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УВОДНАРАЗМАТРАЊА

Dа нас се на шом пла не том ши ри од ре ђе на до за стра ха. Као да 
се не што ве ли ко оче ку је, као да не што ве ли ко леб ди око нас.

Сва ки ста нов ник на ше пла не те оче ку је да ово бу де са мо тре-
нут ни ути сак ко ји ће ре ла тив но бр зо про ћи.

Чи ње ни ца је да је ста ње без бед но сти све та очи глед но по ре ме-
ће но, а мно ги ми сле и да је ово ре ме ће ње про у зро ко ва но од стра-
не не ко га ко свој уну тра шњи раз вој ба зи ра на угро жа ва њу дру гих, 

* Научни сарадник у ИПС у Београду.
1)  Овај текст је ра ђен у окви ру про јек та:“Дру штве не и по ли тич ке прет по став ке из град ње 

де мо крат ских ин сти ту ци ја у Ср би ји“. (149057Д) фи нан си ран од стра не Ми ни стар ства 
за на у ку и тех но ло шки раз вој Ре пу бли ке Ср би је.
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од но сно да сво је по ре ме ће но уну тра шње ста ње без бед но сти одр-
жи и учвр сти про ши ри ва њем на ра чун не ко га дру го га. Ова хи дра 
уоб ли че на у ан ти свет ском, по ли тич ком и еко ном ском ло би ју, по-
ку ша ва да при ву че на ше ин тер на ци о на ли зо ва но дру штво ко је се у 
ова ко из ра же ној угро же ној без бед но сти мо же на зва ти и дру штво 
без ком па са.

Же ља тих свет ских моћ ни ка се огле да кроз на сто ја ње да нас, 
али не са мо нас, на те ра ју да при хва ти мо ре ше ња ко ја би јед но став-
но на мет ну ла и учвр сти ла „сле пи пут“ на ко ме се да нас објек тив но 
го во ре ћи на ла зи свет. Дру гим ре чи ма, они ко ји су ди рект но ути ца-
ли, пре све га на ства ра ње (на ста нак) не ста бил не свет ске без бед но-
сти, од но сно без бед но сти на свим ни во и ма, оли че не у да нас из ра-
же ној при вред ној ре це си ји – еко ном ској кри зи свет ских раз ме ра и 
да ље се про гла ша ва ју и на ме ћу као уни вер зал ни и је ди ни ли де ри и 
про јек тан ти да љег раз во ја све та.

Очи глед но је да и на ша зе мља за па да у мо не тар ну кри зу ко ја 
се ши ри из САД.

Уоста лом, два де се ти век су штин ски ни шта до бро ни је до нео 
са аспек та без бед но сти, по сма тра ју ћи исту у нај ши рем зна че њу 
ње ног пој ма.

Мо гло би се за кљу чи ти да је без бед ност чак ви ше и озбиљ ни-
је угро же на не го до са да, а по сле ди це тог са вре ме ног угро жа ва ња 
ни је мо гу ће пре ци зно од ре ди ти. Од но сно, да нас се мо же по у зда но 
за кљу чи ти да се на ла зи мо у пе ри о ду, тач ни је ре че но на сту пио је 
пе ри од ве ли ког угро жа ва ња без бед но сти. Та ко су нпр. до са да би ла 
два ве ли ка свет ска ра та, ре во лу ци је, гра ђан ски ра то ви итд. ко ји су 
од не ли око 170 ми ли о на људ ских жи во та од ко јих је би ло око 80 
ми ли о на ци ви ла. При то ме је на стра да ло око ми ли он Ср ба.  

Да кле, угро жа ва ње без бед но сти се и да нас на ста ви ло са мо на 
дру ги на чин.

Ка да је реч о Ср би ји, озбиљ ни без бед но сни про бле ми за њу су 
по че ли још 1945. го ди не ка да је до шло до по де ле све та на ин те ре-
сне сфе ре.

Та да шња Ју го сла ви ја се на шла ра за пе та из ме ђу два ве ли ка 
бло ка ко ји су на сто ја ли да је од ву ку на сво ју стра ну.

За хва љу ју ћи иде ји о ства ра њу не свр ста них зе ма ља и по ли ти ци 
ко ју је та да шња Ју го сла ви ја во ди ла, без бед ност Ју го сла ви је је ре-
ла тив но би ла ста бил на, па чак и ка да је реч о еко ном ском аспек ту.
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Иде ја та да шњег др жав ног ру ко вод ства је би ла не угро зи ти 
без бед ност на ше др жа ве раз ви ја њем иде ја о не свр ста но сти и њи-
хо вом опе ра ци о на ли за ци јом, од но сно из град њом и спро во ђе њем у 
де ло не свр ста не по ли ти ке. Осло нац је био у чвр стој по ве за но сти и 
да љем ја ча њу по ве зи ва ња са дру гим не свр ста ним др жа ва ма.

Не ула зе ћи у ана ли зу си сте ма и ста ња без бед но сти пре и по сле 
Пр вог свет ског ра та ре кло би се да је су штин ска про бле ма ти ка по 
си стем без бед но сти на ста ла по сле Дру гог свет ског ра та ка да је већ 
фор ми ра на СФРЈ у ко јој се ство рио „са вре ме ни“ про блем – про-
блем те ро ри зма на Ко со ву и Ме то хи ји.

Овај про блем је тим зна чај ни ји јер се са те ро ри змом су о ча ва-
ју и мно ге раз ви је не зе мље САД, Ве ли ка Бри та ни ја, Фран цу ска, 
Ја пан, Ру си ја итд. Ме ђу тим овај про блем је био сво је вр сни без бед-
но сни и по ли тич ки пре се дан у ко ме је на та да шњу СРЈ из вр ше на 
ору жа на агре си ја од стра не НА ТО-а. Из тог до га ђа ја тре ба ло је из-
ву ћи од ре ђе не за кључ ке и иде је о да љој из град њи по ли ти ке па и 
без бед но сти на ше зе мље у од но су на кон сте ла ци ју ста ња по ли ти ке 
и без бед но сти у све ту.  

Осим овог озбиљ ног про бле ма из спек тра про бле ма ко ји угро-
жа ва ју без бед ност по ја вио се и ста ри и до бро по зна ти про блем не-
стан ка си ро ви на од ви тал ног зна ча ја за да љи раз вој сва ке др жа ве 
и чи та вог све та. Пре ци зни је ре че но нај ве ће свет ске ре зер ве енер-
ге на та и дру гих ва жних при род них си ро ви на су ло ци ра не у Ази ји, 
од но сно око Ура ла и на Кав ка зу ко ји  су у нај ве ћем де лу на ла зе на 
те ри то ри ји да на шње Ру си је. Осим то га, на свет ску сце ну је пре 
не ко ли ко го ди на ( у САД-у 2007. го ди не) на ста ла ре це си ја у сфе ри 
при вре де. Ово је нај ва жни ја ин фор ма ци ја јер се ра ди о др жа ви ко ја 
ва жи за во де ћу др жа ву све та у обла сти при вре де, вој ној обла сти, 
обла сти кул ту ре, из гра ђе не де мо кра ти је, на у ке итд. Да кле, ра ди се 
о др жа ви ко ја кро ји свет ску по ли ти ку и ства ра но ви свет ски по-
ре дак. То је др жа ва ко ја од лу чу је о свет ској без бед но сти на ра чун 
без бед но сти ма лих зе ма ља, од но сно соп стве них ин те ре сних ре ги-
о на ши ром све та. На ме ће се, ре кло би се, су штин ско пи та ње да 
ли је иде ја ства ра ња но вог свет ског по рет ка и иде ја ства ра ња но ве 
без бед но сти.

Иде ја ства ра ња но вог свет ског по рет ка за слу жу је ана ли зе са 
мно гих аспе ка та, од но сно об у хва та све зна чај ни је обла сти људ ског 
раз во ја. Те ана ли зе не сум њи во тре ба да бу ду све о бу хват не и ег-
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закт не, ва лид не и по у зда не, а на ро чи то ка да се спро во де у обла сти 
без бед но сти.

Без бед ност се убра ја у обла сти ко је су нај зна чај ни је за жи вот и 
раз вој др жа ве и дру штва. Ка да се вр ши ана ли за ста ња без бед но сти 
или би ло ко ја дру га ана ли за са аспек та без бед но сти, нео п ход но је 
у об зир узе ти не ко ли ко чи ње ни ца ме ђу ко ји ма нај зна чај ни је ме сто 
за у зи ма и она ко ја под ра зу ме ва да са вре ме на без бед ност мо ра би-
ти усме ре на ка по је дин цу, на ци о нал ној без бед но сти др жа ва па тек 
он да ка гло бал ној без бед но сти.

То зна чи да иде ја ства ра ња са вре ме не (ре ал не) без бед но сти 
мо ра и да по тек не од по је дин ца, гру па, др жа ва, на ци ја. Сва ка ко 
све то у ци љу из град ње за јед нич ког оп ште при хва ће ног и при ла го-
ђе ног (адап ти бил ног) мо де ла без бед но сти, од но сно ње не те о ри је 
и прак се.

Нео п ход но је при то ме укљу чи ти све аспек те са вре ме ног угро-
жа ва ња без бед но сти, од но сно све ре ле вант не фак то ре ко ји има ју 
ути цај на без бед ност да нас.

ПОЈАМИОБЛИЦИ
УГРОЖАВАЊАБЕЗБЕДНОСТИДРЖАВЕ

Пр ви пут по јам Си сте ма без бед но сти2) се нор ма тив но упо тре-
бља ва у Устав ном аманд ма ну XXX усво је ном ју на 1970. го ди не.

