу је осно ве по ли ти-
ке на ци о нал не без бед но сти и де фи ни ше основ не ме ре и ак тив но-
сти на очу ва њу и уна пре ђе њу на ци о нал не без бед но сти и за шти ти 
ви тал них на ци о нал них ин те ре са Ре пу бли ке Ср би је.“18) На осно ву 
За ко на о осно ва ма уре ђе ња слу жби без бед но сти (2007), где је де-
фи ни сан Са вет за на ци о нал ну без бед ност и Стра те ги је на ци о нал-
не без бед но сти (2009), очи глед но је да се овом ор га ну да ју ве ли ке 
над ле жно сти у ре а ли за ци ји без бед но сне по ли ти ке. Због то га би 
би ло до бро да се до не се по се бан за кон ко ји би ово те ло на пра ви 
на чин по ста вио у одн осу на оста ле еле мен те си сте ма без бед но сти.

Влада,„1. утвр ђу је и во ди по ли ти ку, 2. из вр ша ва за ко не и 
дру ге оп ште ак те На род не скуп шти не, 3. до но си уред бе и дру ге 
оп ште ак те....4. пред ла же На род ној скуп шти ни за ко не и дру ге оп-
ште ак те..., 5. усме ра ва и ускла ђу је рад ор га на др жав не упра ве....6. 
вр ши и дру ге по сло ве...“19) Све де фи ни са не над ле жно сти вла де, не-
по сред но или по сред но од но се се и на по сло ве без бед но сти, где 
енер ге ти ка има ве о ма зна чај но ме сто.

Судови итужилаштва, у окви ру сво јих за кон ских над ле-
жно сти, оба вља ју ве о ма зна чај не по сло ве у си сте му на ци о нал не 
без бед но сти. Ка да је у пи та њу енер гет ска без бед ност, ови ор га ни 
има ју не за ме њи ву уло гу да са мим сво јим по сто ја њем и де ло ва њем 
пред ста вља ју фак тор ко ји спре ча ва оме та ње снаб де ва ња енер ген-
ти ма и угро жа ва ња енер гет ских обје ка та. Сви ови ор га ни си сте ма 
на ци о нал не без бед но сти, „у ши рем сми слу“, мо гу да се ква ли фи-
ку ју и као др жав ни ор га ни упра вља ња си сте мом на ци о нал не без-
бед но сти и спро во ђе ња по ли ти ке на ци о нал не без бед но сти. Њи хо-
во ре а го ва ње на раз не ви до ве угро жа ва ња енер гет ске без бед но сти 
де фи ни са но је за ко ни ма и пра ви ли ма. Ве ћи део до ку ме на та ове ре-
гу ла ти ве је до нет је по след њих го ди на, што је сва ка ко зна ча јан до-
при нос до град њи си сте ма на ци о нал не без бед но сти. Од де фи ни са-
них еле ме на та си сте ма на ци о нал не без бед но сти „у ужем сми слу“, 
сви има ју ве о ма зна чај не и кон крет не оба ве зе и у окви ру енер гет-
ске без бед но сти.

„Системодбранепред ста вља је дин стве ну, струк тур но уре-
ђе ну це ли ну сна га и су бје ка та од бра не чи ји је основ ни циљ за шти-
та ин те ре са Ре пу бли ке Ср би је од ору жа ног угро жа ва ња спо ља. 
Вој ска Ср би је је основ ни су бјект си сте ма од бра не.“20) За раз ли ку 
од свих дру гих еле ме на та си сте ма без бед но сти, у си сте му од бра не 

18) Стратегија, оп. цит. стр. 31.

