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технолошког развоја Ре пу бли ке Ср би је.
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УВОДНАРАЗМАТРАЊА

U про це су ин сти ту ци о на ли за ци је др жа ва све об ли ке дру штве ног 
угро жа ва ња, не ми ра и ко ле ба ња, од но сно со ци јал не на пе то сти 

ка на ли ше у ко ло те чи ну „мир ног жи во та“. Она не по сред но од ре ђу-
је ин сти ту ци о нал не окви ре у ко ји ма се од ви ја ју ви тал не жи вот не 
функ ци је и це ло ку пан жи вот зе мље и ње ног ста нов ни штва. Она 
устав ним, за кон ским и дру гим по ли тич ким ак ти ма де фи ни ше 
„пра ви ла игре“. Др жа ва на ме ће по себ ну уло гу си сте му без бед но-
сти и ње го вим су бјек ти ма у пред ви ђе ним ин сти ту ци о нал ним окви-
ри ма. Мо дел ор га ни зо ва ња си сте ма без бед но сти ни је тех нич ко пи-
та ње. То је ви тал но по ли тич ко пи та ње сва ке др жа ве. 

Да би др жа ва успе шно оба ви ла зна чај ну функ ци ју сво је без-
бед но сти, она мо ра ре ши ти про блем свог без бе до но сног ор га ни зо-
ва ња, од но сно уре ди ти си стем без бед но сти. Мо ра ја сно де фи ни са-
ти сво је ци ље ве и од ре ди ти свр ху и сред ства њи хо вог оства ри ва ња. 

При про јек то ва њу си сте ма без бед но сти зе мље нео п ход но је 
има ти у ви ду, пре све га, мо гућ ност и ве ро ват но ћу угро жа ва ња без-
бед но сти зе мље као и мо гућ ност дру штва, од но сно при вред ног 
си сте ма Ре пу бли ке Ср би је да „оп слу жи“ та ко про јек то ван си стем 
без бед но сти.

Иако се овај про цес чи ни ре ла тив но ла ким и јед но став ним за 
ре а ли зо ва ње, чи ње ни ца је да на ње га ути чу ра зни „до дат ни“ фак-
то ри и окол но сти од ко јих не ки на ста ју не же ље но и на њих је те-
шко ути ца ти, али исти мо гу има ти огро ман ути цај на при вре ду зе-
мље па та ко и на си стем без бед но сти.

У са да шњим усло ви ма од ути ца ја на при вре ду зе мље и њен 
си стем без бед но сти услед на стан ка при вред не кри зе, али и ре це-
си је у мно гим зе мља ма све та, од ко јих су по себ но ин те ре сант не, 
у при вред ном сми слу, во де ће зе мље све та по пут САД, Не мач ке, 
Фран цу ске и др. при вред но раз ви је не др жа ве, и код нас се мо ра 
при сту пи ти ли ми ти ра ном фи нан си ра њу си сте ма без бед но сти и не 
са мо ње га.

У том сми слу чи ни се да је нео п ход но при о ри тет но и пре ци зно 
од ре ди ти фак то ре ко ји угро жа ва ју или ко ји ће у пер спек ти ви нај ви-
ше угро жа ва ти без бед ност Ре пу бли ке Ср би је.

Ово од ре ђе ње ре ал ног и по тен ци јал ног угро жа ва ња си сте ма 
без бед но сти мо ра се ура ди ти по ме то до ло ги ји од ре ђе ња ква ли те-
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та и кван ти те та фак то ра угро жа ва ња, при о ри те та су прот ста вља ња 
тим фак то ри ма, оче ку ју ћем вре ме ну тра ја ња угро жа ва ња итд.

Чи ни се нео п ход ним пре ва зи ћи до са да шњи кон цепт угро жа-
ва ња без бед но сти у ко ме се пред ви ђа спољ но угро жа ва ње зе мље 
као нај ве ћа и нај ве ро ват ни ја мо гућ ност угро жа ва ња. То зна чи да 
и по ред ре дов них про це на мо гућ но сти уну тра шњег угро жа ва ња, 
ко је је уз гред ре че но, оце њи ва но го то во као ап стракт на мо гућ ност 
за на ше дру штво, об ли ци уну тра шњег угро жа ва ња до би ја ју све ви-
ше на зна ча ју ка ко по ква ли те ту та ко и по кван ти те ту (ко руп ци ја, 
ор га ни зо ва ни кри ми на ли тет итд.). Пре ци зни је ре че но, чи ни се да 
су ра зна упо зо ре ња да при вре да на ше зе мље осе ћа и тр пи по сле-
ди це де ша ва ња про те клих два де се так го ди на на на шем про сто ру, 
а на ро чи то де ша ва ња на кон рас па да СФРЈ до на стан ка Ре пу бли ке 
Ср би је.

Го то во је не мо гу ће не при ме ти ти да су у ве ли кој ме ри иг но-
ри са не уну тра шње опа сно сти, иако је дру штво би ло оп те ре ће но 
мно го број ним ве о ма озбиљ ним про бле ми ма у сфе ри по ли тич ких, 
ме ђу на ци о нал них, ме ђу на род них и на ро чи то од но са у сфе ри при-
вре де. За пра во да нас мно ги по ли ти ко ло зи, еко но ми сти и на уч ни-
ци ра зних дру гих обла сти го то во је дин стве ног су ми шље ња да је 
да на шње угро жа ва ње си сте ма без бед но сти про из вод уну тра шње 
си ту а ци је у зе мљи, на ко ју је у из ве сној ме ри ути цај оства рен и 
спо ља.

Да нас је зе мља угро же ни ја не го ика да до са да са аспек та без-
бед но сти схва ће не у нај ши рем зна че њу ње ног пој ма, а на ро чи то 
ка да је реч о при вред ном аспек ту и аспек ту угро жа ва ња те ри то ри-
јал ног ин те гри те та зе мље.

Осим то га, са свим је еви дент но да је да нас из ме њен зна чај чи-
ни ла ца без бед но сти Ре пу бли ке Ср би је, али не са мо ње већ и у дру-
гим др жа ва ма.

УНУТРАШЊАБЕЗБЕДНОСТ
ИНЕКИОПРЕДЕЉУЈУЋИФАКТОРИ

Без бед но сну моћ на ше зе мље нео п ход но је по сма тра ти као 
нај ва жни ји фак тор ње ног без бед ног раз во ја. Без бед ност, об зи ром 
да она укљу чу је и вој ну ком по нен ту тј. од бра ну, пред ста вља и нај-
ва жни ји фак тор су прот ста вља њу нај ја чем угро жа ва њу - ору жа ној 
агре си ји (за ову при ли ку ни је од ин те ре са за раз ма тра ње угро жа-
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ва ње без бед но сти од стра не при ро де иако и оно мо же иза зва ти чак 
и ве ће по сле ди це по без бед ност зе мље од ору жа ног угро жа ва ња). 

