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Сажетак
У ра ду се раз ма тра про блем де фи ни са ња пој ма на ци о нал не 

без бед но сти, по ли ти ке на ци о нал не без бед но сти ба зи ра не на де
мо крат ским на че ли ма др жа ве и по ли тич ког си сте ма као основ ног 
фак то ра ста бил но сти др жа ве и уну тар ње, и на ци о нал не без бед
но сти за јед ни це. Пр во се рас пра вља о пој му без бед но сти уоп ште 
и из во ди де фи ни ци ја без бед но сти у ужем и ши рем сми слу ре чи. 
За тим се да је пре глед зна чај ни јих де фи ни ци ја на ци о нал не без бед
но сти срп ских ауто ра као и нај по зна ти јих де фи ни ци ја стра них 
ауто ра. У ра ду ауто ри апо стро фи ра ју да је по ли тич ки си стем 
био и остао, по ред др жа ве, су штин ски нај бит ни ји еле ме нат ка да 
се ра ди о на ци о нал ној без бед но сти.
Кључ не ре чи: на ци о нал на без бед ност, по ли тич ки си стем, ста бил ност, 

де мо крат ски по ре дак

КОМПОНЕНТЕ И ЧИНИОЦИ 
НАЦИОНАЛНЕ БЕЗБЕДНОСТИ

Са вре ме ни без бе до но сни иза зо ви у 21. ве ку, ја вља ју се у 
свим об ли ци ма дру штве но сти, по чев ши од по ли ти ке, пре ко кул ту-

* Овај текст је настао као део рада у оквиру пројеката бр. 179009, који финансира 
Министарство просветe, наукe и технолошког развоја Републике Србије. 
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ре, еко но ми је, енер ге ти ке, еко ло ги је, ре ли ги је, све до ин фор ма ци-
о но-тех но ло шких до стиг ну ћа. Са ми по се би, они на ме ћу по тре бу 
укљу чи ва ња што ве ћег бро ја др жав них и дру штве них ор га ни за ци-
ја у по сло ве ко ји ма се оси гу ра ва на ци о нал на без бед ност. По ла зе ћи 
од ста ва да је др жа ва би ла и оста ла ва жан чи ни лац у ор га ни зо ва њу 
без бед но сти и да је без бед ност устав на ин сти ту ци ја, она мо ра да 
по се ду је од го ва ра ју ћи си стем сво је ор га ни зо ва но сти и уре ђе но сти. 
Сто га, си стем без бед но сти као це ло ви та и је дин стве на де лат ност 
сва ког кон крет ног дру штва укљу чу је низ чи ни ла ца и њи хо вих ак-
ци ја, ка ко у ми ру, та ко и у ван ред ним при ли ка ма и ра ту. По ме ну ти 
чи ни о ци на ци о нал не без бед но сти ме ђу соб но су по ве за ни на осно-
ву је дин стве них на че ла по ли тич ког си сте ма и прав ног по рет ка јед-
не зе мље. 

Си стем на ци о нал не без бед но сти, у ко јем га ми да нас по зна-
је мо, на стао је раз во јем на ци о нал них др жа ва и ка пи та ли стич ког 
на чи на про из вод ње. У то вре ме до шло је до усло жња ва ња др жав-
ног апа ра та, као по сле ди це те ри то ри јал ног ши ре ња др жа ва, тех-
нич ко-тех но ло шког на прет ка, по ли тич ких про ме на, али и но вих 
без бед но сних ри зи ка ко је је тај на пре дак до нео са со бом. До са-
да шњи 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 кла си фи ку ју са аспек та мо-
гућ но сти угро жа ва ња ње них ви тал них вред но сти од ору жа них и 
нео ру жа них об ли ка угро жа ва ња, од но сно угро жа ва ње агре си јом. 
Под агре си јом се сма тра “упо тре ба ору жа не си ле јед не др жа ве 
про тив су ве ре ни те та, те ри то ри јал не це ло куп но сти или по ли тич ке 
не за ви сно сти дру ге др жа ве, од но сно ма на ко ји дру ги на чин ко ји 
ни је у са гла сно сти са По ве љом Ује ди ње них на ци ја ка ко то про ис-
ти че из ове де фи ни ци је“.1)

На ци о нал на без бед ност, на из ве стан на чин, свој на ста нак 
ду гу је Док три ни о не по вре ди во сти су ве ре ни те та, ко ја да ти ра још 
од 1555. го ди не, ко јим је вла дар до био пра во да од лу чу је о ре ли ги-
ји сво је зе мље, а ово пра во је, на кон то га, по твр ђе но и мо ди фи ко-
ва но Вест фал ским ми ром, јер је њи ме окон чан три де се то го ди шњи 
вер ски рат у Евро пи из ме ђу ка то ли ка и про те ста на та. Од Фран цу-
ске бур жо а ске ре во лу ци је до сре ди не 20. ве ка, нај ве ћи број др жа-
ва у све ту је кон сти ту и сан по мо де лу на ци о нал них др жа ва, а ма-
ли број оних ко је су пред ста вља ле за јед ни цу ви ше на ро да-на ци ја 
(нпр. СССР, СФРЈ и Че хо сло вач ка), рас пао се на ма ње на ци о нал не 
др жа ве. У том пе ри о ду, по јам на ци о нал не без бед но сти се пр вен-
стве но од но сио на вој ску и ње ну функ ци ју чу ва ра су ве ре ни те та и 
ин те гри те та др жа ве.

1) Ре зо лу ци ја УН чл. 1. од 14. 12. 1974. го ди не.
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По јам на ци о нал не без бед но сти пр ви је упо тре био Вол тер Лип-
ман (Wal ter Lip pmann), аме рич ки но ви нар ко ји је у сво јој књи зи Аме
рич ка спољ на по ли ти ка (1946) год на пи сао да на ци ја има си гур ност 
ка да не мо ра жр тво ва ти сво је ле ги тим не ин те ре се ка ко би из бе гла 
рат и ка да је спо соб на очу ва ти их ра том ако бу де иза зва на.2) По тра-
ди ци о нал ном схва та њу тер мин “на ци о нал ни” у вла ди ној по ли тич кој 
ре то ри ци сма тран је сред ством за убе ђи ва ње дру штва да се при дру-
жи вла ди, ка ко би она при ку пи ла ле ги тим ност за по тен ци јал но-кон-
тро верз ну по ли ти ку. 