19) Устав, оп. цит. члан 123

20) Стратегија,оп. цит. стр. 29.
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ова основ на од ред ба из Стра те ги је на ци о нал не без бед но сти, пре-
ци зно је опе ра ци о на ли зо ва на кроз Стра те ги ју од бра не, Вој ну док-
три ну, За кон о од бра ни, За кон о Вој сци Ср би је, кроз низ пла но ва и 
дру гих до ку ме на та. Си стем од бра не би, пре ма тим до ку мен ти ма, у 
спре ча ва ња угро жа ва ња енер гет ске без бед но сти, био но си лац (1) 
су прот ста вља ња свим ору жа ним иза зо ви ма, ри зи ци ма и прет ња ма 
ко ји до ла зе спо ља; и (2) Вој ска Ср би је би би ла но си лац по др шке 
дру гим еле мен ти ма си сте ма без бед но сти у слу ча ју да они ни су у 
ста њу да ре ше без бед но сне прет ње, или јед но став но не ма ју опре-
му и на о ру жа ње ко је би би ло по треб но у од ре ђе ној си ту а ци ји (ва-
зду хо пло ви, ин жи ње риј ска сред ства, са ни тет ски ка па ци те ти, је ди-
ни це атом ско би о ло шко хе миј ске од бра не – АБ ХО и др.).

„СнагеМинистарстваунутрашњихпослова су део си сте ма 
на ци о нал не без бед но сти чи ји је циљ за шти та на ци о нал них ин те-
ре са у до ме ну уну тра шње без бед но сти. По ли ци ја је основ на сна га 
Ми ни стар ства уну тра шњих по сло ва. Оба вља по сло ве за шти те жи-
во та, лич не и имо вин ске без бед но сти гра ђа на, обез бе ђе ња др жав не 
гра ни це, бор бе про тив те ро ри зма и ору жа ног угро жа ва ња из ну тра 
и дру ге по сло ве у скла ду са за ко ном.“21) По ред кла сич них по ли-
циј ских еле ме на та, по след њих го ди на фор ми ра на је жан дар ме ри ја, 
сек тор за ван ред не си ту а ци је и ко му нал на по ли ци ја. У од ре ђе ном 
сми слу ту би мо гле да се увр сте и ефек ти ви при ват ног обез бе ђе ња, 
кроз им пле мен та ци ју не дав но до не тог за ко на о тим по сло ви ма.

„Безбедносно–обавештајнисистем,је функ ци о нал но об је-
ди њен под си стем на ци о нал не без бед но сти Ре пу бли ке Ср би је ко ји 
чи не Без бед но сно – ин фор ма тив на аген ци ја, Вој но – без бед но сна 
аген ци ја и Вој но – оба ве штај на аген ци ја....По сло ве ускла ђи ва ња 
ра да слу жби без бед но сти оба вља Би ро за ко ор ди на ци ју“.22) Не ма 
сум ње да је до бро функ ци о ни са ње еле ме на та без бед но сно – оба-
ве штај ног (под)си сте ма од су штин ског зна ча ја и за енер гет ску 
без бед ност. По се до ва ње пра вих ин фор ма ци ја, ана ли за и про це на, 
мо же би ти од нај ве ће ко ри сти др жав ним ор га ни ма ко ји ру ко во де 
и ко ман ду ју сна га ма си сте ма без бед но сти. С об зи ром на по раст 
зна ча ја енер гет ске без бед но сти, мо жда би би ло до бро да се већ са-
да офор ме спе ци ја ли зо ва ни еле мен ти оба ве штај но – без бед но сних 
слу жби, ко ји би се струч но, тех нич ки и ор га ни за ци о но при пре ми-
ли за но ве за дат ке, на при мер, у окви ру ре ша ва ња без бед но сних 
пи та ња „Ју жног то ка“ и сл.

21) Стратегија,оп. цит. стр.29.

22) Стратегија,оп. цит. стр. 30.



ПОЛИТИКАНАЦИОНАЛНЕБЕЗБЕДНОСТИброј1/2014 стр.4561.

58

ПРОБЛЕМИУОСТВАРИВАЊУЕНЕРГЕТ
СКЕБЕЗБЕДНОСТИИМОГУЋАРЕШЕЊА

Иако су нор ма тив но де фи ни са не оба ве за по је ди них чи ни ла-
ца у си сте му без бед но сти Ре пу бли ке Ср би је, прак са је по ка за ла да 
ипак има од ре ђе них проблема ко је би тре ба ло што пре ре ши ти, а 
они се са сто је у сле де ћем: (1) пи та ње упра вља ња и ко ман до ва ња 
у по је ди ним ви до ви ма угро жа ва ња енер гет ске без бед но сти; (2) са-
рад ња и са деј ство са стра ним фак то ри ма; (3) тех нич ко – тех но ло-
шки ква ли тет опре ме; (4) оба ве штај но и без бед но сно обез бе ђе ње; 
и (5) без бед но сна кул ту ра у зе мљи.