Без бед ност Ре пу бли ке Ср би је је кон ци пи ра на и у функ ци о нал-
ном сми слу ор га ни зо ва на да има и пре вен тив ну уло гу у сми слу 
од вра ћа ња свих об ли ка угро жа ва ња без бед но сти.

Не сум њи во је да је Ср би ја кроз исто ри ју раз ви ја ла без бед ност 
ко ја ни је би ла прет ња дру гим зе мља ма, а оправ да но је оче ки ва ти 
да ће и у бу ду ће по ли ти ка из град ње без бед но сти би ти усме ре на у 
том прав цу. 

Са свим је очи глед но да вој на ком по нен та у без бед но сти и да-
нас има зна чај но ме сто и уло гу, али је чи ње ни ца да по сто је и та кви, 
са свим но ви, об ли ци и вр сте угро жа ва ња ко ји не мо гу би ти ели ми-
ни са ни ис кљу чи во упо тре бом вој ске. Осим то га, и са ма ору жа на 
моћ (вој ска) и цео си стем без бед но сти зе мље, ње го во функ ци о ни-
са ње па и ег зи сти ра ње мо же би ти знат но угро жен тим са вре ме ним 
об ли ци ма угро жа ва ња.

Но, без об зи ра што је на ша зва нич на др жав на по ли ти ка па та-
ко и по ли ти ка без бед но сти усме ре на, пре све га, на од вра ћа ње од 
угро жа ва ња, ње на упо ри шта да нас су знат но из ме ње на и бит но 
огра ни че на.

Ср би ја је у про те клих два де се так го ди на мо ра ла да екс по ни ра 
сво је ак тив не (из вр шне) ме ре при спре ча ва њу угро жа ва ња без бед-
но сти, а на ро чи то у пе ри о ду ка да је на њу из вр ше на НА ТО агре-
си ја 1999. године. Ме ђу тим, да нас је већ са свим ја сно да пред тзв. 
уну тра шњим из во ри ма угро жа ва ња без бед но сти Ср би ја мо ра да се 
ор га ни зу је и при ла го ди са вре ме ним об ли ци ма угро жа ва ња ко ји го-
то во по пра ви лу ду го тра ју (ор га ни зо ва ни кри ми на ли тет, ко руп ци-
ја, те ро ри зам, при вред на кри за, итд.)

Ово из не ко ли ко раз ло га:
● Жи ви мо у вре ме ну ка да се у све ту и да ље вр ши уса вр ша ва-

ње рат не тех но ло ги је;
● На сце ни угро жа ва ња без бед но сти се ја вља ју са свим но ви 

об ли ци и из во ри угро жа ва ња;
● У зна чај ним мо мен ти ма по без бед ност на ше зе мље не тре ба 

се на да ти и оче ки ва ти пре ви ше по мо ћи од дру гих зе ма ља, 
од но сно угро жа ва ње без бед но сти је мо гу ће упр кос про ти-
вље њу нпр. ОУН (де вал ва ци ја зна ча ја и уло ге ме ђу на род них 
ор га ни за ци ја);
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● У ци љу одр жа ва ња ста бил не без бед но сти зе мље да нас је 
нео п ход но ин те гри са ти се у ре ги о нал не и ме ђу на род не без-
бед но сне ор га ни за ци је.

У усло ви ма но вих ме ђу на род них од но са, а на ро чи то по ја вом 
иде ја гло ба ли зма бит но је из ме ње но без бед но сно ста ње тј. об ли ци 
и мо гућ ност ње ног угро жа ва ња, а та ко ђе и ме то до ло ги ја ор га ни зо-
ва ња и функ ци о ни са ња си сте ма без бед но сти.

Об зи ром да се без бед ност и да нас при ла го ђа ва тим про ме на ма 
нео п ход но је са гле да ва ти крат ко роч не и ду го роч не по тре бе без бед-
но сти, све рас по ло жи ве без бед но сне ка па ци те те и од ре ди ти у ком 
прав цу ће се си стем без бед но сти при мар но раз ви ја ти и ор га ни зо-
ва ти. Ефек ти та квих пре о ри јен та ци ја без бед но сног функ ци о ни са-
ња и ор га ни зо ва ња би ло би мо гу ће са гле да ти кроз, са свим си гур-
но, оства ре ну уште ду сред ста ва ко ја се из два ја ју за без бед ност из 
бу џе та др жа ве. 

Пре ци зни је ре че но, оства ри ло би се знат но оп те ре ће ње при-
вре де.

У том сми слу „по треб но је ви ше од струк тур не ре фор ме – кул-
ту ра ци вил не над мо ћи и осла ња ње на про фе си о на ли зам. Та ко ђе, 
по треб но је и ства ра ње за јед ни це без бед но сне по ли ти ке ко ја пре-
ва зи ла зи вој ску и по ли ти ча ре“.2)

У са гле да ва њу ме ста и уло ге у де мо крат ски уре ђе ним дру-
штви ма нај че шће се за го ва ра при мар ни зна чај ослон ца на соп стве-
не тра ди ци је и ис ку ства. 

Об зи ром на до са да шње про ме не у ор га ни зо ва њу и функ ци о-
ни са њу си сте ма без бед но сти мо же се сте ћи ути сак да смо не ка да 
жи ве ли у де мо крат ској зе мљи ко ја је ка сни је не ста ла. Ме ђу тим, 
исти на је са свим дру га чи ја јер де мо кра ти ја код нас ни је ни ка да би-
ла то ли ко раз ви је на да би мо гла по ста ти па ра диг ма за са да шња на-
сто ја ња у из град њи де мо кра ти је и де мо крат ских од но са.

Ово се сва ка ко од но си и на из град њу без бед но сних ин сти ту-
ци ја. Због то га очи глед но по сто је објек тив не по те шко ће у ства ра-
њу ја сне кон цеп ци је по ло жа ја и уло ге без бед но сних ин сти ту ци ја, 
као и са ме вој ске и по ли ци је, у де мо кра ти ји ко ја се у на шој зе мљи 
раз ви ја. У том сми слу зна чај но је од го во ри ти на пи та ње ка кве су 
2) Пју Мајкл: Гра ђан ско дру штво и сек тор без бед но сти, Вој но де ло бр. 4-5, Бе о град 2002. 

стр. 153.
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мо гућ но сти без бед но сти (без бед но сних ин сти ту ци ја и су бје ка та 
без бед но сти уоп ште) у од но су на угро жа ва ње, од но сно по сто ја ње 
опа сно сти по без бед ност зе мље ко ја мо же би ти ап стракт на и кон-
крет на. 