Као по јам Си стем без бед но сти је на стао мно го ра ни је, али је 
Уста вом 1974 услед дру штве но-по ли тич ких про ме на ре а фир ми-
сан.

Та да је оства рен нов при лаз дру штве ним пи та њи ма – од бра-
на зе мље и не за ви сно сти + за шти та устав ног уре ђе ња, си гур но сти 
љу ди и гра ђа на и дру штве не и ци вил не имо ви не итд. 

За мно ге те о ре ти ча ре ко ји се ба ве ана ли зом, од но сно про јек то-
ва њем без бед но сти оте жа ва ју ћи фак тор пред ста вља по да так да ни 
до на ших да на по јам угро жа ва ња без бед но сти др жа ве ни је пре ци-
зно од ре ђен. Ди мен зи ја про бле ма се мо же са гле да ти и кроз чи ње-
ни цу да  упра во си стем без бед но сти мо ра да ти ком плек сне од го во-
ре на пи та ња за што, од ко га и че га, и  ка ко тре ба шти ти ти основ не 
вред но сти др жа ве.  
2) По јам без бед но сти под ра зу ме ва ста ње у ко ме др жа ве сма тра ју да не ма опа сно сти од 

вој ног на па да, по ли тич ких при ну да или еко ном ских при си ла, та ко да мо гу сло бод но да 
се раз ви ја ју. (ОУН – 1985).
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Раз ло ге ово ме ни је мо гу ће пре ци зно од ре ди ти јер ег зи сти ра-
ју мно го број ни про бле ми  (објек тив ни и су бјек тив ни) ко ји оне мо-
гу ћа ва ју уни вер зал но иден ти фи ко ва ње, гру пи са ње и сте пе но ва ње 
из во ра, но си ла ца и об ли ка угро жа ва ња. Као оте жа ва ју ћа чи ње ни-
ца нај че шће се озна ча ва ју  спе ци фич но сти и аутен тич но сти сва ке 
др жа ве по себ но. Ово из раз ло га што прак тич но сва ка др жа ва има 
раз ли чит праг сен зи би ли те та на вр сте и об ли ке угро жа ва ње. Због 
то га је ве о ма при сут но ми шље ње да је угро жа ва ње про мен љи ва 
ка те го ри ја јер, пре све га, за ви си од ста ва кон крет не др жа ве од но-
сно од ње ног ква ли фи ко ва ња са мог угро жа ва ња као и од ње них 
ин те ре са. 

Те о риј ски ста во ви и ста но ви шта о без бед но сти др жа ве и на-
чи ну ње ног угро жа ва ња те жи шно се раз ма тра ју са аспек та по тен-
ци јал ног и ре ал ног угро жа ва ња ње них ви тал них вред но сти. При 
то ме се по себ но ана ли зи ра угро жа ва ње од ору жа них и нео ру жа них 
ака та по је ди на ца, не вла ди них су бје ка та и ин сти ту ци ја усме ре них 
на ком про ми то ва ње, под ри ва ње или уни шта ва ње, а по себ но ви тал-
них, вред но сти др жа ве. О угро жа ва њу као ком плек сној по ја ви, до 
не дав но се уоп ште ни је го во ри ло. Нај че шће се сма тра ло да је угро-
жа ва ње ис кљу чи во офан зив на, од но сно агре сив на де лат ност, при 
че му су се за по ста вља ли нео ру жа ни об ли ци угро жа ва ња. Ме ђу-
тим, прак са је у ве ли ком бро ју слу ча је ва по ка за ла да ефек ти ових 
об ли ка угро жа ва ња мо гу би ти знат но де струк тив ни ји од ору жа них 
об ли ка угро жа ва ња. Та ко ђе по је ди ним об ли ци ма је са свим ми ни-
мал но по све ћи ва на па жња и ана ли за истих. Та ко нпр. при род ним 
и дру гим, ни шта ма ње зна чај ним из во ри ма угро жа ва ња, са свим 
си гур но ни је по све ћи ва на па жња у по треб ном (за до во ља ва ју ћем) 
оби му.

Та ко ђе, нај че шће се угро жа ва ње ана ли зи ра ло кроз моћ од бра-
не, а го то во ни ка да се ни је ана ли зи ра ла мо гућ ност угро жа ва ња од 
стра не оних др жа ва ко је по се ду ју огром ну ко ли чи ну пре све га на-
пад ног оруж ја и на чи јој про из вод њи се те ме љи и до бар про це нат 
при вред ног раз во ја соп стве не др жа ве. Пре глед из два ја ња сред ста-
ва за на о ру жа ње дат је у та бе ли.

Као глав ни но си о ци угро жа ва ња, при о ри тет но се озна ча ва ју 
љу ди и то  по је ди нач но или ор га ни зо ва но ко ји на па да ју јед ну, или 
од јед ном ви ше или све вред но сти др жа ве. У том сми слу мо же се 
го во ри ти о нај ве ћем нео ру жа ном на пре за њу др жа ве у од бра ни сво-
јих вред но сти. Сва ка ко да од бра на од агре си је не сум њи во из и ску-
је нај ве ће на пре за ње др жа ве у од бра ни сво јих вред но сти. Та ко је 
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нпр. пре стиж Аме ри ке на ру шен ње ним по на ша њем у ме ђу на род-
ним од но си ма, где је прав да под ре ђи ва на пра ву си ле. Рат у Ира ку 
по чео је због ла жних из ве шта ја, агре си ја на СРЈ од стра не НА ТО-а 
је по че ла без одо бре ња УН итд. Са да, де це ни ју по сле ни чим иза-
зва не агре си је се оче ку је да на ши вој ни ци уче ству ју у ре а ли за ци ји 
сле де ћих НА ТО- ци ље ва. Исти не ра ди, ме ђу на род ни си стем ко лек-
тив ног ка жња ва ња др жа ва склад но и кон ти ну и ра но функ ци о ни ше 
на ро чи то од по чет ка по след ње де це ни је 20. ве ка ка да је Ирак из вр-
шио оку па ци ју Ку вај та, што је Са вет без бед но сти оква ли фи ко вао 
као акт агре си је и на ре дио по вла че ње ирач ке ар ми је са осво је них 
те ри то ри ја, а Ира ку на мет нуо све о бу хват не санк ци је, бло ка де ва-
зду шног и по мор ског са о бра ћа ја итд. По том је из вр ше на и агре си ја 
на Ирак од стра не нај мо дер ни јих ору жа них сна га. Про блем је што 
су санк ци је, а ка сни је и ору жа не ак ци је вр ше не и у дру гим зе мља-
ма од истих „свет ских по ли ца ја ца“ (Со ма ли ја, Ха и ти, Ју го сла ви ја 
и др.). Ов де се мо же уочи ти још је дан го то во кон стан тан и ве о ма 
озби љан идеј ни про блем ко ји је из ра жен кроз сво је вр стан су коб у 
ко ме вла да иде о ло шко убе ђе ње и у ме ђу на род ним и у уну тра шњим 
кон флик ти ма, да су раз ло зи јед не стра не та ко пра вед ни, а раз ло зи 
про тив ни ка су из у зет но и не по пра вљи во ло ши. Због то га из бе га ва-
ње по ра за, од но сно по сти за ње по бе де да је моћ ни ку не са мо ле ги-
ти ми тет већ и на ме ће оба ве зу да оства ри свој циљ.

Др жа ва                              ми ли јар де до ла ра               удео у свет ском на о ру жа њу

САД 547,0 45 %

В. Бри та ни ја 59,0 5 %

Фран цу ска 58,3 5 % 

Ки на 53,6 4 %

Ја пан 43,6 4 %

Не мач ка 36,9 3 %

Ру си ја 35,4 3 %

С. Ара би ја 33,8 3 %

Ита ли ја 33,1 2 %

Ин ди ја 24,2 2 %

Ј. Ко ре ја 22,6 2 %

Бра зил 15,3 1 %

Ка на да 15,2 1 %

Аустра ли ја 15,1 1 %

Шпа ни ја 14,6 1 %

Та бе ла3) 1
3)  Ка зи ми ро вић М.: Рат и про фит, По ли ти ка од 10.06.2008. год стр. 3
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Из ових ин тер вен ци ја се ипак мо же из ву ћи и јед на до бра осо-
би на, а ко ја се огле да у све ве ћем при бли жа ва њу зе ма ља ка да је у 
пи та њу бор ба про тив те ро ри зма. Ме ђу тим, то је дин ство у бор би 
про тив те ро ри зма ће по тра ја ти све до тле док се не схва ти да те ро-
ри зам све ви ше по ста је ма ни пу ла тив но сред ство (по вод) за ору жа-
не ин тер вен ци је САД и НА ТО-а у зо на ма и др жа ва ма од по себ ног 
зна ча ја за при бли жа ва ње САД под руч ји ма бо га тим си ро ви на ма. У 
том кон тек сту тре ба схва ти ти и агре си ју на СРЈ и из град њу њи хо-
ве нај ве ће вој не ба зе, на Ко со ву и Ме то хи ји. Агре си ја је зва нич но 
из вр ше на про тив ре гу лар них сна га без бед но сти СРЈ на сво јој те ри-
то ри ји ко је су се бо ри ле про тив ал бан ских те ро ри ста и се па ра ти ста 
и без одо бре ња УН-а. 

Да би се о иде ји ства ра ња мо дер не без бед но сти уоп ште мо гло 
го во ри ти нео п ход но је кла си фи ко ва ти угро жа ва ње без бед но сти да-
нас.