Пи та ње де фи ни са ња пој ма на ци о нал на без бед ност зах те ва 
од ре ђе ње са др жа ја и оби ма пој ма без бед ност, као сре ди шта укуп-
них дру штве них на по ра усме ре них на оп ста нак и раз вој др жа ве. 
Ети мо ло шки по сма тра но, из раз без бед ност по ти че од ла тин ске ре-
чи se cu ru tas – atis, што зна чи без бед ност, од су ство опа сно сти, из-
ве сност, са мо по у зда ње, не у стра ши вост, за шти ће ност (se cu rus лат. 
– си гу ран, без бе дан, по у здан, не у стра шив, уве рен, ста лан, чврст, 
одан, исти нит, итд.). Без бед ност је, у кон цеп ту ал ном сми слу, то-
ли ко спор на да ни је (ни при бли жно) мо гу ће про на ћи спо ра зум око 
ње ног зна че ња.3) Основ не пре пре ке на ста ле у де фи ни са њу пој ма 
без бед ност, по ти чу од вред но сних ста во ва, од фи зич ке и имо вин ске 
си гур но сти, по ли тич ког опре де ље ња и не за ви сно сти, ми ра, тач ни је 
од свих оних вред но сти ко је је по треб но за шти ти ти али иод са мог 
су бјек та ко ји је пред мет за шти те (гра ђа нин, др жа ва, ме ђу на род на 
за јед ни ца, со ци јал на си гур ност или еко ном ски си стем...). Ра то ви 
ко ји су се во ди ли у 20. ве ку и чи ји се на ста вак де ша ва и са да, у 21. 
ве ку, отво ри ли су но ва пи та ња и но ве ди ле ме, не са мо око де фи ни-
са ња да тог пој ма, већ и око ње го ве упо треб не ди мен зи је, „...јер је 
не ста нак опа сно сти од Со вјет ског Са ве за (и са мог Со вјет ског Са ве-
за), без бед но сне сту ди је у Евро пи и САД по ме рио с бри ге за оп ста нак 
др жа ве (тзв. „твр да без бед ност“) на бри гу за еко ном ско бла го ста ње 
и про спе ри тет (тзв. „ме ка без бед ност“)“.4) Зо ран Дра ги шић у члан ку 
Си стем на ци о нал не без бед но сти – по ку шај де фи ни са ња пој ма по ја-
снио је пред ход но на ве де ни ис каз: „Ак ту е ли за ци ји „ме ког“ при сту па 
без бед но сти по себ но су до при не ле аси ме трич не прет ње без бед но-
сти као што су те ро ри зам и ор га ни зо ва ни кри ми нал, од но сно про-
цес „се ку ри ти за ци је“ со ци јал не не ста бил но сти, еко ном ских про бле-
ма, про бле ма у ве зи с ми гра ци ја ма, угро жа ва њем жи вот не сре ди не, 

2) Вол тер Лип ман, Аме рич ка спољ на по ли ти ка, Бе о град, 1946, стр. 25.

3) Da vid Bald win: “The Con cept of Se cu rity”, Re vi ew of In ter na ti o nal Stu di es, Vol 23, No 1 
1997, pp. 3–26. 

4) Ric hard Co hen and Mic hael Mi hal ka: Co o pe ra ti ve Se cu rity: New Ho ri zons for In ter na ti o na
lOr der, Ge or ge C. Mar shall Cen ter, 2005.



ПОЛИТИКА НАЦИОНАЛНЕ БЕЗБЕДНОСТИ број 1/2013 стр. 127142.

130

епи де ми ја ма за ра зних бо ле сти и дру гим по ја ва ма и про це си ма ко ји 
у тра ди ци о нал ном кон цеп ту „твр де“ без бед но сти ни су пре по зна ва ни 
као без бед но сни про це си и по ја ве. На тра гу тих тен ден ци ја раз ви ли 
су се но ви без бед но сни кон цеп ти, од ко јих је кон цепт људ ске без бед-
но сти на стао 1994. го ди не у окви ру Ује ди ње них на ци ја (ка сни је га 
је по др жао ве ћи број др жа ва, по ред ко јих су Ја пан и Ка на да за у зе ли 
по себ но ис так ну та ме ста), до био нај ве ћи број при ста ли ца“.5)

Као при лог ту ма че њу пој ма без бед но сти, на во ди мо де-
фи ни ци ју из сту ди је УН из 1986. го ди не: „Без бед ност је 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 ког при ти ска или еко ном ске при си ле, та ко да мо гу сло-
бод но да се раз ви ја ју и на пре ду ју“.6) Ту ма че ћи ову де фи ни ци ју 
Р. Га ћи но вић је сво је вре ме но на пи сао: „Да кле, без бед ност на-
ци о нал них др жа ва мо гла би да бу де оства ре на ако др жа ве сма-
тра ју да ни су из ло же не опа сно сти ма ору жа них на па да, ни би ло 
ка квом ме ша њу у њи хо ве уну тра шње по сло ве, суб вер зив ним 
или де ста би ли зи ра ју ћим ути ца ји ма са стра не, би ло да су они 
по ли тич ке, еко ном ске или вој не при ро де.“7)

Из на ве де них по ја шње ња пој ма без бед ност, еви дент но 
је да раз ли чи ти при сту пи без бед но сти раз ли чи то ви де је ди но 
уло гу ин сти ту ци ја др жа ве и ме ђу на род них ор га ни за ци ја по-
во дом оства ри ва ња без бед но сти, док цен трал на уло га др жа ве 
у по сти за њу на ци о нал не и ме ђу на род не без бед но сти ни је до-
ве де на у пи та ње. Су де ћи по на ве де ном, др жав не ин сти ту ци је 
су и да ље од го вор не за без бед ност др жа ве и гра ђа на, с тим 
што се „без бед но сне“ ак тив но сти зна чај но про ши ру ју и круг 
др жав них ин сти ту ци ја, ко је до би ја ју од ре ђе не за дат ке у на-
ци о нал ној без бед но сти, по ста је ве ћи.