Та ко ђе, оста је под зна ком пи та ња - ко ли ко се у том слу ча ју 
мо же мо осла ња ти на соп стве на ис ку ства из про те клог пе ри о да раз-
во ја на ше зе мље. Чи ни се да је без бед ност би ла знат но ви ше за кон-
ски уре ђе на у про те клом пе ри о ду па је у тој ме ри би ла и успе шни-
ја иако је има ла сво ја идеј на, по ли тич ка, са мо у прав на оп те ре ће на 
и за блу де што да нас за слу жу је јед ну те мељ ну кри тич ку ана ли зу. 
Због не мо гућ но сти да ва ња ег закт ног од го во ра на ова пи та ња, као 
и по ја ве, од но сно на ста нак са вре ме них об ли ка угро жа ва ња без-
бед но сти, ла ко се мо же до ћи у ста ње да уме сто без бед не др жа ве 
на ста не, у из ве сном сми слу, нпр. по ли циј ска др жа ва. Пре ко мер но 
(не ра ци о нал но) ја ча ње су бје ка та без бед но сти пред ста вља не га ци-
ју де мо кра ти је. Чи ње ни ца је да се о де мо кра ти ји мо же го во ри ти у 
усло ви ма ка да по сто ји урав но те жен раз вој су бје ка та без бед но сти 
и су пре ма ци ја кон тро ле ци вил них де мо крат ских ин сти ту ци ја над 
тим су бјек ти ма.

У да ва њу зна ча ја из град ње и функ ци о ни са ња си сте ма без бед-
но сти нај че шће по сто ји не ко ли ко ста во ва. Та ко нпр. ми ли та ри сти 
нај че шће пот це њу ју де мо кра ти ју и на па да ју ње не ин сти ту ци је. 
Они због то га на ме ћу зна чај су бје ка та без бед но сти у од но су на 
дру штво у це ли ни, ис по ља ва ју ћи не га ти ван став пре ма по ли ти ци 
и по ли ти ча ри ма.

На су прот по ли ти ча ра „у вој нич кој ча сти по сто ји лу ко бран ко-
ји не по пу шта пред кон фу зи ја ма ми шље ња“3).

Кла сич ни ли бе рал ни ми сли о ци (твор ци аме рич ке де кла ра ци је 
о не за ви сно сти) и не ки иде о ло зи фран цу ске ре во лу ци је, у вој сци 
су пре по зна ли ин сти ту ци ју ко ја сме та де мо кра ти ји. Сма тра ли су 
је ве ћим не при ја те љем од спољ њег агре со ра. А. То квил сма тра да 
ће се ци ви ли зо ва на дру штва све ма ње ори јен ти са ти на рат и да ће 
по ка за ти све ма њу же љу и по тре бу да њи ме ре ша ва ју ме ђу на род не 
су прот но сти, за ви сно од до стиг ну тог сте пе на де мо кра ти је.4) 

У сва ком слу ча ју при ме тан је страх од мо гућ но сти ути ца ња 
по ли ти ке на без бед ност др жа ве и обр ну то. У су шти ни ова кво ста-
3) Charlles de Gaulle: “The Army of the Fu tu re”, Lon don 1940. n. 35.
4) Tocquewille Alexis de To kvil: On War, So ci ety and the Mi li tary, у War, Stu di es from Psi ho-

logy, So ci o lo giy and Anthro po logy, Lon don 1964 uc mo. P. 325.



стр:137154.

- 143 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.2/2009год.(XXI)VIIIvol=20

ње се мо же схва ти ти и као ре ал но јер су бјек ти без бед но сти, а на-
ро чи то по ли ци ја, вој ска и суд ство мо гу има ти зна чај не пред но сти 
у од но су на дру ге ци вил не ор га ни за ци је и ин сти ту ци је, ко је је под 
од ре ђе ним усло ви ма мо гу ће пре тво ри ти у ве о ма ути цај ну, ако не и 
од лу чу ју ћу по ли тич ку сна гу.

Ми сли се пр вен стве но на упо тре бу си ле и су пер и ор ност ор га-
ни за ци је.

За раз ли ку од ци вил них ор га ни за ци ја кон вен ци о нал ни су бјек-
ти без бед но сти мо гу ужи ва ти зна ча јан по ли тич ки и мо рал ни пре-
стиж. Да нас су су бјек ти без бед но сти, и уоп ште без бед но сне ин сти-
ту ци је, кон тро ли са не од стра не ци вил не кон тро ле и оту да се мо же 
за кљу чи ти да исти мо гу по ста ти ор ган јед не вла да ју ће пар ти је.

Ци вил на кон тро ла над су бјек ти ма без бед но сти је због то га 
огра ни че на на јед ну вр сту ре жи ма од но сно кон тро лу од стра не 
вла да ју ће(их) пар ти ја.

Осим то га, тех но ло шка и ор га ни за ци о на ре во лу ци ја си сте ма 
без бед но сти и ње них су бје ка та сма њи ла је раз ли ку из ме ђу „по ли-
циј ског и вој ног“ и „ци вил ног“ , та ко да су оне са да ма ње не го у 
би ло ком пе ри о ду у мо дер ној исто ри ји. „Ра ди се са мо о при бли жа-
ва њу сма ње њу раз ли ка, а не о по и сто ве ћи ва њу по ли циј ско-вој них 
и ци вил них ак тив но сти“.5)

Ме ђу тим, чи ње ни ца је да укљу чи ва ње по ли ти ке у по ли циј ску 
и вој ну ор га ни за ци ју не до во ди у пи та ње де мо крат ску по ли тич ку 
кон тро лу над су бјек ти ма без бед но сти. На про тив, са свим си гур но 
је да је оно по ја ча ва. 

У су шти ни ме сто и уло гу без бед но сти па та ко и су бје ка та без-
бед но сти у мно го ме од ре ђу ју, по ред оста лих још и ге о по ли тич ки 
усло ви. Ка да је у пи та њу Ре пу бли ка Ср би ја на ро чи то се при то ме 
ис ти чу при ти сци спо ља ко ји до ла зе од Европ ске уни је и САД. Овај 
ути цај се вр ши кроз на ме та ње кон цеп та ре ша ва ња пра ва чо ве ка, 
као основ ног ме ђу бит ним усло ви ма за ме ђу на род но при зна ва ње, 
ко је фор си ра ју Европ ска уни ја и САД, на ме та ње ра зних стан дар да 
па и оних ко ји се од но се на област без бед но сти итд.. Ово на ме та-
ње у су шти ни пред ста вља кон цепт ко ји су штин ски има зна че ње, 
од но сно мо же се ока рак те ри са ти као ин сти ту ци о на ли за ци ја пра ва 
ме ша ња у уну тра шње од но се сва ке зе мље и ди ри го ва ње уре ђе ња 
5) Charles Mo skos: The Ame ri can En li sted Man, Rus sell Sa ge Fo un da tion, N. Y. i The Emer-

gent Mi li tary: Ci vil, Tra di ti o nal or Plu ral Pa ci fic So ci o lo gi cal Re i ew 1973, vol. 16, No 2, pp. 
225-280.
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ње ног прав ног и по ли тич ког уре ђе ња, па та ко и уре ђе ња си сте ма 
без бед но сти. 