Пре ма ме сту ода кле се спро во де де лат но сти угро жа ва ња без-
бед но сти др жа ве, кла си фи ка ци ју је мо гу ће из вр ши ти на:

– по сред но и
– не по сред но.
Та ко ђе, кла си фи ка ци ју угро жа ва ња је мо гу ће из вр ши ти и на 

осно ву рас про стра ње но сти на:
– оп ште (све о бу хват не), ко је под ра зу ме ва ју на пад на све вред-

но сти др жа ве,
– и по себ не (се лек тив не), ко је под ра зу ме ва ју на пад на  јед ну 

или ви ше вред но сти др жа ве и
– спе ци фич не (по себ но пла ни ра не), ко је под ра зу ме ва ју на пад 

са мо на део од ре ђе не вред но сти др жа ве.
Пре ма ме сту са ко јег се ис по ља ва ју, об ли ци угро жа ва ња се де-

ле на:
– спољ не и 
– уну тра шње.
Са аспек та кла си фи ка ци је угро жа ва ње др жа ве пре ма вре ме ну 

на стан ка мо же се го во ри ти  о:
– про шлом,
– ак ту ел ном и
– бу ду ћем.
У од но су на упо тре бље на сред ства, об ли ци угро жа ва ња мо гу 

би ти:
– нео ру жа ни и
– ору жа ни.
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Чи ње ни ца је да се овом при ли ком са мо сен тен ци јал но при сту-
пи ло раз ма тра њу и ана ли зи угро жа ва ња те да оне ни су ко нач не, 
тим пре, што су об ли ци угро жа ва ња спе ци фич не за сва ког кон крет-
ног но си о ца угро жа ва ња и др жа ву као пред мет угро жа ва ња.  

Та ко нпр. још увек пре о вла ђу је став да је ору жа на агре си ја нај-
те жи и нај ком плек сни ји об лик угро жа ва ња без бед но сти др жа ве, а 
мо же би ти ис по ља ва на као вој на агре си ја, вој на ин тер вен ци ја, ма-
сов ни те ро ри зам и ору жа на по бу на.

Ме ђу тим, ефек ти и учин ци ору жа не агре си је об зи ром на по-
сто је ћа, усво је на пра ви ла во ђе ња ору жа не бор бе и ра то ва ња уоп-
ште (раз не кон вен ци је), мо гу има ти знат но сла би је из ра же ну де-
струк ци ју у од но су на не ке дру ге об ли ке угро жа ва ња др жа ве и 
дру штва и њи хо вих вред но сти. Та ко нпр. у од ре ђе ним слу ча је ви ма 
но си лац угро жа ва ња свој циљ мо же по сти ћи ис кљу чи во при ме ном 
нео ру жа них об ли ка агре си је, што ука зу је да тај об лик угро жа ва ња 
без бед но сти др жа ве без об зи ра што не узро ку је ве ли ке људ ске жр-
тве и ра за ра ња, има исте ефек те у по гле ду угро жа ва ња без бед но-
сти др жа ве, као и вој на агре си ја нпр.

Опа сност од нео ру жа не агре си је је уто ли ко ве ћа што ње но 
спро во ђе ње не санк ци о ни ше ме ђу на род на за јед ни ца а што ни-
је прак са ка да је реч о ору жа ној агре си ји. Стра те ги ја до ми на ци је 
се до не дав но те жи шно осла ња ла на вој ну си лу и вој на деј ства, а 
сви дру ги нео ру жа ни од но сно не вој ни ме то ди и сред ства су има ли 
по моћ ну и спо ред ну уло гу. Са вре ме на стра те ги ја до ми на ци је да-
нас под ра зу ме ва те жи шно осла ња ње на не вој на сред ства, а вој на 
си ла слу жи као до дат на прет ња или крај ње сред ство у слу ча ју да 
се нео ру жа ни ме то ди де ло ва ња по ка жу као не у спе шни. При то ме 
са вре ме на стра те ги ја до ми на ци је све ви ше до би ја  из глед по сред-
не стра те ги је, за раз ли ку од ра ни је не по сред не или ди рект не стра-
те ги је. Циљ по сред не стра те ги је је да се при кри ју пра ве на ме ре 
стра те ги је до ми на ци је. Прак са по ка зу је да се ак тив но сти по сред не 
стра те ги је, за о де ва ју у при хва тљив об лик, и нај че шће се  то ме да је 
при вид ме ђу на род но до зво ље ног при ти ска. То се све чи ни под пла-
штом по тре бе де мо кра ти за ци је не ке др жа ве и дру штва, за ла га ње за 
за шти ту људ ских пра ва, на ци о нал них ма њи на или ме ђу на род ног 
по рет ка. Ме ђу тим, пра ви ци ље ви се огле да ју у на ме ри да се де ста-
би ли зу је др жа ва, про ме ни дру штве ни си стем и вла да ју ћи ре жим, 
пре у сме ри по ли тич ко по на ша ње др жа ве и ње них ели та, из вр ши 
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при ти сак ра ди на пу шта ња на ци о нал них и др жав них ин те ре са или 
њи хо во ума ње ње. 

При ме на вој не си ле се чи ни нај че шће под пла штом опе ра ци ја 
за за шти ту, очу ва ње, ста би ли за ци ју или на ме та ње ми ра, или под 
из го во ром вој не, еко ном ске, вој но-тех нич ке по мо ћи и по др шке не-
кој др жа ви или вла да ју ћим сна га ма у њој. 

Ове ак тив но сти не иза зи ва ју осу ду ме ђу на род не за јед ни це и 
уну тра шње јав но сти, јер се нај че шће под во де у окви ре ле гал них 
ме ђу на род них ин сти ту ци ја де ло ва ња. Оства ре ни при ти сак не ма 
из глед отво ре ног ме ша ња у уну тра шње ства ри на ро да, др жа ва, већ 
има из глед де ло ва ња у окви ру при хва ће ног ме ђу на род ног прав ног 
и по ли тич ког по рет ка. Ме ђу тим, ка да се те ак тив но сти пре по зна ју 
као при ти сак и прет ња дру гој др жа ви, то се прав да ви шим и над-
на ци о нал ним ин те ре си ма и вред но сти ма и све се то из во ди под 
окри љем свет ске ор га ни за ци је и све су фор мал но по кри ве не ње-
ним од лу ка ма у ви ду мул ти на ци о нал них сна га.

Спољ ни ри зи ци и прет ње мо гу се ул ти ма тив но ком би но ва ти са 
ри зи ци ма ко ји ег зи сти ра ју у уну тра шњо сти зе мље. Прак са по твр-
ђу је да се да нас ве о ма че сто при ме њу је ком би на ци ја уну тра шњег 
и спо ља шњег угро жа ва ња др жа ве-ме те, због че га су прот ста вља ње 
угро жа ва њу др жа ве ни ка да до са да ни је би ло та ко ком плек сно и 
не из ве сно. 

На осно ву на ве де ног мо же се не дво сми сле но за кљу чи ти да об-
ли ци угро жа ва ња без бед но сти др жа ве чи не сло жен про цес, ко ји 
на чел но са др жи све об ли ке нео ру жа не и ору жа не де лат но сти по-
мо ћу ко јих њи хо ви но си о ци по ку ша ва ју да де ста би ли зу ју, мо ди-
фи ку ју, ком про ми ту ју, ра за ра ју или уни шта ва ју вред но сти др жа ве 
ра ди оства ре ња сво јих ци ље ва и ин те ре са.

НЕКИОДСАВРЕМЕНИХОБЛИКАУГРОЖАВАЊА
БЕЗБЕДНОСТИ

Не дво сми сле но се да нас мо же кон ста то ва ти да је без бед ност 
пер ма нент но би ла из ло же на свим об ли ци ма, вр ста ма и ин тен зи те-
ти ма угро жа ва ња. Са те о риј ског аспек та из вор угро жа ва ња мо же 
се озна чи ти са нај ма ње два аспек та:

– под из во ром угро жа ва ња се под ра зу ме ва ју дру штве ни чи-
ни о ци (др жа ва, на ро ди, кла се, гру пе....)  ко ји под деј ством 
узро ка уче ству ју у ства ра њу од ре ђе них штет них по ја ва, по-
ла зе ћи од сво јих по тре ба и ин те ре са;
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– из вор угро жа ва ња под ра зу ме ва узрок ко ји иза зи ва ства ра ње 
од ре ђе не по дру штво штет не  по ја ве и про це се;

У су шти ни, угро жа ва ње као дру штве на, при род на или тех нич-
ка по ја ва је кон стант на по ја ва ко ја пра ти сва дру штва и др жа ве то-
ком чи та вог пе ри о да њи хо вог раз во ја. Сви су из гле ди да ће угро жа-
ва ње би ти пра те ћа и има нент на по ја ва раз во ју дру штва и др жа ве и 
у бу ду ћем до глед ном пе ри о ду.

Из во ри угро жа ва ња без бед но сти др жа ве се де ле на4):
– дру штве не из во ре угро жа ва ња,
– при род не из во ре угро жа ва ња
– тех нич ко-тех но ло шке из во ре угро жа ва ња и
– оп ште чи ни о це као из во ре угро жа ва ња.
Дру штве ни из во ри угро жа ва ња не сум њи во пред ста вља ју нај-

ин те ре сант ни ју гру пу из во ра угро жа ва ња јер су го то во ди рект но 
ве за не за раз вој дру штва, др жа ве и са мог чо ве ка. И по ред чи ње ни-
це да сва ка др жа ва свој на ста нак, и по го то во раз вој за сни ва на нај-
ви шим ци ви ли за циј ским прав ним нор ма ма, де ша ва се да на ста нак 
др жа ве као и њен ка сни ји раз вој че сто бу де из ло жен ра зним об ли-
ци ма и вр ста ма угро жа ва ња. Због то га ве ли ки број ауто ра  сво је 
ста во ве о без бед но сти др жа ве и те ме љи на чи ње ни ци да са ме по-
ја ве угро жа ва ња по сма тра ју као има нент ни и кон ти ну и ра ни про-
из вод исто риј ског раз во ја људ ског дру штва. Та ко ђе, као основ ну 
дру штве ну про ти ву реч ност озна ча ва ју су прот ност или раз ли чи-
тост ин те ре са. Су прот ност ин те ре са је ве о ма при сут на па се по ја-
ве угро жа ва ња и из во ри угро жа ва ња нај че шће по ве зу ју упра во са 
њи ма.