По ред ла ко ће ети мо ло шког од ре ђе ња и не та ко ла ког 
упо треб ног од ре ђе ња и зна че ња пој ма на ци о нал на без бед-
ност, на овом пу ту тра га ња за ко ре ни ма истог, су сре ће мо се 
са пи та њи ма: од че га за ви си гло бал на и на ци о нал на без бед-
ност, шта је тво ри и ко ји су ње ни чи ни о ци? 

У ра ду по ла зи мо од ста ва да је на ци о нал на без бед ност 
скуп еко ном ских, по ли тич ких, со ци јал них, де мо граф ских, 
еко ло шких, кул тур них и вој них обе леж ја др жа ве, ре ги о на и 
5) Оп шир ни је на: http://www.od bra na.mod.gov.rs/od bra na-sta ri/voj ni_ca so pi si/ar hi va/

VD_2009-3/10%20Si stem%20na ci o nal ne%20bez bed no sti%20-%20po ku saj%20de fi ni sa-
nja%20poj ma.pdf

6) Con cep tion de la sécu rité, Série d`étu des 14, Pu bli ca tion des Na ti ons Uni se, 1986, A/40/533.

7) Ра до слав Га ћи но вић, ,,Кла си фи ка ци ја без бед но сти, у НБП – Бе о град”, Кри ми на ли стич
копо ли циј ска ака де ми ја, Бе о град, бр. 2/2007, стр. 4
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свет ске за јед ни це, као и ци ви ли за циј ско и без бед но сно на-
сле ђе истих. На пи та ње од че га за ви си гло бал на и на ци о нал-
на без бед ност и шта она пред ста вља, а под прет по став ком да 
она је сте на сле ђе на и ме ња ју ћа кон фи гу ра ци ја мо ћи и си ле, 
до ла зи мо до за кључ ка да она пред ста вља не са мо те мељ ни 
већ и си ту а ци о ни склоп без бед но сних иза зо ва, ри зи ка и прет-
њи, чи не ћи на тај на чин про дукт раз ли чи тих ин те ре са, по-
тре ба и хте ња са ме др жа ве. Све то из раз ло га што за јед ну 
др жа ву је сте од кључ ног зна ча ја да са зна шта, ко, ка да, ка ко и 
ко ли ко ути че на гло бал ну и на ци о нал ну без бед ност др жа ве. 
Тра же ње од го во ра на да та пи та ња ле жи у ме ре њу ње ног ин-
тен зи те та и ути ца ја на са му др жа ву и њен по ли тич ки си стем, 
а све у ци љу евен ту ал ног пред ви ђа ња по сле ди ца и ути ца ја. 

Ве за но уз чи ни о це гло бал не и на ци о нал не без бед но-
сти у ра ду, као нај бит ни ји, тре ти ра мо ак те ре ко ји уче ству ју 
у фор ми ра њу на ци о нал не без бед но сти др жа ве. Под ак те ри-
ма на ци о нал не без бед но сти овом при ли ком под ра зу ме ва мо 
скуп ра зно род них ак те ра ко ји сво јим (не)чи ње њем ути чу на 
гло бал ну и на ци о нал ну без бед ност и ко ји су нај че шће по ли-
тич ки и иде о ло шки кре а то ри до ми нант ног ми шље ња и прак-
ти ко ва ња без бед но сти. По раз ли чи тим кри те ри ју ми ма, те о-
ре ти ча ри ко ји су се ба ви ли овом про бле ма ти ком, раз вр ста ли 
су чи ни о це на ци о нал не без бед но сти на уну тра шње и спо ља-
шње; ло кал не, ре ги о нал не и гло бал не; др жав не и ме ђу на род-
не; вла ди не и не вла ди не итд. 

ПОЛИТИКА НАЦИОНАЛНЕ БЕЗБЕДНОСТИ

По ли ти ка на ци о нал не без бед но сти пред ста вља кон ти ну и-
ра ни и си сте мат ски при ступ сва ке др жа ве про бле му без бед но сти 
уну тар др жа ве и гра ђа ни на у њој. Као та ква, она укљу чу је до но ше-
ње од лу ка о без бед но сном сек то ру, ко је, ути чу на спољ ну и уну тра-
шњу без бед ност др жа ве и дру штва. За сни ва ју ћи се на од ре ђе ном 
при сту пу без бед но сти, др жа ва по ста вља па ра ме тре за обез бе ђи ва-
ње на ци о нал не без бед но сти као и тво ре ње стра те ги је од бра не зе-
мље. Тво ре на је и раз ви ја на у окви ру ме ђу на род них и ре ги о нал них 
стан дар да про пи са них број ним до ку мен ти ма Ује ди ње них на ци ја, 
Са ве та Евро пе или Европ ске уни је, у ко је је укљу че на и др жа ва. 
Ни је уте ме ље на са мо на схва та њу по тре ба и при о ри те та на ци о нал-
не без бед но сти, не го на њу ути чу и ра зни спољ ни чи ни о ци, као и 
при ти сци и оба ве зе. У сва ком слу ча ју, на ци о нал на без бед ност др-
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жа ве мо ра и тре ба да од го ва ра за кон ским и прав ним стан дар ди ма, 
вред но сти ма и на че ли ма угра ђе ним у Устав и за ко но дав ство да те 
зе мље.

То ком про те кле де це ни је, по ли тич ки до га ђа ји на Бал ка ну, ко-
ји су укљу чи ва ли рас пад Др жав не за јед ни це Ср би ја и Цр на Го ра, 
„на те ра ли“ су др жа ву Ср би ју да пре и спи та ста ње на ци о нал не без-
бед но сти у др жа ви. Том при ли ком, др жа ва се су о чи ла са по тре бом 
ства ра ња но ве по ли ти ке на ци о нал не без бед но сти Ре пу бли ке Ср би је, 
као по треб ног пред у сло ва и окви ра, ко ји би до вео до ста бил но сти 
у ре ги о ну и ко ји би исти и одр жао. При то ме је мо ра ло да се во ди 
ра чу на да стра те ги ја уну тра шње без бед но сти са ма по се би бу де при-
ла го дљи ва по тре ба ма гра ђа на али и иза зо ви ма са вре ме но сти. У сва-
ком слу ча ју, сам кон цепт уну тра шње без бед но сти мо ра се са гле да ти 
као ши рок и сло жен по јам, ко ји об у хва та ви ше сек то ра, да би се на 
тај на чин дао од го вор на иден ти фи ко ва не прет ње ко је има ју ути цај 
на жи во те, си гур ност и бла го ста ње гра ђа на и зе мље у ко јој жи ве.