Да нас се ра ди о пре ра спо де ли сфе ра ути ца ја из ме ђу Европ ске 
уни је, САД и Ру си је у без бед но сном по гле ду на Бал ка ну. При то ме, 
очи глед но је да се Ре пу бли ка Ср би ја ви ше не сма тра не у трал ном 
др жа вом.

ЧИНИОЦИРАЗВОЈАБЕЗБЕДНОСТИ
УСАВРЕМЕНИМУСЛОВИМА

Чи ње ни ца је да се без бед но сна ста бил ност Ре пу бли ке Ср би је 
и да ље од ре ђу је са аспек та мо гу ћег спољ њег и уну тра шњег, пре 
све га, ору жа ног угро жа ва ња.

Ме ђу тим, про те кла де ша ва ња, а пре све га, они не пред ви ди ви 
и не стан дард ни до га ђа ји као и бр за сук це си ја по тре са ко ји су по го-
ди ли на шу зе мљу про у зро ко ва ли су си ту а ци је у ко ји ма се за по тре-
бе без бед но сти из два ја ло ви ше не го уоби ча је но. Ово се, пре све га, 
од но си на пе ри од пре и по сле НА ТО агре си је на СРЈ.

Ка да је реч о без бед но сти на ше зе мље мо же се за кљу чи ти да се 
она и да нас на ла зи у слич ној си ту а ци ји. Исти не ра ди, ова са да шња 
си ту а ци ја ни је иза зва на и не од но си се на мо гућ ност ње ног ору жа-
ног угро жа ва ња. Та ква на ста ла си ту а ци ја та ко ђе зах те ва ве о ма пре-
ци зно и ду го роч но од лу чи ва ње ко је се раз ли ку је од уоби ча је ног.

Ра ди се о на стан ку при вред не кри зе свет ске раз ме ре ко ја не 
ми мо и ла зи ни на шу зе мљу и због ко је и на шој зе мљи пре ти опа-
сност ула ска у пе ри од при вред не ре це си је. 

Без бед ност се и у та квој си ту а ци ји мо ра фи нан си ра ти, но са-
свим је си гур но да на ша при вре да, као уоста лом и при вре да би ло 
ко је дру ге др жа ве, не мо же под не ти уве ћа не по тре бе без бед но сти.

У та квим си ту а ци ја ма по зна то је да се фи нан си ра ње без бед но-
сти мо же оства ри ти на до са да шњи на чин од но сно фи скал но ур ба-
ним сред стви ма.

Та ко ђе, за оче ки ва ти је да и мно ги дру ги на чи ни ко ји ма се 
при бе га ва у фи нан си ра њу без бед но сти у на ста лим окол но сти ма, 
као нпр. по ве ћа ње по ре ских при хо да, за ду жи ва ње у зе мљи и ино-
стран ству и сл., по пра ви лу, не да ју увек оче ки ва не ре зул та те. 

Не ми нов но се фи нан си ра ње без бед но сти та да вр ши из при-
мар не еми си је и из кре ди та. На тај на чин се не спор но до во ди у 
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пи та ње ма кро е ко ном ска рав но те жа (гло бал на без бед ност зе мље), 
што мо же има ти из у зет но не га тив не по сле ди це. При вред ни си стем 
зе мље се до во ди у не за вид ну си ту а ци ју. Да кле, сла бље ње при вре-
де због свет ске при вред не кри зе по ја ча ва се на стан ком уну тра шње 
(пра те ће) при вред не про бле ма ти ке. 

Већ са да је ре ла тив но ла ко уоч љи во да се свет ски ме га трен до-
ви у бу дућ но сти све ви ше об ли ку ју у зна ку ин ди ви ду а ли зма. На ро-
чи то у ме то до ло шком сми слу - у по ли тич кој фи ло зо фи ји и ор га ни-
за ци о ном сми слу - у из град њи ин сти ту ци ја. Услед тих де ша ва ња 
за оче ки ва ти је да се без бед ност на из ве стан на чин мар ги на ли зу је, 
од но сно по тре ба ма за не ким сег мен ти ма без бед но сти као нпр. вој-
ском, по ли ци јом и не ким дру гим су бјек ти ма ко ји са да има ју знат ну 
уло гу у без бед но сти. То не зна чи њи хо во уки да ње, већ на про тив 
њи хо во по бољ ша ње – ра ци о нал ност, ефи ка сност и сл. пре све га 
због при вред них до га ђа ја на ста лих код нас, у окру же њу, и уоп ште 
у све ту. Осим то га, на до ма ћој сце ни ће нео п ход но до ћи, а већ се то 
и уоча ва у из ве сној ме ри, до про ме не вред но сне ори јен та ци је. Та 
ће про ме на на ћи свој из раз у по ли тич ким про це си ма и од го ва ра ју-
ћим ре ак ци ја ма ко је ће не ми нов но су зи ти про стор за при ме ну нпр. 
фи зич ке при ну де. По др жа ва ће се раз вој, пре све га, оних об ли ка у 
без бед но сти ко ји ре ал но мо гу на ћи сво ју при ме ну у одр жа ва њу 
ста бил ног сте пе на без бед но сти.

Ово тим пре што се и у све ту иде у прав цу ли бе ра ли за ци је, 
ин ди ви ду а ли зма и окре та ња по је дин цу као де тер ми нан ти и ори-
јен ти ру дру штве не ор га ни за ци је. 

Ин си сти ра ње на људ ским пра ви ма и сло бо да ма из раз је и ре-
флек си ја тог ста вља ња по је дин ца у цен тар ин сти ту ци о нал ног раз-
во ја и дру штве них де ша ва ња уоп ште.