Угро жа ва ње без бед но сти на ста је ка да сте пен су прот но сти до-
стиг не та кав ни во да се он не мо же ре ши ти ми ро љу би вим и до зво-
ље ним сред стви ма на кон вен ци о на лан и ра зу ман на чин и до зво ље-
ним сред стви ма.

Об лик и вр ста су ко ба за ви се од вр сте и ин тен зи те та раз ли чи-
тих ин те ре са, као и сна га и сред ста ва ко ји се ко ри сте у ње го вом 
ре ша ва њу.

Нај ек стрем ни ји об ли ци су ко ба су ору жа ни су ко би ко ји со бом 
од но се људ ске жр тве и ве ли ка ра за ра ња ма те ри јал них до ба ра.

У низ узро ка на ста ја ња угро жа ва ња без бед но сти да нас се мо гу 
свр ста ти и не рав но мер ност раз во ја ко ја је опет по сле ди ца при род-
4) Јо ва ше вић Д. Ра кић М.: Те ро ри зам, без бед но сни и прав ни аспек ти, ИПС, Бе о град 2007, 

стр. 31-39 
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них, еко ном ских, исто риј ских и по ли тич ких фак то ра. Ни је не по-
зна то да је упра во дру штве на не ус кла ђе ност про у зро ко ва ла екс-
трем не дру штве не по тре се, кри зе па и рас па де др жа ва нпр. Та ко ђе, 
не ус кла ђе ност ци ље ва и сред ста ва је јед на од дру штве них про тив-
реч но сти ко ја се ја вља као из вор угро жа ва ња, а пред ста вља схва та-
ње од ре ђе них дру штве них гру па да сво је ци ље ве тре ба оства ри ти 
без об зи ра на сред ства ко ја су им на рас по ла га њу и без об зи ра на 
усло ве у ко ји ма се ти ци ље ви по ста вља ју. Дру гим ре чи ма, по гре-
шно по ста вља ње ци ље ва у од но су на мо гућ но сти њи хо вог оства-
ре ња, ма кар и уз упо тре бу си ле, по ка за ло се до са да да је до во ди ло 
до дру штве них су ко ба, ко ји мо гу има ти раз ли чи те штет не по сле-
ди це.

Ме ђу тим, ис по ља ва ње угро жа ва ња без бед но сти се да нас вр-
ши у раз ли чи тим сфе ра ма људ ско га жи во та. Нај че шће се спо ми ње 
област кул ту ре, по ли ти ке, ре ли ги је, иде о ло ги је, ме ђу на род них од-
но са и де мо граф ског раз во ја. За ову при ли ку нам се чи ни по треб-
ним ма кар и сен тен ци јал но се освр ну ти на по ли тич ко-со ци јал ну 
област.

По ли ти ка об у хва та у нај ши рем сми слу те ре чи укуп ност оних 
про це са, од но са и ин сти ту ци ја кроз ко је се оства ру је све сно ре гу-
ли са ње кон фликт них си ту а ци ја и ин те ре са и од лу чу је о за јед нич-
ким по сло ви ма и жи вот ним ак тив но сти ма јед не гло бал не дру штве-
не за јед ни це.

Опре де ље ње и де ло ва ње уче сни ка по ли тич ких зби ва ња ди-
рект но ути че на ре зул тан ту у ре ша ва њу оства ре ња по ли тич ких ци-
ље ва и ин те ре са, од но сно су ко ба и ди рект но од ре ђу је смер ко јим 
ће се кре ну ти, тј. да ли ће се ићи ка еска ла ци ји или сми ри ва њу су-
ко ба. 

У од го во ру на пи та ње за што по ла зи ти од иде о ло ги је мо же 
се по ћи од чи ње ни це да је да нас по ли ти ка у мно го ме ис тро ше на 
и ко ја објек тив но ма ло шта зна чај но  ре ша ва код нас. Осим то га 
великe су при ме се или пак ди рект ни ути ца ји, оту да и за ви сност 
ак ту ел не по ли ти ке од ино у ти ца ја без ко га да нас на ша по ли ти ка не 
мoже.. Због то га се че сто има ути сак да се из јед на ча ва ју они ко ји 
ра де про тив Ср ба са они ма ко ји ра де за Ср бе и Ср би ју. Нај че шће 
се спо ми њу по је ди ни ме ди ји, штам па итд. а та де лат ност се осе ћа 
и у кул ту ри, обра зо ва њу, без бед но сти, на у ци. Због то га се на ме ће 
пи та ње да ли се ра ди о ла жној по ли тич кој ели ти ле ви це и де сни-
це? Мо гло би се по ста ви ти пи та ње и шта је ал тер на ти ва са да шњој 
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по ли ти ци? Ово пре све га и због чи ње ни це да ак ту ел на по ли ти ка 
до зво ља ва да се нпр.  у ве зи рас пра ве око Ста ту та Вој во ди не не 
пи та це ло куп но ста нов ни штво Ср би је као да је то ствар са мо по ли-
ти ча ра. Осим то га, ин си сти ра се на пре го во ри ма на шег по ли тич ког 
тј. др жав ног вр ха са ал бан ским пред став ни ци ма из При шти не, што 
би зна чи во ди ти пре го во ре са оним љу ди ма про тив ко јих је Ср би ја 
под не ла ту жбе за рат не зло чи не и др. кри вич на де ла. Ни је ли на тај 
на чин и де мо крат ски раз вој и де мо кра ти ја у ру ка ма по ли ти ча ра?

Од зна ча ја је овом при ли ком ис та ћи и чи ње ни цу да узро ци 
дру штве не дез ор га ни за ци је кри ми но ге не при ро де су по ре ме ћа ји у 
еко ном ској рав но те жи, по ре ме ћа ји из ме ђу по је ди на ца, гру па и кул-
ту ра са опреч ним ути ца ји ма, су ко би кул ту ра, про бле ми ди на ми ке 
и ве ли ке мо бил но сти жи во та, по ре ме ћај рав но те же си ла и рас пад 
дру штве не струк ту ре, на ру ше ност си сте ма ин тер ак ци ја итд.

У без бед но сном сми слу со ци јал но ста ње ста нов ни штва и др-
жа ве су од ве ли ког зна ча ја. Та ко се код ста нов ни штва у без бед-
но сном сми слу мо же по сма тра ти по ли тич ка свест, мо рал, об у че-
ност, опре мље ност тј. ква ли тет жи во та и ма те ри јал но-тех нич ких 
сред ста ва (сред ста ва за про из вод њу) па оту да и ква ли тет оруж ја 
итд. Сва ка ко је од не ма лог зна ча ја и кван ти тет ста нов ни штва. Ме-
ђу тим, че сто се да нас, чи ни нам се и тен ден ци о зно, не по вољ но 
со ци јал но ста ње др жа ве и ста нов ни штва ту ма че као из во ри угро-
жа ва ња без бед но сти. Ни је ма ло оних ко ји нпр. по ја ву те ро ри зма 
ве жу за си ро ма штво ста нов ни штва и сл. Та ква ту ма че ња из и ску ју 
до дат на ис тра жи ва ња и по ја шње ња. Чи ње ни ца је да у си ро ма шним 
др жа ва ма по пут Ин ди је, Ни ге ри је, Ни ка ра гве или нпр. Ку бе не ма 
те ро ри зма, као уоста лом и у мно гим дру гим си ро ма шним др жа ва-
ма. Исти не ра ди, об ја шње ње на стан ка Ал Ка и де и те ро ри зма нпр. 
у Ав га ни ста ну би ће мо гу ће тек са од ре ђе не вре мен ске дис тан це. 

До са да шњег угро жа ва ња без бед но сти на ше др жа ве од ње ног 
на стан ка (КСХС, ФНРЈ, СФРЈ, СРЈ, ДЗС и ЦГ) до Ре пу бли ке Ср би-
је не дво сми сле но ука зу је да је иста пер ма нент но нај ин тен зив ни је 
би ла угро жа ва на спо ља. Со ци јал но ста ње ста нов ни штва је про-
ла зи ло кроз раз ли чи те фа зе со ци јал ног пре о бра жа ја, али ни ка да 
без бед ност др жа ве ни је би ла до ве де на у пи та ње због нпр. ло шег 
со ци јал ног ста ња ста нов ни штва. 

Сам по јам ‘’об лик угро жа ва ња’’ је из ве ден из ре ла ци је об лик-
са др жај где је са др жај нео д ре ђен по јам ко ме тре ба од ре ди ти зна-
че ње. Об лик се мо же из дво ји ти од „са др жа ја-по ја ве и про це са“, 
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а „има ти об лик“ мо же да из ра жа ва раз ли чи те са др жа је. Об лик је 
спољ на, по јав на стра на про це са или по ја ве и пред ста вља ре ла-
тив но трај ни и ин сти ту ци о нал ни вид са др жа ја. Код ве ћи не дру-
штве них по ја ва и про це са, об лик је нпр. са став ни део оства ри ва ња 
од но са. Од ре ђу ју ћи њи хов ток и са др жи ну, у ве ћи ни слу ча је ва по-
ста је са став ни део по је ди них тво ре ви на.