Управљање и командовање у појединим видовима угрожа
вањаенергетскебезбедности,од су штин ског је зна ча ја за успех 
су прот ста вља њу без бед но сних иза зо ва, ри зи ка и прет њи. По је ди-
ни еле мен ти си сте ма без бед но сти има ју раз ра ђе не про це ду ре у ко-
ман до ва њу (упра вља њу) ко ји су уве жба ни и до бро функ ци о ни шу. 
Про блем је ка да је по треб но да се у не ку опе ра ци ју укљу чи ви ше 
еле ме на та си сте ма без бед но сти. То ком ра та 1999. го ди не ис по ља-
вао се про блем у ко ман до ва њу је ди ни ца ма вој ске и по ли ци је. У 
су прот ста вља њу ору жа ним деј стви ма ал бан ских екс тре ми ста у оп-
шти на ма Пре ше во, Бу ја но вац и Ме две ђа, то ком 2000/2001. го ди ну, 
би ла је фор ми ра на За јед нич ка ко ман да, ко ја је об је ди ња ва ла све 
еле мен те си сте ма без бед но сти ко ји су на том про сто ру уче ство ва-
ли у сми ри ва њу си ту а ци је. Ка сни је је одр жа но ви ше слич них ве-
жби, сте че на су ко ри сна ис ку ства и мо жда би тре ба ло раз ми сли ти 
о ин сти ту ци о нал ном уре ђе њу те про бле ма ти ке, на при мер, да се 
фор ми ра за јед нич ка стал на ко ман да за про тив-те ро ри стич ку бор-
бу, или за јед нич ки ор ган за без бед ност „Ју жног то ка“ и слич не за-
дат ке.

Сарадњаи садејство са странимфакторима, у усло ви ма 
ка да су мно ге прет ње прак тич но гло ба ли зо ва не, ве о ма је зна чај на, 
по го то во за ма ње зе мље. Већ је на ве де но да је на ша вој ска из ве-
ла ви ше ве жби са вој ска ма стра них зе ма ља. Ту су сте че на зна чај-
на ис ку ства, ко ја су ве о ма ко ри сна у ре а го ва њу еле ме на та си сте ма 
без бед но сти. По ред вој ске, то чи не и дру ге ин сти ту ци је. Не дав но 
хап ше ње нар ко – бо са Дар ка Ша ри ћа је до бар при мер ан га жо ва ња 
на ше БИА и Би роа за ко ор ди на ци ју ра да слу жби без бед но сти и 
њи хо ве са рад ње са стра ним фак то ри ма.

Техничко–технолошкиквалитетопреме,у усло ви ма све ве-
ћег ути ца ја тих сред ста ва и на без бед но сни ам би јент, од ве ли ке 
је ва жно сти. Би ло би иде ал но ако би опре ма на ших без бед но сних 
еле ме на та у тех нич ко – тех но ло шком сми слу би ла ба рем за ни јан-
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су на ви шем ни воу од опре ме оних ко ји нас угро жа ва ју. На при мер, 
без бед ност „Ју жног то ка“, од про пи са них стан дар да до ствар ног 
ста ња, мо ра да на ни воу „нул те то ле ран ци је“, тј. нео п ход но је да 
бу де за сту пље на на сва ком ме сту, чи та во вре ме и по свим па ра-
ме три ма, а то би би ло го то во не мо гу ће оства ри ти без са вре ме не 
опре ме.