Чи ње ни ца је да се та ко нпр. „ан га жо ва ње вој ног чи ни о ца по 
при ро ди ства ри ве зу је за ко лек тив не, гло бал не, оп ште др жав не ци-
ље ве, тј. за то тал не вред но сне ори јен та ци је у ко ји ма се рас та че и 
гу би чак и са ма иде ја по је дин ца. Ве зи ва ње за на ци о нал не и оп ште-
др жав не ци ље ве су прот ста вља се – и то и на ме ђу на род ном и на 
до ма ћем пла ну – све ви ше на гла ше ном вред но ва њу по је дин ца и 
ње го вих сло бо да.6)

Та ко ђе, ово ука зу је да се по пи та њу без бед но сти мо гу оче ки-
ва ти де ша ва ња у ви ду огра ни че ња ко ја се од но се на ње ну афир ма-
6) Ма џар Љ.: Ал тер на ти ве пре струк ту и ра ња од брам бе ног си сте ма, Но ви свет ски по ре дак 

и по ли ти ка од бра не, СМО, 1993. стр. 401.
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ци ју и ње ну да љу ва ло ри за ци ју, а на ро чи то ње не вој не ком по нен те 
у си сте му без бед но сти.

По тре бе за фи нан си ра њем без бед но сти, ме ђу тим, не ће се сма-
њи ти из ви ше раз ло га од ко јих је сва ка ко нај зна чај ни ји онај да ће 
без бед ност би ти угро жа ва на све ви ше нео ру жа ним об ли ци ма (ор-
га ни зо ва ни кри ми на ли тет, ко руп ци ја, нар ко ма ни ја итд.), што та ко-
ђе зах те ва од ре ђе ну ре ак ци ју су бје ка та без бед но сти, ре ди зај ни ра-
ње си сте ма без бед но сти итд.

ЕКОНОМСКИЧИНИОЦИИБЕЗБЕДНОСТ

Успех сва ког си сте ма па и си сте ма без бед но сти усло вљен је 
објек тив ним од но сом пре ма ре ле вант ним окол но сти ма ко је опре-
де љу ју основ на ре ше ња у ње му. Та кав од нос пре ма њи ма нео п хо-
дан је не са мо у фа зи по ста вља ња кон цеп ци је си сте ма и при ње-
го вој кон струк ци ји већ и трај но, за све вре ме ње го вог по сто ја ња 
и функ ци о ни са ња у би ло ко јим усло ви ма. Ако се же ли утвр ди ти 
да ли јед на дру штве на тво ре ви на пред ста вља си стем, нео п ход но је 
уста но ви ти да ли по сто ји дру штве на свр ха (дру штве ни циљ ко ји 
њо ме тре ба да се по стиг не или да се по сти же), да ли по сто је од го-
ва ра ју ће ак тив но сти по мо ћу ко јих се мо же по сти ћи или по сти за ти 
та кав циљ и да ли по сто је прет по став ке и усло ви да се те ак тив-
но сти ре а ли зу ју. У при мар не усло ве спа да ју љу ди као дру штве на 
сна га.

Без бед ност сва ке зе мље усло вље на је ње ном еко ном ском мо-
ћи. У на сто ја њу иден ти фи ко ва ња и де фи ни са ња основ них док три-
нар них ста во ва Ре пу бли ке Ср би је, по ред оста лих, не ми нов но се 
по ла зи и од еко ном ских чи ни ла ца. Еко ном ска спо соб ност зе мље 
пред ста вља нај бит ни ји пред у слов ва ља не при пре мље но сти и спо-
соб но сти зе мље за су прот ста вља ње свим об ли ци ма угро жа ва ња 
без бед но сти. Ве ли чи на и опре мље ност су бје ка та без бед но сти, а 
на ро чи то кон вен ци о нал них – по ли ци је, вој ске итд., за ви се не са мо 
од ствар них и ре ал них по тре ба, не го и од еко ном ске мо ћи зе мље.7)

Пре ма схва та њу ен гле ског на уч ни ка Ри чард со на, ко ји је у 
обла сти ма ма та ми за ци је фор му ли сао те зу да сва ка од две др жа ве 
јед на за дру гу пред ста вља рат ну опа сност про пор ци о нал но раз ме-
ра ма соп стве ног на о ру жа ња по мно же ног са ко е фи ци јен том од бра-
7) Оља Мунитлак - Ивановић: “Принципи и схватања одрживог развоја као инструмента 

на путу реализације концепта одрживости”, у: Пословнаекономија, бр. 1 2009 стр. 97-
98.
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не, док је угро же ност од дру ге стра не про пор ци о нал на на о ру жа но-
сти те стра не, по мно же ној са ко е фи ци јен том од бра не. Ри чард сон 
ко е фи ци јент од бра не де фи ни ше на сле де ћи на чин:

„Претпостављајућидасудругиелементиједнаки,коефици
јент одбране остаје пропорционалан „величини“ одређеног на
родамеренојнеразмераматериторије,већкрозпризмусвевеће
функцијестановништваипривреде“.8)

Са ста но ви шта на шег раз вит ка ва ља још јед ном на гла си ти 
нео п ход ност да ме ђу еле мен ти ма си сте ма мо ра да по сто ји од го ва-
ра ју ћи од нос ко ји обез бе ђу је да су они у си стем укљу че ни са ра ци-
о нал ном свр хом, да су и са ми аде кват но уре ђе ни и да се на ла зе у 
аде кват ној по ве за но сти и ме ђу за ви сно сти. Ка да се ра ди о си сте му 
без бед но сти ово се мо же са свим пре ци зно до ка за ти, као уоста лом 
и за дру ге си сте ме. 

При ро да или са др жај кон крет них од но са из ме ђу еле ме на та, 
од но сно од но са у окви ру са мих еле ме на та, опре де љу је се њи хо вим 
осо би на ма. Уре ђи ва ње од но са ме ђу еле мен ти ма си сте ма и уну тар 
њих, по пра ви лу, вр ши се нор ма тив но-прав но или док три нар но.

У људ ском дру штву по сто ји ве ли ки број си сте ма. Но, не оно-
ли ко ко ли ко дру штво има ци ље ва (по тре ба за њи ма) јер је за из-
град њу си сте ма по тре бан ви сок сте пен дру штве не ор га ни зо ва но-
сти и уса гла ше но сти ин те ре са раз ли чи тих дру штве них струк ту ра. 
Пре све га од из у зет не ва жно сти је обез бе ди ти ло ги сти ку тим си-
сте ми ма.

У да на шњим при вред ним усло ви ма код нас, али и зе ма ља у 
окру же њу, те шко је прет по ста ви ти да се мо гу ис по што ва ти сви фи-
нан сиј ски зах те ви си сте ма без бед но сти. Исти се мо гу раз ма тра ти 
као при мар ни или се кун дар ни (за ви сно од сте пе на угро жа ва ња) 
при о ри те ти нпр. али и у том слу ча ју би по сто ја ла огра ни че ња у 
њи хо вом фи нан си ра њу као уоста лом и за дру ге обла сти.