Иако Ср би ја из ра жа ва прин цип при вр же но сти вред но сти-
ма као што су за шти та без бед но сти гра ђа на; из град ња по ве ре-
ња, уна пре ђе ње без бед но сти и ста бил но сти у ре ги о ну и са рад ња 
и парт нер ство са ме ђу на род ним без бед но сним ор га ни за ци ја ма и 
ин сти ту ци ја ма де мо крат ских др жа ва, она ипак за при о ри тет има 
за до во ље ње по тре бе за очу ва њем ин те гри те та и су ве ре но сти, не-
за ви сно сти и те ри то ри јал не це ло ви то сти Ре пу бли ке Ср би је (за-
сту па ју ћи без бед но сну по ли ти ку ви ђе ну кроз тра ди ци о нал но раз
у ме ва ње кон цеп та без бед но сти, ко је ве зу је кон цепт без бед но сти 
пр во бит но за су ве ре ни тет и те ри то ри јал ни ин те гри тет). Исто вре-
ме но, Ср би ја ин си сти ра и про мо ви ше при вр же ност евро а тлант-
ским ин те гра ци ја ма што ре зул ти ра број ним не сла га њи ма у са мим 
до ку мен ти ма стра те ги је. Кон крет но, у Стра те ги ји на ци о нал не без-
бед но сти РС,8) као осно ва опре де ље ња по ли ти ке на ци о нал не без-
бед но сти Ре пу бли ке Ср би је ис ти че се од лу ка о уна пре ђи ва њу од-
но са са чла ни ца ма ЕУ, као и чла ни ца ма и парт не ри ма НА ТО. При 
то ме се у еле мен ти ма по ли ти ке на ци о нал не без бед но сти стро го 
ин си сти ра на очу ва њу су ве ре ни те та и те ри то ри јал ног ин те гри те та 
Ре пу бли ке Ср би је, што ди рект но ко чи на ве де ни ис каз. Ови про пу-
сти у ре фор ми пи та ња од на ци о нал ног зна ча ја до во де до си ту а ци је 
у ко јој спољ на по ли ти ка Ср би је де лу је нео збиљ но и не до след но. 
Сто га, ми шље ња смо да би пр во тре ба ло ре де фи ни са ти или ко нач-
но де фи ни са ти ци ље ве спољ не по ли ти ке Ре пу бли ке Ср би је. У су-

8) Стра те ги ја на ци о нал не без бед но сти Ре пу бли ке Ср би је, Бе о град, 2009, на http://www.
mod.gov.rs/mul ti me dia/fi le/sta tic ki_sa dr zaj/do ku men ta/stra te gi je/Stra te gi ja%20na ci o nal-
ne%20bez bed no sti%20Re pu bli ke%20Sr bi je.pdf 
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прот ном, спољ на и без бед но сна по ли ти ка Ср би је ће оста ти у ста њу 
стра те шке дез о ри јен ти са но сти, а сва ки по ку шај да љих ре фор ми ће 
би ти не мо гућ или бе сми слен.

С об зи ром да се без бед но сна и од брам бе на по ли ти ка у Ср би ји 
нај че шће во ди као не за ви сна од оста лих сфе ра по ли тич ког жи во та, то 
се од ра жа ва ди рект но на ус по ста вља ње и де фи ни са ње без бед но сти 
као пред у сло ва за раз вој, при че му се без бед но сна по ли ти ка ну жно 
ве зу је за кон цепт на ци о нал ног раз во ја - еко ном ске и со ци јал не по ли-
ти ке. Че сто се, а и у по ме ну том до ку мен ту се на во ди да су основ ни 
ци ље ви и за да ци по ли ти ке од бра не Ре пу бли ке Ср би је де фи ни са ни 
кроз раз вој ефи ка сног си сте ма од бра не, ње го во ста бил но функ ци о-
ни са ње и ства ра ње усло ва за ње го ву ин тер о пе ра бил ност са си сте ми-
ма од бра не др жа ва укљу че них у НА ТО про грам Парт нер ство за мир. 
Та ко је и мо гу ће без бед но сну по ли ти ку ту ма чи ти стрикт но уну тар 
вој них окви ра, што до во ди да су и при о ри тет не ре фор ме усме ре не у 
том прав цу, а са дру ге стра не на ру ша ва кон цепт ши рег схва та ња на-
ци о нал не по ли ти ке. 

Стра те ги ја од бра не Ре пу бли ке Ср би је за ла же се за из град њу 
и ја ча ње де мо крат ске стра те ги је, и на њој се и ба зи ра. Ме ђу тим, 
про цес кре и ра ња и спро во ђе ња ре фор ми у са мом до ку мен ту ни је 
стрикт но де фи ни сан, па са мим тим нам оста је не по зна ни ца ко ји 
ме ха ни зми спа да ју под де фи ни ци ју де мо крат ске стра те ги је. Кон-
крет но, осим де кла ра ци је о за ла га њу за из град њу ме ха ни за ма ко ји 
би сек тор без бед но сти уре ди ли пре ма де мо крат ских стан дар ди ма, 
у Стра те ги ји на ци о нал не без бед но сти и од бра не Ср би је не по сто ји 
уред ба ко ја, на при мер, од ре ђу је уло гу ци вил ног дру штва у фор ми-
ра њу по ли ти ке сек то ра без бед но сти. Са мим тим Ср би ја се су о ча ва 
са иза зо вом не до стат ка укљу че но сти и ак тив не пар ти ци па ци је ци-
вил ног де ла дру штва, што је по европ ским стан дар ди ма од пре суд-
ног зна ча ја. У Ср би ји још увек, на лик то та ли тар ним дру штви ма 
са огра ни че ном и „кон тро ли са ном сло бо дом“, упр кос за по че тим 
де мо крат ским про ме на ма, гра ђа ни и да ље жи ве у сре ди ни у ко-
јој је по ли тич ко по ље у ве ли кој ме ри „за там ње но“, јер та мо где се 
за и ста до но се ва жне по ли тич ке од лу ке они (гра ђа ни) не ма ју при-
ступ. Ра зу мљи во је оту да што су по тре бе, же ље и спрем ност гра ђа-
на да уче ству ју у јав ном, по ли тич ком жи во ту - не из ве сни. Ре ал но, 
по ли тич ки про цес на ла зи се из ван и из над њи хо вих кон крет них 
ин те ре са, а власт им се обра ћа са мо ка да је на то при ну де. За прет-
по ста ви ти је да је то још је дан од раз ло га за што гра ђа ни ис ка зу ју 
ма ло по ве ре ња у по ли ти ку дру штва у ко ме жи ве и за што све че шће 
уз вра ћа ју од би ја њем да уче ству ју у јав ном по ли тич ком жи во ту. Та-
ко ђе, ни зак ни во кри тич ке по ли тич ке све сти гра ђа на Ср би је, про-
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у зро ко вао је њи хо ву па сив ност у про це си ма јав ног пре зен то ва ња 
ин те ре са и по тре ба, као и уче ство ва ња у по ли тич ким рас пра ва ма 
у ци љу про на ла же ња за јед нич ке ме ре при хва тљи во сти кон ку рент-
них ин те ре са (ко ји у да том исто риј ском тре нут ку и под да тим окол-
но сти ма мо гу и тре ба да пред ста вља ју «оп шти ин те рес”). 