Пре ма ме сту на стан ка по ја ве или де лат но сти угро жа ва ња мо-
же мо  по де ли ти на две основ не гру пе:

– оне ко је су ор га ни зо ва не или усме ра ва не и до ла зе спо ља и
– оне чи ји се основ ни узро ци и но си о ци на ла зе уну тар др жа-

ве.
Спољ не об ли ке угро жа ва ња без бед но сти др жа ве кла си фи ку-

је мо на: 
– ору жа не об ли ке и 
– нео ру жа не об ли ке угро жа ва ња
У спољ не об ли ке ору жа ног угро жа ва ња убра ја ју се:
– ору жа на агре си ја (сред њег или ви со ког ин тен зи те та) ору жа-

на ин тер вен ци ја и ору жа ни при ти сак, 
– ору жа на ин тер вен ци ја и 
– ору жа ни при ти сак,
У спољ не об ли ке нео ру жа ног угро жа ва ња убра ја ју се:
– иза зи ва ње уну тра шњих не ми ра,
– ме ђу на род ни те ро ри зам, 
– суб вер зив на де лат ност,
– ге рил ско ра то ва ње итд.
У уну тра шње об ли ке ору жа ног угро жа ва ња убра ја ју се:
– ору жа на по бу на,
– те ро ри зам ма сов них раз ме ра уз при ме ну са вре ме них НХБ 

сред ста ва,
– ди вер зи је.
Уну тра шњи нео ру жа ни об ли ци угро жа ва ња кла си фи ку ју се 

на:
– оба ве штај но-из ви ђач ку де лат ност,
– са бо та же,
– ру ши лач ке де мон стра ци је,
– ис по ља ва ње гра ђан ске не по слу шно сти,
– пси хо ло шко-про па ганд на де лат ност,
– кри ми на ли тет,
– со ци о па то ло шке по ја ве
– тех нич ко-тех но ло шки ак ци ден ти.



- 102 -

НОВАИДЕЈАИЛИНОВАПОЛИТИКАБЕЗБЕДНОСТИМилеРакић

Чи ни се на овом ме сту упут ним сен тен ци јал но се освр ну ти на 
из ра зи те и нај че шће ис по ља ва не об ли ке угро жа ва ња без бед но сти 
др жа ве да нас, а њих пред ста вља ју: агре си ја, ору жа на ин тер вен ци-
ја, ору жа ни при ти сци и те ро ри зам.

У све ту је да нас ве о ма при сут на и нај ве ћу прет њу на ро чи то 
по ма ле др жа ве,  (мно ги те о ре ти ча ри под њи ма под ра зу ме ва ју пр-
вен стве но ‘’др жа ве ме те’’ ко је не по се ду ју нпр. ну кле ар но оруж је), 
пред ста вља агре си ја као об лик ору жа ног угро жа ва ња без бед но сти 
мо дер не др жа ве.

Агре си ја је на сил на ак ци ја јед не или ви ше др жа ва про тив те-
ри то ри јал ног ин те гри те та или по ли тич ке не за ви сно сти дру ге др-
жа ве, пред у зе та са на ме ром да се оспо ри пра во на оп ста нак др жа-
ве, из ме ни њен дру штве ни си стем и от це пи део те ри то ри је. Због 
то га агре си ја пред ста вља ме ђу на род но кри вич но де ло. Из ове оце-
не агре си је про из и ла зе зна чај ни ар гу мен ти и то: 

– објек тив ни ко ји је про из вод кон крет них рад њи и 
– су бјек тив ни ко ји пред ста вља на ме ре агре со ра да оства ри 

свој циљ, иако је про тив прав ног ка рак те ра.
Осим то га што је агре си ја ме ђу на род но кри вич но де ло и има 

про тив прав ни ка рак тер, она до жи вља ва и мо рал ну осу ду ве ћи не 
на ро да све та.

При раз ма тра њу агре си је уоча ва ју се раз ли чи ти при сту пи мно-
гих ауто ра у од ре ђи ва њу са мог пој ма агре си је. Ак ти др жа ве ко ји 
има ју те ро ри стич ки ка рак тер, а усме ре ни су про тив дру ге др жа ве 
у сва ком слу ча ју пред ста вља ју по вре ду прин ци па не ин тер вен ци је 
и им пли цит но, прин ци па др жав ног су ве ре ни те та. Та кву по вре ду 
пред ста вља ју и ра зни об ли ци по мо ћи од стра не др жа ве, ин ди ви ду-
ал ним те ро ри сти ма или те ро ри стич ким гру па ма. Та ин тер вен ци ја 
до би ја ши ре ди мен зи је (упу ћи ва ње вој них сна га, гру па, до бро во-
ља ца или пла ће ни ка) и та да она пре ра ста ју у акт агре си је.

По зна ти пру ски ге не рал и вој ни те о ре ти чар, Кла у зе виц, ис ти-
че да је агре си ја и рат са мо про ду же ње по ли ти ке дру гим сред стви-
ма, то је по ли тич ки акт, али он ни је са мо ста лан и не за ви сан од 
по ли ти ке, већ је пра ви по ли тич ки ин стру мент, про ду же ња по ли-
тич ких од но са. 

По ли ти ка се про вла чи кроз цео рат и вр ши трај ни ути цај на 
ње га. Да ље ту ма чи да су агре си ја и рат  акт си ле, да про тив ни ка 
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при ну ди мо на пот чи ња ва ње на шој во љи, а за оства ри ва ње тог ци-
ља нео п ход но је не при ја те ља оне спо со би ти за от пор. 

Агре си ја је дру штве но-исто риј ска по ја ва, а основ не де тер-
ми нан те ко је омо гу ћа ва ју агре си ју су: со ци јал но ра сло ја ва ње на 
осно ва ма при ват не сво ји не, по сто ја ње дру штве них гру па ко је мо гу 
би ти но си о ци дру штве них про тив реч но сти и не рав но пра ван од нос 
из ме ђу су бје ка та ме ђу на род не за јед ни це са те жњом до ми на ци је 
јед них над дру ги ма.: ‘’Она је упо тре ба вој не си ле од стра не јед не 
др жа ве про тив су ве ре ни те та, те ри то ри јал ног ин те гри те та или по-
ли тич ке не за ви сно сти дру ге др жа ве или на ко ји дру ги на чин, ко ји 
ни је у скла ду са По ве љом УН или оним што је ис так ну то у овој 
де фи ни ци ји. 

Има ју ћи у ви ду окол но сти да раз вој рат не тех ни ке, рат не ве-
шти не и уоп ште но вих об ли ка и фор ми ра та отва ра ју но ве мо гућ-
но сти за агре со ра, члан 4. кон ста ту је да по бро ја ним ак ти ма пи та ње 
ни је ис цр пље но, те да ‘’Са вет без бед но сти мо же на осно ву од ред-
би по ве ље, утвр ди ти да и дру ги ак ти пред ста вља ју ак те агре си је’’. 

На свет ској сце ни угро жа ва ње без бед но сти се ин тен зив но 
вр ши ору жа ном ин тер вен ци јом. Ору жа на ин тер вен ци ја је об лик 
агре си је у ко јој јед на или ви ше др жа ва упо тре бља ва де ло ве сво јих 
ору жа них сна га на те ри то ри ји дру ге др жа ве. Циљ је да се, по мо-
гућ но сти без ору жа ног су ко ба, или ба рем без иза зи ва ња (еска ла-
ци је) ору жа ног су ко ба ве ћих раз ме ра, са ору жа ним сна га ма зе мље 
жр тве агре си је, са чу ва или обо ри ак ту ел на вла да и про ме ни дру-
штве но уре ђе ње у не кој др жа ви или из ну де од ре ђе ни по ли тич ки, 
еко ном ски, вој ни и дру ги уступ ци у ин те ре су ин тер вен ци о ни стич-
ке си ле.

Ору жа на ин тер вен ци ја се нај че шће при ме њу је у под руч ји ма 
ко ја има ју од ре ђе ни, нај че шће по ли тич ки, еко ном ски или вој ни 
зна чај у над ме та њу ‘’ве ли ких си ла’’ за ре ги о нал ну и свет ску до ми-
на ци ју. Она има исти циљ као агре си ја, а ко ри сти раз ли чи та сред-
ства.

Ис ку ства ука зу ју да су се ору жа не ин тер вен ци је че сто пре тва-
ра ле у ра то ве ши ро ких раз ме ра са да ле ко се жним по сле ди ца ма, а 
не ке од њих и у ду го трај не ра то ве. 

Ору жа ни при ти сци се спро во де кроз при су ство и вој не ак тив-
но сти стра них ору жа них сна га, пре све га ве ли ких си ла, ре ги о нал-
них сна га у бли зи ни гра ни це др жа ве, на ва жним ге о стра те шким и 
вој но-стра те шким прав ци ма. 
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Циљ др жа ве или гру пе др жа ва ко је спро во де ору жа не при ти-
ске је да дру гој др жа ви на мет ну сво ју по ли тич ку во љу, од но сно да 
је пот чи не.