Да кле, ка да би се и ис по што ва ли фи нан сиј ски зах те ви пре ма 
си сте му без бед но сти, а за по ста ви ли зах те ви дру гих ко ри сни ка бу-
џе та др жа ве не ми нов но би се мо гло оче ки ва ти по гор ша ње сте пе-
на ста бил но сти без бед но сти у зе мљи. Да кле, оства ри ти „оба ве зе“ 
пре ма си сте му без бед но сти у пот пу но сти мо гло би се оства ри ти 
са мо у усло ви ма де ли мич ног или пот пу ног не ис пу ња ва ња оба ве-
за пре ма дру ги ма што би мо гло до ве сти и до на стан ка озбиљ ног 
8)  Пре у зе то из Је жи Вја тр, Со ци о ло ги ја вој ске, ВИНЦ, Бе о град, 1987, стр. 67.
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дру штве ног кон флик та у крај њем слу ча ју. Због то га др жав на власт 
мо ра, у ци љу ис пу ње ња сво јих оба ве за пре ма бу џет ским ко ри сни-
ци ма, игра ти кључ ну уло гу, а на ро чи то код нас у усло ви ма тр жи-
шно ор га ни зо ва не при вре де и на тај на чин мо ра, пре све га, сво ју 
ак тив ност усме ри ти на ду го роч не ин те ре се и прог но зе. При то ме, 
у не га тив ном сми слу де лу је и са зна ње да је тек не дав но Ре пу бли ка 
Ср би ја до би ла стра те ги ју без бед но сти, а не ма нпр. док три ни или 
кон цеп ци ју без бед но сти те да не ма ја сно од ре ђе не на ци о нал не ци-
ље ве ни вред но сти, стра те ги ју раз во ја итд. услед че га је не мо гу-
ће вр ши ти ду го роч не прог но зе и пред ви ђа ња ко ја би у мно го ме 
омо гу ћи ла и рас те ре ће ње „не ра ци о нал ног“ из два ја ња сред ста ва за 
без бед ност.

Су прот но по тре ба ма од ре ђе ња стра те ги је бзбед но сти др жа ва 
че сто узи ма кре ди те и оне из ино стран ства за под ми ри ва ње при-
спе лих по тра жи ва ња ко ри сни ка бу џе та па та ко и по тре ба си сте ма 
без бед но сти.9) Ово за ду жи ва ње се ра ди ло исти на и ра ни је док је 
још по сто ја ла СФРЈ нпр. се дам де се тих го ди на, ка да је зе мља не-
кон тро ли са но уле те ла у огром ни екс тер ни дуг.10) 

За ду жи ва ња у ино стран ству су и да нас при сут на у ре кли би-
смо ве ли кој ме ри, али се у овом слу ча ју ра ди о „по зај ми ца ма“ ко је 
ће кад-тад тре ба ти вра ти ти. Осим то га све че шће се по ста вља ју 
пи та ња на ко је ра чу не су упла ће на сред ства од про да је (при ва ти за-
ци је) др жав них пред у зе ћа и о ко јој су ми нов ца се ра ди. Та ко мно ги 
по ста вља ју пи та ње ве за но за кон тро лу над стра ним ду гом (Бран ко 
Дра гаш 2009) и о ди на ми ци ко јом при сти жу от пла те тих ду го ва.

При то ме, ин ди ка тив на је чи ње ни ца да ни до да нас на кон из-
би ја ња при вред не кри зе ни је из вр ше на ана ли за ко ји су то др жав ни 
ор га ни и кон трол ни ме ха ни зми за ка за ли, од но сно про пу сти ли да 
на вре ме упо зо ре на штет не про це се ко ји ће на ста ти и ко ји ће се 
од ви ја ти. Ре кли би смо да је ова си ту а ци ја на ста ла, пре све га, због 
то га што се мно ге од лу ке о овим пи та њи ма па и пи та њи ма ко ја се 
од но се на ста ње и функ ци о ни са ње без бед но сти, до но се на је дан 
амор фан на чин при че му се не ина у гу ри ше рад оних ин сти ту ци-
ја чи ји је рад усме рен ка ду го роч ним ин те ре си ма др жа ве (на уч не 
9)  Чи ње ни ца је да је Ре пу бли ка Ср би ја свр ста на ме ђу пет нај за ду же ни јих зе ма ља екс тер-

ним за ду жи ва њи ма.
10)  По себ но је про бле ма тич но што је тај дуг на стао не кон тро ли са ним уво зом ка пи та ла у 

окви ру јед не аутар хич не кон цеп ци је раз во ја. И да нас би се мо гло раз ми шља ти у том 
прав цу об зи ром да по ли тич ку власт чи ни ко а ли ци ја стра на ка на че лу нај ја че ме ђу њи-
ма де мо крат ска стран ка ко ја на кључ ним ме сти ма има по ста вље не сво је чла но ве. 
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уста но ве нпр.) при че му се рад и до при нос та квих уста но ва де вал-
ви ра.

Ме ђу тим, осим што ста ње при вре де од лу чу ју ће ути че на ста-
ње це ло куп не без бед но сти зе мље, а на ро чи то без бед но сних ин сти-
ту ци ја, мо же се за кљу чи ти да она има ди рек тан ути цај на ста ње 
без бед но сти и ван на ше зе мље.

Та ко је по зна то да је у пе ри о ду со ци ја ли зма (со ци јал не еко но-
ми је), од но сно ка да је реч о СФРЈ, али и да на шњој Ре пу бли ци Ср-
би ји, мо гу ће уочи ти да је угро жа ва ње без бед но сти, пре све га, би ло 
мо гу ће (чак и пред ви ди во) кроз тзв. спољ ње из во ре угро жа ва ња. 

Об зи ром да се СФРЈ на ла зи ла из ме ђу два ан та го ни стич ка бло-
ка и да је има ла ве о ма не по во љан ге о стра те гиј ски по ло жај, за оба 
бло ка је објек тив но би ла ве о ма ин те ре сант на па је по сто ја ла мо-
гућ ност угро жа ва ња ње не без бед но сти ору жа ном агре си јом спо ља.

Уну тра шњим из во ри ма угро жа ва ња озна ча ва ле су су ан ти со-
ци ја ли стич ке и ан ти са мо у прав не по ја ве, на ци о на ли зам, кри ми на-
ли тет и сл. Да кле, ни је по сто ја ла ни ти се као хи по те тич ка мо гућ-
ност угро жа ва ња узи ма ло ста ње при вре де зе мље. 

Сви гра ђа ни СФРЈ су би ли ма те ри јал но обез бе ђе ни са мо ако 
ни су „ра ди ли“ про тив по ли тич ког ру ко вод ства др жа ве. Да кле, во-
ди ло се ра чу на о ин ди ви ду ал ној без бед но сти гра ђа на. 