Мо жда је нај бо ље пред ста ви ти по ме ну то пре ко сле де ће та-
бе ле:9)

Графикон бр. 1: Заинтересованост грађана 
за догађаје из политичког живота10)
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Још је је дан раз лог ко ји би мо гао да ти од го вор на пи та ње 
гра ђан ске не пар ти ци па ци је. На и ме, по јам со ци је тал не или људ ске 
без бед но сти у Стра те ги ји на ци о нал не без бед но сти РС, на ла зи се 
тек на пе том ме сту при о ри те та без бед но сти у др жа ви. Сто га се да 
за кљу чи ти да људ ска без бед ност, од но сно ин ди ви ду ал на без бед-
ност гра ђа на Ре пу бли ке Ср би је, је сте ста вље на у дру ги план и да 
је по ти сну та при вр же но шћу кон цеп ту од бра не устав ног по рет ка, 
за шти те су ве ре ни те та и те ри то ри јал ног ин те гри те та, ства ра њем 
усло ва за стра на и до ма ћа ула га ња, са рад њу са ме ђу на род ним фи-
нан сиј ским ин сти ту ци ја ма, итд. Из ве сно је да уко ли ко Ср би ја не 
при хва ти чи ње ни цу да без усва ја ња европ ских прин ци па прав де, 
сло бо де и без бед но сне по ли ти ке не мо же да се ус по ста ви ни успе-

9) Опширније у: Миша Стојадиновић, ,,Изазови политичких система на Балкану”, Српска 
политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, бр. 2/2010. 

10) Извор: Вјекослав Бутиган, ,,Трансформација политичких система на Балкану”, Културни 
и етнички односи на Балкану – могућности регионалне и европске интеграције, стр. 
315-354, Филозофски факултет, Ниш, 2006, стр. 339.
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шна ме ђу на род на са рад ња, па са мим тим ни без бед ност др жа ве и 
гра ђа на у њој. За то је од су штин ског зна ча ја да Ср би ја ре де фи ни ше 
соп стве ну де фи ни ци ју са мог кон цеп та без бед но сти по де мо крат-
ским и европ ским стан дар ди ма. 

ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ КАО ФАКТОР 
СТАБИЛНОСТИ И НАЦИОНАЛНЕ 

БЕЗБЕДНОСТИ ДРЖАВЕ 

Ми шље ња смо да гло бал ну и на ци о нал ну без бед ност чи не и 
од ре ђу ју раз ли чи ти об ли ци и по ља ма те ри ја ли за ци је еко ном ских, 
по ли тич ких, со ци јал них, де мо граф ских, еко ло шких, кул тур них и 
вој них од ред ни ца гло бал не и на ци о нал не без бед но сти. Ве за но уз 
по ли тич ке од ред ни це (ко је по је ди нач но у ра ду об ра ђу је мо јер сма-
тра мо да је на ци о нал на без бед ност по се би це по ве за на са по ли ти-
ком др жа ве и ње ним по ли тич ким си сте мом) на во ди мо да је по ли-
тич ки си стем, био и остао су штин ски нај бит ни ји (по ред др жа ве) 
еле ме нат ка да се ра ди о на ци о нал ној без бед но сти. Иако се за по ли-
тич ки си стем мо же ре ћи да пред ста вља пред мет из у ча ва ња чи та ве 
исто ри је људ ске ми сли о дру штву и по ли ти ци, од са мих ње них по-
че та ка па све до да нас, сам по јам ,,по ли тич ки си стем” пред ста вља 
јед ну ре ла тив но но ву тво ре ви ну. Пр во де ло са овим на зи вом на-
пи сао је Деј вид Ис тон 1953. го ди не на звав ши га ,,Po li ti cal System“ 
де фи ни шу ћи по ли тич ки си стем као ,,мре жу ин тер ак ци ја из дво је ну 
из то та ли те та со ци јал ног по на ша ња кроз ко је се вред но сти ауто ри-
та тив но ало ци ра ју у дру штву“.11)  

Де фи ни шу ћи по ли тич ки си стем, Ра до слав Рат ко вић ка же 
да ,,под по ли тич ким си сте мом под ра зу ме ва мо по ве за ни склоп ин-
сти ту ци ја и ор га ни за ци ја ко је су, на те ме љу да тих кла сних од но-
са кон сти ту и са ле вла да ју ће дру штве не сна ге ра ди од лу чи ва ња о 
дру штве ним по сло ви ма у раз ли чи тим обла сти ма ра да и жи во та и 
усме ра ва ња дру штве них то ко ва у од ре ђе ном прав цу“.12)

Има ју ћи у ви ду ове и дру ге де фи ни ци је мо же мо ре ћи да 
по ли тич ки си стем, као је дан од под си сте ма гло бал ног дру штва, 
пред ста вља ор га ни зо ва ну це ли ну по ли тич ких де лат но сти, од но са, 

11) Вјекослав Бутиган, ,,Трансформација политичких система на Балкану”, Културни и 
етнички односи на Балкану – могућности регионалне и европске интеграције, стр. 315-
354, Филозофски факултет, Ниш, 2006, стр. 355.