У су шти ни, ка да је реч о угро жа ва њу без бед но сти са вре ме не 
др жа ве, до да нас нај у че ста ли ји пој мо ви у том сми слу су агре си ја 
и те ро ри зам. Дру гим ре чи ма са аспек та угро жа ва ња без бед но сти 
ме ђу пи та њи ма ко ја ар ти ку ли шу ову про бле ма ти ку ис кри ста ли са-
ло се зна чај ни те о рет ски про блем ко ји тра жи апли ка тив ну фор му: 
ка ко из во ре ко ји су би ли кре и ра ни за от кла ња ње вој не прет ње спе-
ци фич ног об ли ка у пе ри о ду и по сле хлад ног ра та, тран сфор ми са-
ти у из во ре ко ји мо гу слу жи ти за от кла ња ње но вих об ли ка вој них 
прет њи и но вих об ли ка функ ци о нал них прет њи без бед но сти ко је 
ни су вој ног ка рак те ра?

Су штин ско пи та ње, од но сно, цен трал ни при ступ но вом кон-
цеп ту без бед но сти да нас је ка ко тран сфор ми са ти вој не по тен ци ја ле 
ко ји су не ка да би ли на ме ње ни од вра ћа њу и спре ча ва њу гло бал ног 
ну кле ар ног и кон вен ци о нал ног ра та из ме ђу ве ли ких ну кле ар них 
си ла и вој них бло ко ва и њи хо во при ла го ђа ва ње но вом де тер ми ни-
ра ју ћем об ли ку вој ног кон флик та ко ји се у по след њим де це ни ја ма 
по ја вљи вао нај че шће у фор ми уну тра шњих на ци о нал них, вер ских 
или со ци јал них су ко ба, или гло бал них те ро ри стич ких прет њи.

Да кле, отво ре но је но во пи та ње од но са из ме ђу вој не без бед но-
сти и дру гих ци ље ва на ци о нал не по ли ти ке, у но вим по ли тич ким 
окол но сти ма. 

Вој на без бед ност, ма да оста је  и да ље јед на од цен трал них 
ком по нен ти на ци о нал не без бед но сти др жа ва са свим си гур но ви-
ше ни је је ди на и од ре ђу ју ћа ди мен зи ја пре жи вља ва ња др жа ве у 
пост мо дер ном пе ри о ду раз во ја ме ђу на род не за јед ни це. Док јед на 
гру па те о ре ти ча ра оста је при кла сич ном од ре ђе њу вој не мо ћи као 
нај ре ле вант ни јег из во ра без бед но сти,  до тле дру га гру па ауто ра 
по ла зи од од ре ђе ња без бед но сти као ба лан са из ме ђу ин ди ви ду ал-
них и груп них по тре ба, са чи ме се уло га вој не си ле у обез бе ђе њу 
на ци о нал не и ме ђу на род не без бед но сти умно го ме ре ла ти ви зи ра.

Но, и по ред са зна ња о огром ном зна ча ју без бед но сти за сва ку 
др жа ву по себ но, као и за ме ђу др жав не од но се, још увек др жав не 
ин сти ту ци је као и гра ђа ни ни су уса гла си ли сво је ста во ве о те мељ-
ним прин ци пи ма и си сте му на ци о нал не без бед но сти. Те мељ ни 
прин ци пи би тре ба ло да бу ду од раз за јед нич ких и нај ши ре при хва-
ће них вред но сти у дру штву. Да кле ове вред но сти тре ба да при хва-
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та, упра жња ва и по др жа ва нај ве ћи број гра ђа на. Ове вред но сти не 
би тре ба ло да бу ду у су прот но сти са на ци о нал ном без бед но шћу. У 
су прот ном мо же се го во ри ти са аспек та зло у по тре бе на ци о нал не 
без бед но сти, а при че му без бед но сни ин те ре си го то во по пра ви лу 
и нај че шће се уз диг ну из над сло бо да и пра ва гра ђа на.

Уко ли ко си стем на ци о нал не без бед но сти при ме њу је за јед нич-
ке вред но сти у то ли ко ис пу ња ва сво је за дат ке, по шту ју ћи и шти те-
ћи основ не за јед нич ке вред но сти од ре ђе ног дру штва. Да кле, иде ја 
кон ци пи ра ња и ор га ни зо ва ња са вре ме не без бед но сти ну жно мо ра 
по ла зи ти од чи ње ни це да  на ци о нал на без бед ност мо ра би ти схва-
ће на као за шти та за јед нич ких вред но сти це лог дру штва.

Са аспек та без бед но сне си ту а ци је у на шем ре ги о ну мо же се 
го во ри ти о без бед но сној си ту а ци ји у ши рем и ужем сми слу. У ши-
рем сми слу се мо же по ћи од чи ње ни це да ни је ја сно де фи ни са но 
шта је то уства ри на ци о нал но, шта је на ци о нал на др жа ва, на ци-
о нал на свест, на ци о нал ни ин те ре си и да ли се гу би на ци о нал ни 
иден ти тет да нас. У ужем сми слу се мо же го во ри ти о без бед но сној 
си ту а ци ји ко ју ка рак те ри ше:

– не по сто ја ње аде кват не де фи ни ци је на ци о нал не без бед но-
сти,

– ин сти ту ци је ци вил ног дру штва ни су на аде ква тан на чин 
укљу че не у про цес из град ње на ци о нал не без бед но сти, 

– по ли тич ке ин сти ту ци је се не ба ве на за до во ља ва ју ћи на чин 
и у по треб ном оби му из град њом си сте ма на ци о нал не без-
бед но сти,

– са да шња ор га ни за ци ја без бед но сти не функ ци о ни ше на за-
до во ља ва ју ћи на чин у скла ду с ну жно сти ма ко је на ме ће без-
бед но сно окру же ње.

Ова ква си ту а ци ја у ве зи без бед но сти у ре ги о ну на ме ће ве о ма 
ур гент ну по тре бу да све ак тив но сти гра ђа на и ин сти ту ци ја бу ду 
усме ре не у про цес ја ча ња и што бр жег ор га ни зо ва ња на ци о нал ног 
си сте ма без бед но сти. По треб но је да се ове ак тив но сти спро во де 
у свим обла сти ма дру штве ног жи во та (еко но ми ја, де мо крат ски од-
но си, без бед но сна по ли ти ка, ре фор ма ору жа них сна га и сна га без-
бед но сти, еко ло ги ја итд). Нај зна чај ни ји прав ци ко ји ма тре ба те жи-
ти при спро во ђе њу ових ак ци ја у пр вом ре ду су:

– ја ча ње еко ном ског ста ња у др жа ви,
– ре фор ма свих су бје ка та без бед но сти,
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– ре фор ма прав ног си сте ма,
– до но ше ње је дин стве не од лу ке –’’ за или про тив’’ спољ них  

ин те гра ци ја,
– ја ча ње де мо кра ти је,
– ја сно од ре ђе ње при о ри тет них за да та ка у са да шњим окол но-

сти ма. 
Чи ње ни ца је да сла бост, не до вољ на и не а де кват на ор га ни зо ва-

ност на ци о нал ног си сте ма без бед но сти пред ста вља ју нај ве ће узро-
ке про бле ма не са мо по је ди нач ној др жа ви не го и др жа ва ма ши рег 
ре ги о на. Оно што је по себ но ин ди ка тив но је сте да све на го ми ла не 
про бле ме уну тар др жа ве као и у ме ђу др жав ним од но си ма ни је мо-
гу ће ре ши ти уко ли ко је по сма тра мо ис кљу чи во са аспек та без бед-
но сти или још уже нпр. са вој ног аспек та. Ве о ма је уоч љи во да 
се без бед ност су штин ски од но си на кон тро лу, а не на раз вој. При 
то ме, по треб но је про бле ме оп ште без бед но сти ре ша ва ти на свим 
ни во и ма уну тар др жав ном, ре ги о нал ном и на гло бал ном ни воу. 

ИДЕЈНАСТРАНАБЕЗБЕДНОСТИУУСЛОВИМА
„НОВОГСВЕТСКОГПОРЕТКА“

О идеј ној (иде о ло шкој) стра ни пост хлад но ра тов ских ме ђу-
на род них од но са мо гу ће је вр ши ти ана ли зу из не ко ли ко раз ло га. 
Су коб две раз ли чи те иде је о на чи ну ор га ни зо ва ња дру штве ног 
жи во та и укуп них ме ђу на род них од но са не сум њи во пред ста вља 
ону нај ви дљи ви ју област на ко ме су се од ме ра ва ле сна ге су прот-
ста вље них вој но-по ли тич ких бло ко ва у вре ме ну тзв. хлад ног ра та. 
Иако је иде о ло шки су коб „бло ко ва“ у овом над ме та њу за свет ско 
ли дер ство са мо део њи хо вог основ ног су да ра у бор би за укуп ну 
над моћ, без де таљ не ана ли зе тог ста ња и за ову при ли ку ни је мо-
гу ће ва ља но про ту ма чи ти и схва ти ти су шти ну. По бе ду За па да из 
пе ри о да хлад но ра тов ског су ко ба је би ло мо гу ће кон ста то ва ти он да 
ка да су ње го ве иде је во ди ље и иде о ло шки ста во ви би ли при хва ће-
ни и у про тив нич ком та бо ру. Чи ње ни ца је да је про тив ник  по ра-
жен он да ка да ту чи ње ни цу и сам при зна. На по чет ку раз ма тра ња 
идеј не стра не по сле хлад но ра тов ских ме ђу на род них од но са, озна-
че них као „но ви  свет ски по ре дак“, нео п ход но је из ло жи ти оно што 
по бед ник по лу ве ков ног су ко бља ва ња ми сли о се би и дру ги ма или 
пак на ме ра ва да учи ни. Нај ве ћи број оних ко ји су, сла во до бит но, 
пи са ли о кра ју хлад ног ра та  сма тра да је „по бе да За па да, од но-
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сно за пад не иде је, пр вен стве но ви дљи ва у пот пу ном ис цр пље њу 
оствар љи вих, си сте мат ских ал тер на ти ва за пад ном ли бе ра ли зму.“ 

Под „за пад ном иде јом“ Фу ку ја ма и мно ги дру ги ана ли ти ча ри 
и прак ти ча ри ме ђу на род них од но са и спољ не по ли ти ке нај че шће 
под ра зу ме ва ју ли бе рал ну по ли тич ку де мо кра ти ју, тр жи шну еко но-
ми ју и по што ва ње тзв. људ ских пра ва  и пра ва ет нич ких ма њи на. 
По бе да За па да у „хлад ном ра ту“ и ре ше ње јед не ње го ве ве ро до-
стој не идеј не и иде о ло шке гло бал не ал тер на ти ве, уз до бро вољ но 
пре у зи ма ње ре ше ња плу ра ли стич ке ли бе рал не по ли тич ке де мо-
кра ти је од стра не зе ма ља ко је су не ка да при па да ле Вар шав ском 
пак ту, Фу ку ја ма ис ти че као глав не до ка зе у при ло гу ње го вој те зи о 
„кра ју исто ри је“.