Ме ђу тим, по ја вом тр жи шне при вре де те жи ште „еко ном ске за-
шти те“ ви ше ни је био гра ђа нин. Не на вик ну ти на та кву но ву си ту-
а ци ју и ста ње, до шло је до си ро ма ше ња ста нов ни штва. При то ме, 
на стан ком при вред не кри зе ка ко у све ту, та ко и у на шој зе мљи мно-
га пред у зе ћа су се „уга си ла“ услед че га је до шло до от пу шта ња 
ве ли ког бро ја за по сле них. Ако се то ме до да и број не за по сле них 
ко ји су и до са да че ка ли на по сао си ту а ци ја ве за на за ег зи стен ци ју 
ве ли ког бро ја ста нов ни ка се објек тив но у мно го ме (по без бед ност 
др жа ве) усло жи ла.

Ово ме тре ба до да ти да се као из лаз из на ста ле кри зе ве о ма бр-
зо, као јед на од мо гућ но сти из ла ска из кри зе, ука за ла мо гућ ност 
кре ди ти ра ња гра ђа на. Овај си стем се одав но при ме њи у је у САД, 
Ве ли кој Бри та ни ји и др. за пад ним раз ви је ним др жа ва ма (нео ли бе-
рал ни кон цепт при вре де).

Код нас је овај мо дел из ла ска из кри зе ре ла тив но спо ро при-
ме њен, али се по ка зао као ве о ма ри зи чан. Мно ги гра ђа ни су сво ју 
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еко ном ску си ту а ци ју хте ли да по бољ ша ју упра во узи ма њем „по-
вољ них“ кре ди та ко ји су се ре ла тив но ла ко до би ја ли и још увек 
до би ја ју. Да нас се по ка за ло да мно ги гра ђа ни те кре ди те ни су у мо-
гућ но сти да вра те из ви ше раз ло га. Ме ђу тим, кре ди ти су углав ном 
би ли хи по те кар ног ка рак те ра те су мно ги гра ђа ни због не мо гућ но-
сти да те кре ди те вра те оста ли и без основ них сред ста ва за жи вот 
(нај про бле ма тич ни је је оста нак без „кро ва над гла вом“), од но сно 
њи хо ва ег зи стен ци ја је до ве де на у ни ма ло за ви дан по ло жај.

Ако се по ђе од про сте прет по став ке да ће кри за не ста ти за оно-
ли ко вре ме на ко ли ко је и на ста ја ла он да се мо же го во ри ти о си-
ту а ци ји ко ја мо же ре зул ти ра ти угро жа ва ње уну тра шње без бед но-
сти на ду жи вре мен ски пе ри од. Да кле, гра ђа ни до ве де ни на иви цу 
ег зи стен ци је мо гу објек тив но пред ста вља ти без бед но сни ри зик и 
без бед но сни про блем са не са гле ди вим по сле ди ца ма и то на ду жи 
вре мен ски пе ри од.

Да кле, уну тра шња без бед ност др жа ве, због про бле ма ти ке на-
ста ле у при вре ди мо же би ти угро же на на два на чи на:

– не мо гућ ност фи нан си ра ња по сто је ћег си сте ма без бед но сти 
и на ро чи то ње них ин сти ту ци ја услед че га мо же би ти сма-
ње на без бед но сна моћ др жа ве на су прот ста вља њу уну тра-
шњим и спо ља шњим об ли ци ма и из во ри ма угро жа ва ња,

– про дук ци ја из во ра, об ли ка и но си ла ца угро жа ва ња без бед-
но сти (нпр. по раст кри ми нал них де ла услед не за по сле но-
сти, не по ве ре ње у зва нич не др жав не ор га не итд.)

Да кле, као и у мно гим дру гим ком плек сним си ту а ци ја ма нео-
п ход но је пред у зи ма ти мно ге рад ње ко је раз ли чи то тре ба да де лу ју 
у раз ли чи тим сме ро ви ма, а све у ци љу пре ва зи ла же ња при вред не 
кри зе и очу ва ња ста бил не без бед но сти др жа ве.

У ме то до ло ги ји (ода би ру) при ме не по је ди них рад њи и по сту-
па ка до ла зи до раз ли чи тих ре зул та та и про це на ефе ка та тих пред-
у зе тих рад њи и по сту па ка, али се ауто ру ово га тек ста чи ни да ће 
пре ваг ну ти они ко ји по спе шу ју, пре све га, огра ни ча ва ње и ра ци о-
на ли за ци ју из два ја ња за фи нан си ра ње без бед но сти. Ка ко се не сум-
њи во ово од но си на пред сто је ћи ре ла тив но дуг вре мен ски пе ри од, 
си стем без бед но сти ће мо ра ти да се при ла го ди, од но сно мо ра ће да 
по ста не мак си мал но ефи ка сан и ра ци о на лан.

Дру га чи ји при ступ фи нан си ра њу си сте ма без бед но сти у пе ри-
о ду при вред не кри зе у зе мљи до ве ло би до не са мо до дат ног при-



стр:137154.

- 151 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.2/2009год.(XXI)VIIIvol=20

ти ска на при вред ни си стем, од но сно из два ја ња из бу џе та већ би 
са свим си гур но до шло и до сла бље ња са мог си сте ма без бед но сти 
и це лог дру штва.

ЗАКЉУЧНАРАЗМАТРАЊА

Ва жан аспект бу ду ће стра те ги је пре ва зи ла же ња при вред не 
кри зе ће мо ра ти да бу де ње го во ко ор ди ни ра ње (фи нан си ра ње) са 
ал тер на тив ним вред но сти ма и на чи ни ма оства ри ва ња круп них и 
у овом вре мен ском пе ри о ду при о ри тет них на ци о нал них и дру гих 
гло бал них дру штве них ци ље ва.

Из та кве ко ор ди на ци је тре ба да про и за ђе си нер гет ски ефе кат 
ко ји ће по ве ћа ти учи нак и вред ност свих ме ђу соб но ускла ђе них 
ал тер на ти ва.

Ка да је реч о ал тер на ти ва ма, на ро чи то тре ба на гла си ти ону ко-
ја је код нас за жи ве ла ре ла тив но ка сно, а ко ја је у на шој по ли ти ци 
без бед но сти, од но сно си сте ма без бед но сти би ла не по треб но иг но-
ри са на, а од но си се на са рад њу, раз ви ја ње и ко ри шће ње ино стра-
них ве за и ис ку ста ва су бје ка та без бед но сти.

У су шти ни тра си ра ти бу дућ ност си сте ма без бед но сти од у век 
је био ве о ма сло жен и те жак за да так. На ро чи то је ова про бле ма ти-
ка при сут на да нас ка да је при вред ном кри зом за хва ће на и уз бур-
ка на и ме ђу на род на и уну тра шња си ту а ци ја, од но сно без бед ност 
схва ће на у нај ши рем пој мов ном зна че њу.