12) Исто, стр. 355.
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ин сти ту ци ја и по ли тич ке кул ту ре. Из ова кве де фи ни ци је про из и-
ла зе и основ ни еле мен ти по ли тич ког си сте ма: 13)

● по ли тич ки су бјек ти (мо гу би ти ор га ни зо ва ни и нео р га-
ни зо ва ни, ин ди ви ду ал ни и груп ни, од но сно, у њих спа-
да ју: нео р га ни зо ва не дру штве не гру пе, по ли тич ке ор га-
ни за ци је, др жав ни ор га ни, по је ди ни ци...);

● по ли тич ки од но си (од но сно по ли тич ка ко му ни ка ци ја) 
пред ста вља ју про цес ре ци проч не раз ме не по ру ка, иде ја 
и хте ња из ме ђу нај ши рих еле ме на та дру штва, с ци љем 
оства ри ва ња соп стве ног ути ца ја на во ђе ње и раз вој по-
ли тич ке де лат но сти; 

● по ли тич ке ин сти ту ци је (пред ста вља ју об ли ке ор га ни-
зо ва ња по ли тич ких су бје ка та око ме ха ни зма за ре а ли за-
ци ју сво јих по ли тич ких ци ље ва и кон тро лу ме ђу соб них 
од но са);

● по ли тич ка кул ту ра, као ин те грал ни део кул ту ре, са сто ји 
се из мре же вред но сти, ста во ва и ори јен та ци ја ка по ли-
тич ком си сте му и по ли тич ком по на ша њу чла но ва јед не 
ор га ни зо ва не дру штве не за јед ни це; она је исто риј ска те-
ко ви на јед ног на ро да и схва та се као фак тор нај ши ре по
ли тич ке по др шке или про тив те же по ли тич кој вла сти.

Иако је си стем на ци о нал не без бед но сти под си стем по ли тич-
ког си сте ма и прав ног по рет ка ко ји је де тер ми ни сан основ ним на-
че ли ма тих си сте ма – он ути че на уну тра шње то ко ве у дру штву, 
пре све га на еко ном ске и по ли тич ке од но се. Си стем на ци о нал не 
без бед но сти (по себ но ње го ви нај ва жни ји де ло ви), мо же да ко чи 
уну тра шње про це се и да пред ста вља ба ри је ру од ре ђе ним дру штве-
ним тен ден ци ја ма, али и обр ну то, он мо же бла го твор но да де лу је 
као фак тор дру штве не по ве за но сти и по кре тач од ре ђе них дру штве-
них кре та ња, тим пре што прак са по ка зу је да се еле мен ти си сте ма 
на ци о нал не без бед но сти – вој ска, ве о ма че сто упо тре бља ва ју и ван 
сво јих за кон ских и устав них овла шће ња.14)

У ра ду смо ви ше фо ку си ра ни на на ци о нал ну без бед ност per 
se и на на ци о нал ну без бед ност Ср би је и Бал ка на не го ли на гло-
бал ну без бед ност. Сто га, ка да се ра ди о бал кан ским зе мља ма и 
иза зо ви ма ко ји се на ме ћу пред по ли тич ким си сте ми ма на Бал ка ну 
сва ка ко тре ба на по ме ну ти да оне пред ста вља ју ме сто су сре та раз-

13) Жељ ко Ива ниш, Ми ро слав Мла де но вић, Зо ран Дра ги шић, По ли тич ки си стем, Фи лип 
Ви шњић Бе о град, 2006, стр. 28.

14) Зо ран Дра ги шић, „Си стем на ци о нал не без бед но сти – по ку шај де фи ни са ња пој ма“, Вој
но де ло, бр. 1, Бе о град, 2009, стр. 162
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ли чи тих ци ви ли за ци ја, ре ли ги ја и кул ту ра и да за јед но тво ре сво-
је вр сну зо ну ет нич ког кок те ла (З. Бже жин ски) где се се ку лу ко ви 
раз ли чи тих ци ви ли за ци ја. На и ме, про стор Бал ка на је на се љен ста-
нов ни штвом ко је при па да раз ли чи тим ет нич ким (Гр ци, Ср би, Цр-
но гор ци, Ма ке дон ци, Бо шња ци, Хр ва ти, Ру му ни, Ма ђа ри, Бу га ри, 
Ал бан ци, Тур ци, Ро ми...) и кон фе си о нал ним гру па ма (пра во слав-
ци, ка то ли ци, му сли ма ни...). Све ово да је Бал ка ну ка рак те ри сти ке 
мул ти на ци о нал но сти, мул ти кон фе си о нал но сти и мул ти кул ту рал но-
сти, ко је у ком би на ци ји са бур ном про шло шћу бал кан ских на ро да и 
ин те ре си ма ве ли ких си ла до во де до то га да се за Бал кан оправ да но 
мо же ре ћи да пред ста вља пра во бу ре ба ру та. То до во ди до то га да се 
по ли тич ким си сте ми ма на Бал ка ну на ме ће да мо ра ју во ди ти ра чу на о 
ет нич ким ма њи на ма и о то ме ка ко да оне рав но прав но бу ду укљу че не 
у све ни вое дру штва, као и о то ме да из ме ђу ста нов ни штва раз ли чи-
тих ет нич ких и кон фе си о нал них опре де ље ња вла да ју од но си ме ђу-
соб ног ува жа ва ња и то ле ран ци је.15) Ра зно вр сност бал кан ских зе ма ља 
нај лак ше је пред ста ви ти сле де ћом та бе лом: 

Табела бр. 1: Етничка структура балканских земаља16)

ДРЖАВЕ Година
Станов-
ништво

Већински 
народ (у про-

цен тима)

Мањинско 
становништво 
(у процентима)

Албанија 2005. 3.563.112 95,0 5,0
БиХ 2000. 4.025.476 48,0 52,0
Бугарска 2005. 7.450.349 83,9 16,1
Грчка 2003. 10.668.354 98,0 2,0
Хрватска 2001. 4.495.904 89,6 10,4
Србија и 
Црна Гора 2002. 10.829.175 67,6 32,4

Македонија 2002. 2.045.262 64,2 35,8
Румунија 2002. 22.329.977 89,5 10,5
Словенија 2002. 2.011.070 83,1 16,9
Укупно - 67.418.679 - -

Оно што се мо ра узе ти у об зир је сте то да по ли тич ка кул-
ту ра пред ста вља не за о би ла зан и је дан од нај бит ни јих чи ни ла ца 
сва ког по ли тич ког си сте ма. Раз ма тра ју ћи је (по ли тич ку кул ту ру) 
мо же мо из дво ји ти два фак то ра ко ји у ве ли кој ме ри ути чу на њен 

15) Ми ша Сто ја ди но вић, ,,Иза зо ви по ли тич ких си сте ма на Бал ка ну”, Срп ска по ли тич ка ми
сао, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, бр. 2/2010.