Ка да је реч о из у ча ва њу ме ђу на род них од но са и свет ског по-
рет ка већ је ис так ну то да им се ва ља но мо же при сту пи ти са мо хо-
ли стич ки, без иде о ло шких оп те ре ће ња. У том по гле ду, Фу ку ја ма 
је ис ка зао ве ћу ши ри ну од Хан тинг то на и дру гих ана ли ти ча ра са 
за па да. Уоп ште но го во ре ћи „ исто риј ски улог и иза зов за САД у 
овој ве ли кој ме ђу на род ној стра те гиј ској и пси хо ло шкој игри за и-
ста је огро ман, као уоста лом и за Ср бе (сам по ли тич ки и ег зи стен-
ци јал ни оп ста нак). Ри зик – го то во мак си ма лан до би так и гу би так 
та ко ђе“.5)

Да кле, и из ово га се мо же та ко ђе за кљу чи ти да су основ ни ге-
не ра тор на си ља кроз исто ри ју  би ле др жа ве и „уре ђе ни“ дру штве-
ни си сте ми. Ме ђу тим, они се ме ња ју кроз исто ри ју јер на пре ду је 
де мо кра ти ја и сло бо да. Љу ди ма је по треб на ста бил на без бед ност и 
они те же ка њој на лак ши или те жи или бр жи или спо ри ји на чин. 
Ко јом бр зи ном ће оства ри ти ту нео п ход ну без бед ност у ди рект ној 
је ве зи са иде јом про јек то ва ња и из град ње соп стве не без бед но сти 
ко ја мо ра би ти адап ти бил на на све из во ре угро жа ва ња да нас као и 
ко о пе ра тив на са дру гим си сте ми ма без бед но сти у окру же њу и на 
гло бал ном ни воу.

ЗАКЉУЧНАРАЗМАТРАЊА

Бор ба за бо љу без бед ност и без бед но сне од но се ме ђу др жа ва-
ма, што под ра зу ме ва и ре ша ва ње спор них пи та ња ко ја су од зна ча-
ја за сва ку др жа ву па та ко и за Ср би ју, зах те ва ју из на ла же ње но-
ве и са вре ме не иде је без бед но сти и ње не кон фи гу ра ци је. Та ко ђе 
је нео п ход но ре ди зај ни ра ње ста ре, у не ким сег мен ти ма пот пу но 
5) Ни ко лиш Д.: САД или ни кад, Бе о град, 1998, стр. 75.
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не ус кла ђе не и пре ва зи ђе не пер цеп ци је без бед но сти. Пре све га, 
нео п ход но је са гле да ти уну тра шњу без бед ност Ср би је и ње но пре-
у ре ђи ва ње као и др жа во твор ну усред сре ђе ност, за о крет ка из град-
њи озбиљ ног и не на ру ши вог уну тра шњег без бед но сног про сто ра, 
др жа во твор ну усред сре ђе ност, за о крет ка из град њи озбиљ ног и 
не на ру ши вог уну тра шњег кон сен зу са око ви тал них др жав них ин-
те ре са и при о ри те та ме ђу ко ји ма без бед ност да нас за у зи ма нај ва-
жни је ме сто. Та ко ђе је пре ко по треб но ула га ње ак тив ног на по ра 
да се про на ђе фор му ла за пре вла да ва ње уну тра шње еко ном ске и 
со ци јал не кри зе – угро же но сти без бед но сти.

У без бед но сном сми слу не ста бил на др жа ва из ну тра, не мо же 
да бу де ре спек та би лан и рав но пра ван, за ре ги о нал ну без бед ност, 
парт нер и осло нац.

Уну тра шња ста бил ност без бед но сти мо ра да се гра ди, пре све-
га, уну тар са ме др жа ве, ослон цем на соп стве не иде је и вла сти те 
сна ге. На ро чи то је у том сми слу нео п ход но по ве ћа ти уну тра шње 
мо ти ве – иде ју за рав но прав ну са рад њу у не по сред ном окру же њу. 
Чи ње ни ца је да је да нас пре пре ка иде је из град ње ста бил не на ци о-
нал не без бед но сти и пре све га оп ште при хва ће не за це ло куп но ста-
нов ни штво и бор ба сва ког од ак те ра у про це су кре и ра ња без бед-
но сти  од но сно по сто ја ње мно го раз ли чи тих па ра диг ми ко је исти 
пред ла жу у ци љу пот пу не ре кон струк ци је сво је про шле, са да шње 
и бу ду ће без бед но сти, од но сно пре те ра но ис ти ца ње соп стве не уло-
ге у том про це су из град ње без бед но сти.

Та ко ђе је од не ма лог зна ча ја на сто ја ње да се про те кли и бу-
ду ћи до га ђа ји ко ји се од но се на без бед ност ту ма че екс клу зив но 
са мо са свог идеј но по ли тич ког аспек та. При то ме се че сто идеј но-
по ли тич ко упо ри ште тра жи (до би ја) од спољ них мен то ра што се у 
крај њем слу ча ју, не кад ма ње или ви ше ја сно од сли ка ва у ства ра њу 
ам би ва лент них ста во ва пре ма од ре ђе ним пи та њи ма ко ја су у не-
по сред ној ве зи са без бед но шћу на ше зе мље (Ко со во и Ме то хи ја, 
про да ја НИС-а, мо не тар на по ли ти ка итд.).“У ри вал ству за спољ ну 
на кло ност ства ра се не при род на дис тан ца пре ма све му што би упу-
ћи ва ло на (за пад но) бал кан ски  тј. за јед нич ки ре ги о нал ни иден ти-
тет“6).  Осим то га, угро жа ва ње без бед но сти и да ље мо же на ста ти 
јер про цес кон сти ту и са ња на ци о нал них др жа ва на про сто ру бив ше 
Ју го сла ви је ни је пре стао. Та ко и да ље ег зи сти ра про бле ма ти ка тзв. 
не за ви сног Ко со ва, стал не тен зи је Бо шња ка у БиХ и ре ак ци ја у 
6)  На ка ра да Р.: Ре ги он не до вр ше ног ми ра, По ли ти ка, Бе о град 04.02.2009 стр 14.
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Ре пу бли ци Срп ској, од нос Ма ке до на ца и Ал ба на ца у Ма ке до ни ји 
да нас, од нос Сло ве ни је и Хр ват ске итд. Да кле, иде ја о из град њи 
без бед но сти и ре ша ва њу без бед но сне про бле ма ти ке мо ра да по ђе 
од чи ње ни це да по сто ји раз ли ка у угро жа ва њу нпр. ра то ви ма ко ји 
про из и ла зе из функ ци о ни са ња др жа ва и угро жа ва ња без бед но сти 
др жа ве ко је са со бом но си кон сти ту и са ње др жа ве и угро жа ва ња 
ко ја на ста ју у и око већ кон сти ту и са не др жа ве. Без бед но сна  про-
бле ма ти ка ко ју је нео п ход но ре ши ти је ве о ма ком плек сна и зах те ва 
у те о риј ском сми слу пар ци ја лан при ступ при ре ша ва њу исте, али 
прак са на ме ће кон ти ну и ра но и исто вре ме но ре ша ва ње про бле ма-
ти ке. При то ме се не сме за не ма ри ти ни чи ње ни ца да је за ин те ре-
со ва ност по пу ла ци је у од но су на европ ске ин те гра ци је у нај ма њу 
ру ку ва ри ја бил на . Не ки при ме ри су по ка за ли гра ђа ни ма да оно 
што има пре фикс „европ ски“ ни је и га рант без бед но сти. Мно ги 
по сло ви ко ји су за по че ти ослон цем на европ ске сна ге су про па ли 
што не по сред но го во ри о еко ном ском аспек ту без бед но сти др жа ве. 
Ове по сле ди це је мо гу ће де тек то ва ти и у обла сти кул ту ре, про све-
те, на у ке итд. Ако се ово ме до да став Евро пе по пи та њу Ко со ва, 
еко ном ска ре це си ја у САД-у (чак и пред ви ђа ња о рас па ду САД) и 
Евро пи, он да се мо же за кљу чи ти да ве ра и оче ки ва ња од са вре ме-
не, без бед не и си гур не Евро пу су ве о ма раз ли чи та, та ко да у пр ви 
план по зна ча ју до ла зи упра во иде ја о из град њи без бед но сти па тек 
он да сред ства (по ли ти ка) оства ре ња те иде је. Ме ђу тим, „оно што 
по себ но за бри ња ва да нас је да је по след њих го ди на, уз сва обе ћа-
ња успе шне при вред не ре фор ме ре ла тив но уског кру га еко ном ских 
струч ња ка, ко ји на не ки нео би чан на чин има ју мо но пол у еко ном-
ско фи нан сиј ској сфе ри Ср би је уку пан тренд у овој ве о ма ва жној 
обла сти, углав ном за бри ња ва ју ћи“.7) Ме ђу тим, ста ње без бед но сти 
је знат но „уз др ма но“ уну тра шњим од но си ма и по ку ша јем ва нин-
сти ту ци о нал ног ути ца ња раз ли чи тим сред стви ма и на чи ни ма из 
ле пе зе већ по сто је ћих и про ве ре них фак то ра сла бље ња све у куп не 
без бед но сти зе мље. У том сми слу се пра вил но за кљу чу је ка да се 
ка же да „због ја ча ња ва нин сти ту ци о нал не лич не и груп не вла сти, 
као и при ва ти за ци је и ко руп ци је по сто је ћих ин сти ту ци ја (не дав-
но зах те ва ње енорм них пла та за по сла ни ке ре пу блич ке Скуп шти-
не то нај бо ље по ка зу је), про цес пра ве де мо крат ске мо дер ни за ци је  
и ин сти ту ци о на ли за ци је у Ср би ји је тек на по че ци ма.“.8)  Да кле 
не до ста ју ефи ка сни цен трал ни ре гу ла тив ни ме ха ни зми, али пре 
7)  Пе тро вић Д. Бу џак Г.: Про ме не по ли тич ког си сте ма Ср би је, Бе о град, 2007. стр. 91.  
8)  Ђу рић Ж.: Мо дер ни за ци ја и дру штве не про ме не, ИПС, Бе о град, 2004, стр 129.