О та ко ком плек сном спле ту про бле ма, као што је нпр. раз вој 
си сте ма без бед но сти мо ра ће се се квен ци о нал но од лу чи ва ти. Са-
свим је си гур но да је већ са да по треб но до но си ти од лу ке и спро-
во ди ти ме ре ко ји ма ће се ре ша ва ти бит ни про бле ми и ко ји ће оста-
ви ти до вољ но ши рок круг оп ци ја за евен ту ал на но ва (ка сни ја) од-
лу чи ва ња.

У том сми слу нео п ход но је ре ша ва ти пи та ња ве за на за си стем 
без бед но сти ко ја се од но се на по тре бу од стра њи ва ња ути цај них 
фак то ра на си стем без бед но сти. Об зи ром да је у Ре пу бли ци Ср би-
ји за жи вео ви ше стра нач ки пар ла мен тар ни си стем и тр жи шна при-
вре да нео п ход но је и да ље ра ди ти на оне мо гу ћа ва њу ути ца ња на 
си сте ма без бед но сти од но сно на су бјек те без бед но сти, а на ро чи то 
стра нач ких ути ца ја. 

Нео п ход но је што пре до не ти стра те ги ју си сте ма без бед но сти, 
јер она не за ви си им пе ра тив но од при вред ног ста ња у зе мљи, а 
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на ро чи то ра ди ти на из град њи ина у гу ри са њу без бед но сне пре вен-
ти ве. 

Са ста но ви шта по тре бе раз во ја на шег дру штва, па та ко и ње-
го вог си сте ма без бед но сти, као јед ног од нај зна чај ни јих си сте ма за 
тај раз вој, по треб но је још јед ном на гла си ти нео п ход ност да ме ђу 
свим еле мен ти ма дру штве ног си сте ма мо ра да по сто ји од го ва ра-
ју ћи од нос ко ји обез бе ђу је да су они у си стем укљу че ни са ра ци-
о нал ном свр хом, да су и са ми аде кват но уре ђе ни и да се на ла зе у 
аде кват ној по ве за но сти и ме ђу за ви сно сти.

При ро да или са др жај кон крет них од но са из ме ђу еле ме на та, 
од но сно од но са у окви ру са мих еле ме на та, опре де љу је се њи хо вим 
осо би на ма. Уре ђи ва ње од но са ме ђу еле мен ти ма си сте ма и уну тар 
њих, по пра ви лу, вр ши се нор ма тив но-прав но или док три нар но.

У људ ском дру штву по сто ји ве ли ки број си сте ма. Но, не оно-
ли ко ко ли ко дру штво има ци ље ва јер је за из град њу си сте ма по-
тре бан ви сок сте пен дру штве не ор га ни зо ва но сти и уса гла ше но сти 
ин те ре са раз ли чи тих дру штве них струк ту ра, али и мо гућ но сти 
при вре де да све си сте ме ис фи нан си ра.

Успех сва ког си сте ма па и си сте ма без бед но сти усло вљен је 
објек тив ним од но сом пре ма ре ле вант ним окол но сти ма ко ји опре-
де љу ју основ на ре ше ња у ње му а ко ја су бит на за ње го во функ ци-
о ни са ње. Оп шта те о ри ја си сте ма ука зу је на чи ње ни цу да је сва ки 
си стем, као дру штве на тво ре ви на, из ло жен стал ним, исто вре ме-
ним, де струк тив ним и по др жа ва ју ћим, кон струк тив ним ути ца ји ма. 
Та кви ути ца ји по сто је и у ње му са мом. Они су уто ли ко ве ћи уко ли-
ко је си стем раз ви је ни ји, ши ри (по про сто ру на ко ме де лу је), сло-
же ни ји (иако има раз у ђе ни ју струк ту ру, од но сно ако је у пи та њу 
ве ћи број ак тив но сти по мо ћу ко јих се оства ру је ње го ва функ ци ја 
и ве ћи број ње го вих но си ла ца, ре а ли за то ра) и уко ли ко је функ ци ја 
си сте ма ре ла тив но трај ни ја. 

Пре ма по ре клу и при ро ди обе вр сте ути ца ја (де струк тив на и 
кон струк тив на) мо гу би ти су бјек тив не и објек тив не. Из вор пр вих 
је у све сном де ло ва њу љу ди у јед ном или дру гом прав цу, а у дру гу 
гру пу спа да ју окол но сти (нпр. са да при вред на кри за и мо гућ ност 
фи нан си ра ња си сте ма без бед но сти) ко је са мим по сто ја њем де лу ју 
на си стем. По ла зе ћи од са свим ре ал не прет по став ке да у пар ла мен-
ту Ре пу бли ке Ср би је по сто ји оп шти кон сен зус о кључ ним пи та њи-
ма без бед но сти, на Вла ди је да обез бе ди по треб но фи нан си ра ње 
си сте ма без бед но сти, а то зна чи и да при пре ми та кав бу џет ко ји 
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ће се по ду да ра ти са са др жи ном и су шти ном кон сен зу ал ног скуп-
штин ског опре де ље ња о по ли ти ци без бед но сти.11) Ста ње при вре де 
у зе мљи на ме та ће у на ред ном пе ри о ду да се ови зах те ви у Вла ди и 
пар ла мен ту ве о ма за о штре, што на ме ће по тре бу да се у на ред ном 
пе ри о ду мо ра по све ти ти по себ на па жња про гра ми ма раз во ја си-
сте ма без бед но сти. 
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MileRakic
ECONOMICDEVELOPMENTOFTHESTATE

ANDSECURITYSYSTEM
Summary

Functioningofsecuritysystemisdirectlyconnectedwith
opportunitiesofeconomytofinancethatsystem,andalso
withemergenceofvariousformsofimperilmenttosecuri
ty.Permanentimprovementandstrengtheningofthestate
security, in particular of the security subjects, has been
oneofbasictasksandobjectivesofeconomicdevelopment
ofourstate.Asecuritysystemdesignedandconstructed
incontemporaryagehasaroleandtasktoprovidesafe
developmentofthestateeconomy.Forpurposeofachieve
mentof this taskandobjective inparticular there is the
possibilityof the tradeand industries topermanentlyfi
nance the security system, inparticular in conditionsof
procrastinated development of the economy. Economy,
thatis,economybudget,shouldbeadoptabletonewse
curitycontext.Thisprocessofinteractionoftwomutually
dependentandverysignificantsystemsforthestateispos
siblewithaconditionthat,beforethatprocess,onthestate
level therehavebeendeterminedobjectivesandtasksof
thesesystemsforfurtherdevelopmentofthestate.
KeyWords:securitysystem,tradeandindustry,financing


	p-revija-02-2009.pdf
	1-00sadr
	1-0
	1-1