16) Извор: Голубовић, Петар, Марковић- Крстић, Сузана, ,,Демографске и етничке структу-
ре балканских друштава”, Културни и етички односи на Балкану – могућности регио
налне и европске интеграције, стр. 55-128, Филозофски факултет, Ниш, 2006, стр. 79. 
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на ста нак и раз вој, а то су по ли тич ка тра ди ци ја и по ли тич ка со-
ци ја ли за ци ја.17) За по ли тич ку кул ту ру Ми лан Ма тић ка же да она 
пред ста вља и фак тор нај ши ре по ли тич ке по др шке, али и про тив-
те жу по ли тич кој вла сти, из ко је на ста је ,,дру штве но при хва тљи-
ва” ме ра и на чин оства ри ва ња те вла сти. Као јед но од нај по пу лар-
ни јих схва та ња по ли тич ке кул ту ре мо же се из дво ји ти схва та ње да 
је по ли тич ка кул ту ра сми сао за ме ђу соб ну то ле ран ци ју у про це-
си ма по ли тич ких рас пра ва. 

Га бри јел Ал монд пи ше: „По ли тич ка кул ту ра је мре жа ин ди-
ви ду ал них ори јен та ци ја и ста во ва при пад ни ка јед не за јед ни це пре-
ма по ли тич ком си сте му“. Ал монд сма тра да је ори јен та ци ја ба зич-
на ка те го ри ја ко ја прет хо ди за у зи ма њу ста во ва у ко ји ма он из два ја 
ког ни тив не, афек тив не и вред но сне ди мен зи је.18)

Ро берт Лејн сма тра да при ли ком спо зна је по ли тич ке кул ту-
ре не ког дру штва или сре ди не са зна је мо ми шље ња, вред но ва ња 
и осе ћа ња љу ди о ва жним по ли тич ким пи та њи ма као што су на 
при мер: пи та ње сло бо де, јед на ко сти, де мо кра ти је, пар ти ци па ци је 
у вла сти, ра та и ми ра, мо гућ но сти ра да и за ра де...19)

Та мо где не по сто ји по ли тич ка кул ту ра, ја вља се по ли тич ка 
не кул ту ра ко ја пред ста вља јед ну од глав них пре пре ка оства ри ва ња 
де мо кра ти је, ѕа ко ју сма тра мо да је основ но на че ло и уто чи ште на-
ци о нал не без бед но сти др жа ве. У Ср би ји је уче ста ла и оп ште при-
хва ће на „опа сна“ на ви ка ко ја се од ра жа ва у на чи ну на ко ји ми сли-
мо: по сто ји са мо за и про тив. Они ко ји ни су за нас, тј. они ко ји се 
не сла жу са на ма, са на шим ста во ви ма и убе ђе њи ма су про тив нас. 
Ми шље ња смо да је ово то тал но по гре шан на чин раз ми шља ња ко-
ме не до ста је оно из ме ђу. Дру штве на си ту а ци ја је мно го сло же ни ја 
од про сте по де ле на за и про тив, и док се то не схва ти, увек ће мо 
има ти спо ро ве и су ко бе. Макс Ве бер ис ти че три кључ не осо би не 
ко је би тре ба ло да има ју по ли ти ча ри: страст, од го вор ност и ме
ра. Без то га не мо же по сто ја ти пра ва по ли тич ка кул ту ра ко ја ће во-
ди ти ка јед ном де мо крат ском ре жи му. Оно што се нај че шће де ша ва 
је да у по ли тич ким од но си ма пре о вла да ва страст док од го вор ност 
и ме ра из о ста ју.20) То мо же до ве сти до раз во ја по ли тич ког на си ља 
чи ји су по јав ни об ли ци: прет ња си лом, при ну да, при ти сак, пси хо-

17) О то ме оп шир ни је ви де ти: Ми лан Ма тић, Ми лан По ду на вац, По ли тич ки си стем, Ин-
сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 1995, стр. 354-358.

18) Ga briel Al mond, Sid ney Ver ba, The Ci vic Cul tu re. Bo ston, MA: Lit tle, Brown and Com pany, 
1965.

19) Ro bert La ne, Po li ti cal Li fe: Why Pe o ple Get in vol ved in Po li tics, Free Press, 1959.

20) Ра до ван Ра до њић, Де мо кра ти ја, Цен тар за гра ђан ско обра зо ва ње, Под го ри ца, 2004, 
стр. 10.
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фи зич ко зло ста вља ње, по ли тич ко уби ство, атен тат, на сил ни про те-
сти, по бу не, не ре ди, не ми ри, те ро ри зам, ре пре си ја, те рор, уста нак, 
гра ђан ски рат и рат агре си ја.21) Све на ве де но пред ста вља то тал ну 
не га ци ју на ци о нал не без бед но сти гра ђа на и др жа ва. 