- 110 -

НОВАИДЕЈАИЛИНОВАПОЛИТИКАБЕЗБЕДНОСТИМилеРакић

све га је дин стве но при хва ће не иде је ка ко ре ши ти го ру ће про бле ме 
ко је све за јед но мо же мо свр ста ти у про бле ме без бед но сти др жа ве. 
Уме сто да се раз ви ја без бед но сна пре вен ти ва9) у свим обла сти ма 
зна чај ним за њен раз вој, вр ши се рас про да ја нај рен та бил ни јих и 
нај пер спек тив ни јих пред у зе ћа од ко јих су не ка од стра те шког зна-
ча ја за бу дућ ност Ср би је. На тај на чин се ели та ко ја то у ства ри 
ни је, до во ди у си ту а ци ју да од лу чу је о без бед но сти и раз не не вла-
ди не ор га ни за ци је од ко јих се не ке фи нан си ра ју из ино стран ства. 
Ели те су не ка да чи ни ли ви со ки ин те лек ту ал ни кру го ви и по је дин-
ци у њи ма. Да нас гло бал не „ели те“ пла ћа ју ме на џе ре ко ји им во де 
по сло ве од ко јих су не ки у ди рект ној ве зи са без бед но шћу зе мље 
Гло бал не ели те мо ћи су гру пе са ста вље не од по је ди на ца ко ји има ју 
ве ли ки ути цај у обла сти по ли ти ке, вој ске, при вре де, ме ди ја, кул ту-
ре или не ке на у ке и ко ји на раз ли чи те на чи не фор му ли шу сво је ин-
те ре се и ути чу на гло бал ну по ли ти ку у ци љу спро во ђе ња истих“.10) 
Ов де је ла ко уочи ти и про блем пра во суд них ор га на ко ји не а де-
кват но ис тра жу ју по ре кло нов ца - ка пи та ла но во пе че них бо га та ша 
ко јим се ди рект но угро жа ва при вред ни си стем др жа ве од ко га се 
фи нан си ра ју су бјек ти си сте ма без бед но сти. Ове не за ко ни то сти су 
ве за из ме ђу но вог ка пи та ла и пар тиј ске  мо ћи (ка пи та ли зи ра на тј. 
при ва ти зо ва на по ли ти ка). Ре ше ње ових про бле ма се нај че шће за-
вр ша ва у пар тиј ском цен тру. Због то га и ни је но ви на кад се ка же 
да је ко руп ци ја про из вод си сте ма и си сте ма ти чан про је кат. Осим 
то га тзв. „тран зи ци ја“ се раз ву кла што омо гу ћу је раз не кри ми нал-
не рад ње, а чи ње ни ца је да је кри ми нал у по ра сту и то сви об ли ци 
кри вич них де ла.11) Да кле, про блем код нас је што из ме ђу ели те и 
нов ца сто ји знак јед на ко сти и оту да се мо же до ћи у си ту а ци ју да 
иде ју из град ње без бед но сти да је упра во но ви слој бо га та ша сход но 
њи хо вим ин тер ним по тре ба ма што би са аспек та без бед но сти дру-
штва и др жа ве би ло по губ но. Оту да да на шњи свет и ње го ва без-
бед ност тре ба да бу де свет раз во ја ва ља них иде ја јер до стиг ну ти 
сте пен раз во ја дру штва и тех нич ког раз во ја с јед не стра не и мо гућ-
но сти угро жа ва ња тих до стиг ну ћа су на за вид ном ни воу. 

9)  Де таљ ни је Ра кић М. Без бед но сна пре вен ти ва, ИПС, Бе о град 2007, 
10)  Ми ро вић А. Ма тић П.: Иза зо ви и па ра док си гло ба ли за ци је, ИПС, Бе о град 2007, стр  

51.
11) Др Миле Ракић: “Финансијске институције и тржиште хартија од вредности”, Пословна

економија,бр. 2/2009. стр. 81-82.



стр:89112.

- 111 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.1/2009год.(XXI)VIIIvol=19

ЛИТЕРАТУРА

• Бек У.: Ри зич но дру штво, Бе о град, 2001.
• Гал брајт Џ. К.: Ана то ми ја мо ћи, За греб, 1987.
• Га ћи но вић Р.: На си ље у Ју го сла ви ји, Бе о град 2003,
• Ги денс Е.: По сле ди це мо дер но сти, Бе о град 1990.
• Ди ми три је вић В. Сто ја но вић Р.: Ме ђу на род ни од но си, Бе о град 1979,
• Ђу рић Ж.: Мо дер ни за ци ја и дру штве не про ме не, ИПС, Бе о град 2004.
• Иван че вић Н.: Си стем без бед но сти Ју го сла ви је – увод у те о ри ју си-

сте ма ин те грал не без бед но сти, ФОЗ, Бе о град 1993. 
• Ја во ро вић Б.: Дру штве не про ме не и од бра на и за шти та, Отво ре но 

све у чи ли ште, За греб, 1990,
• Ма сле ша Р.: Те о ри је и си сте ми си гур но сти, Са ра је во, 2001,
• Ми ло ше вић З.: По ли тич ке стран ке и ко руп ци ја, ИПС, По ли тич ка ре-

ви ја бр. 1, Бе о град 2007.
• Ми рић Ј.: Ис ку ше ња и де мо кра ти ја, За греб 1990,
• Ми рић Ј.: Си стем и кри за, За греб, 1985,
• Ми ро вић А. Ма тић П.: Иза зо ви и па ра док си гло ба ли за ци је, ИПС, Бе-

о град 2007.
• Ми ћо вић В.: Гло ба ли за ци ја и но ви свет ски по ре дак, Бе о град 2001.
• Ни ко лиш Д.: САД или ни кад, Бе о град, 1998.
• Пе тро вић Д. Бу џак Г.: Про ме не по ли тич ког си сте ма Ср би је, Бе о град, 

2007.
• По по вић Д.: Ства ра ње мо дер не др жа ве, Бе о град 1994,
• Ра кић М. Веј но вић Д.: Си стем без бјед но сти и дру штве но окру же ње, 

Ба ња Лу ка 2006,
• Ра кић М.: Без бед но сна пре вен ти ва, ИПС, Бе о град 2007,
• Рат ко вић Р.: Иде о ло ги ја и по ли ти ка, ИПС, Бе о град 1983.
• Ро дин Д.: Гра ђан ске гра ни це сло бо де, Ин фор ма тор, За греб 1988.
•  Си мић Р. Д.: На у ка о без бед но сти, са вре ме ни при сту пи без бед но сти, 

ФПН, Бе о град 2002.
• Ха џић М-_ Хро ни чан ма њак без бед но сти, слу чај Ју го сла ви је, Бе о-

град 2001,
• Ха џић М.: Без бед но сни до ме ти НА ТО ин тер вен ци је на Ко со ву, Бе о-

град 2000.
• Чом ски Н.: Шта то у ства ри хо ће Аме ри ка, Бе о град 1999. 



- 112 -

НОВАИДЕЈАИЛИНОВАПОЛИТИКАБЕЗБЕДНОСТИМилеРакић

MileRakic
Instituteforpoliticalstudies,Belgrade

NEWIDEAORNEWPOLITICSOFSECURITY
Summary

Creationandfunctioningofsecurityinmodernworldcon
ditionsshouldbebasedonideaofbuildingmodernsecu
rityasacceptableandregulatedsothatitisfittingneedsof
eachindividual,nationandtheworldwidestatesequally.
Creation ofmodern security should response tomodern
threatsandchallengesforsecurityinsidethestate,above
everythingelse,throughrealizationofone’sownideasfor
solutionofsecurityproblem.Ifthatisnotachieved,with
outdoubttherecouldbecreatedpolarizationofideason
buildingoftheoryandpracticeofsecurity,asitisthecase
withcurrentlevelofsecuritystabilityinourstate.
KeyWords:idea,security,threatening
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