Обавештајноибезбедноснообезбеђење, за ре а ли за ци ју за-
да та ка из обла сти енер гет ске без бед но сти, има ве о ма ве ли ки зна-
чај. На и ме, ста ра је исти на да је ла ко до но си ти пра вил не и бла го-
вре ме не од лу ке, ако по сто је по у зда ни оба ве штај ни и без бед но сти 
по да ци о то ме ка кви об ли ци угро жа ва ња пре те, од ко га, на ком 
ме сту у ко је вре ме итд. И у овој обла сти је ва жно да се оства ри 
ко рект на са рад ња са стра ним фак то ри ма. Та ко на при мер, ка да се 
из гра ди „Ју жни ток“, би ће нео п ход на са рад ња са оба ве штај но – 
без бед но сним струк ту ра ма Ру ске Фе де ра ци је, Бу гар ске, Ма ђар ске, 
Хр ват ске, Бо сне и Хер це го ви не итд. Про блем оба ве штај но – без-
бед но сног обез бе ђе ња знат но лак ше се ре ша ва ако је прет ход но 
ва ља но ре ше но функ ци о ни са ње тзв. оба ве штај ног ци клу са, тј. од 
при ку пља ња по да та ка, њи хо ве ана ли зе и про ве ре, бр зог до ста вља-
ња они ма ко ји до но се од лу ке.

Безбедноснакултурауземљи, је сте про блем ко ји се ис по ља-
ва већ де це ни ја ма. За успе шно ре ша ва ње свих аспе ка та енер гет ске 
без бед но сти, по ди за ње на ви ши ни во без бед но сне кул ту ре на ших 
гра ђа на је ве о ма ак ту ел но. Ни бо га ти је и уре ђе ни је зе мље од на ше 
не мо гу се за све аспек те без бед но сти осла ња ти са мо на спе ци ја-
ли зо ва не ин сти ту ци је, већ је нео п ход но да се ан га жу ју и „гра ђа ни 
ко ји до при но се оства ри ва њу ци ље ва на ци о нал не без бед но сти“, 23)
ка ко се на гла ша ва и у на шој Стра те ги ји на ци о нал не без бед но сти. 
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BrankoKrga

CERTAINASPECTSOFENERGY
SECURITYOFSERBIA

Resume
Energysecurityisoneofthemostimportantobligationsinmat

tersofnationalsecurity.InSerbia,inthisregard,alotofveryimpor
tantmeasuresaretaken,butsomeissuesneedtobefurtherresolved.
Wellresolvedarebasicissuesinthedevelopmentofstrategic,doctri
nal andnormative acts,which regulate the issue of energy security:
theStrategyofnationalsecurity,Energystrategy, theLawon"South
Stream",adoptedbytheSpatialplanofspecialpurpose,whichtreats
issuesofenvironmentalsecurity,protectionzonesforpipeline,adopted
manyregulationsandotherlaws.MinistryofInternalAffairshasorga
nizedSectorforemergencyandacorrespodingLawhasbeenadopted.
However,foramoresuccessfulimplementationofthetasksofenergy
security,itwouldbenecessarytodothefollowing:improvethesystem
ofunifiedmanagementandcontrolofelementsofthesecuritysystem,
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especiallyinanemergencyandcrisissituationsandincrisisconditions
whicharedirectthreattothesecurityofenergyfacilities.Itisalsonee
dedtoconstantlyimprovecooperationwithforeignfactors.Particular
attentionshouldbepaidtotimelypreparationfortheprovisionof"So
uthStream"facilities.Inthisregard,nowwouldbeagoodideatolook
atwhetheroursecurityandintelligenceauthoritieshavetheexpertise
andiftheyaretechnicallyequippedtosuccessfullydealwiththispro
blem,mainlybecausesuchafacilitywouldrepresentforthemacertain
novelty.Itshouldalwaysbeborneinmindthatintheseactivitiesmust
bepresentstandardof"zerotolerance".Onthewhole,theRepublicof
Serbia,aftertakingadditionalappropriatemeasures,cansuccessfully
solveproblemsofenergysecurity.
Keywords:  energy,security,energysecurity,threatstoenergysecurity,means

ofpreventionandcountering 

* Овај рад је при мљен 21. мар та 2014. го ди не, а при хва ћен за штам пу на са стан ку ре дак-
ци је 25. апри ла 2014. го ди не.
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