Оно на че му по себ но мо ра мо ра ди ти при ли ком раз во ја по ли-
тич ке кул ту ре је сте раз вој ди ја ло га и то ле ран ци је. Ђу ро Шу шњић 
ба ве ћи се ди ја ло гом ка же да је ди ја лог „раз го вор дво ји це или ви ше 
сло бод них љу ди, ко ји хо ће да раз ме не ста во ве о за њих ва жном 
пи та њу, на ко је да ју раз ли чи те од го во ре, ка ко би, у рав но прав ним 
усло ви ма, до шли до од го во ра ко јим би обо ји ца, или сви би ли за-
до вољ ни“. 22)

По ли тич ког ди ја ло га не ма та мо:23) где је ме ри ло исти не моћ; 
где се по ли тич ке од лу ке до но се у уским кру го ви ма по ли тич ких 
ели та; где се гра ђа ни пре тва ра ју у ма су; где не по сто ји са рад ња из-
ме ђу гра ђа на и где их не по ве зу ју уни вер зал не вред но сти: сло бо да, 
рав но прав ност, со ли дар ност, при ја тељ ство, љу бав; где се под сти чу 
вер ски, на ци о нал ни, ра сни, кла сни и дру ги су ко би; где по ли ти ча ри 
ко ри сте пра во на гре шку (пра во на гре шку у по ли ти ци не по сто ји – 
онај ко гре ши мо ра да од го ва ра); где по ли ти ча ри ма ни пу ли шу гра-
ђа ни ма; где по ли ти ча ри про па ган дом ши ре ло ша осе ћа ња (за вист, 
мр жњу, па кост) и ло ша ста ња (страх, стреп њу, па ни ку, лу кав ство); 
где се у по ли тич ком жи во ту де вал ви ра ју ре чи и је зик (ка да иза из-
го во ре них ре чи не ма де ла и зна че ња, већ об ма не и ла жи); где се у 
по ли ти ци обе ћа ва, а обе ћа ња се не оства ру ју; где вла да по ли ти ка 
тла чи те ља и тла че них, моћ них и не моћ них (и ка да се раз го ва ра у 
та квој по ли ти ци се не во ди ди ја лог, већ се нај че шће од ме ра ва ју лу-
кав ства, пре ва ре, до ви тљи вост и ла жи – то је раз го вор об ма њи ва ча 
и об ма ну тих) и где сви го во ре а ни ко ни ко га не чу је (то је бр бља о-
ни ца, а не по ли тич ка за јед ни ца).

Тек ка да от кло ни мо све ове не до стат ке мо же мо ре ћи да у не-
ком по ли тич ком си сте му по сто ји по ли тич ка кул ту ра. Све до тле не 
мо же мо го во ри ти о по сто ја њу мо дер них де мо крат ски по ли тич ких 
си сте ма, где би ти раз ли чит не зна чи ујед но и би ти лош. Без мо дер-
них, де мо крат ских по ли тич ких си сте ма не у ме сно је и го во ри ти о 
на ци о нал ној без бед но сти или без бед но сти уоп ште. 

21) Ра до слав Га ћи но вић, ,,Пој мов но од ре ђе ње – де фи ни са ње на си ља”, Срп ска по ли тич ка 
ми сао, стр. 147-164, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, бр. 4/2008, стр. 160-161.

22) Шу шњић, Ђу ро, Ди ја лог и то ле ран ци ја, Чи го ја штам па, Бе о град, 1997, стр. 14.

23) Да ли бор ка Уља ре вић, ,,Зна чај и уло га то ле ран ци је у де мо крат ском дру штву”, 21 При ча 
и де мо кра ти ји, гру па ауто ра, стр. 23-34, Цен тар за гра ђан ско обра зо ва ње, Под го ри ца, 
2005, стр. 27.
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УМЕСТО ЗАКЉУЧКА

Као што смо већ по ме ну ли, по јам на ци о нал не без бед но сти 
ла ко је де фи ни са ти. Оно што ни је ла ко, а ве за но је уз на ци о нал-
ну без бед ност, је сте обез бе ди ти је. Мо ра се пр вен стве но ра ди ти 
на опле ме ња ва њу дру штва у це ло сти, по ли тич ком опи сме ња ва њу 
ци вил ног де ла дру штва и на ути ра њу пу та де мо крат ских на че ла у 
ци љу тво ре ња по ли тич ког си сте ма, оног истог, де мо крат ског ко ји и 
је сте основ ни фак тор ста бил но сти др жа ва и ко ји на ци о нал ну без-
бед ност мо же да обез бе ди.

У овом ра ду смо же ле ли да ука же мо на ком плек сност упо-
треб не вред но сти пој ма на ци о нал на без бед ност, на те шко ћу ње не 
им пле мен та ци је и ла ко ћу ка да је ствар на и по сто је ћа. На ро чи то на 
Бал ка ну ко ји пред ста вља про стор чи ја је исто ри ја обе ле же на мно-
го број ним ра то ви ма ко ји су умно го ме обе ле жи ли ње го ву суд би ну. 
Уко ли ко за не ма ри мо це ло куп ну прет ход ну исто ри ју бал кан ских 
на ро да, што је ви ше не го не мо гу ће, и по гле да мо бли ску про шлост 
са мо на ше зе мље, тј. пе ри од по сле 2000. го ди не, мо же се ви де ти 
сва не ста бил ност ко ја је чест пра ти лац бал кан ске ствар но сти. 

На ша зе мља је ме ња ла име, гра ни це, гу би ла те ри то ри ју... Са-
мо на осно ву тог јед ног крат ког пе ри о да исто ри је мо же се сте ћи 
гру ба сли ка о то ме са ко јим се све иза зо ви ма сре ће из град ња јед ног 
ста бил ног по ли тич ког си сте ма на бал кан ским про сто ри ма. Та из-
град ња мо ра во ди ти ра чу на и о раз во ју кул ту ре ми ра и са рад ње на 
чи та вом Бал ка ну, ко ја ће у ком би на ци ји са ре ги о нал ном и европ-
ском ин те гра ци јом ко нач но до не ти ма ло ,,до сад ни ју исто ри ју” на 
на шим про сто ри ма. Мо жда тек у тој „до сад ни јој исто ри ји“ осе ти-
мо ста бил ну на ци о нал ну без бед ност ко ја је по треб на не са мо на ма, 
гра ђа ни ма већ и по ли тич ком си сте му као та квом. 

Има ју ћи у ви ду ре че но, за кљу чу је мо да се на ци о нал на без-
бед ност мо же де фи ни са ти, у ужем и ши рем сми слу. Под на ци о-
нал ном без бед но шћу у ужем сми слу ре чи под ра зу ме ва се ста ње 
за шти ће ног, сло бод ног, ста бил ног и из ве сног по сто ја ња, функ ци-
о ни са ња и раз во ја јед не др жа ве (зе мље). Ако се и ов де по слу жи мо 
и јед ном не га тив ном де фи ни ци јом, мо гли би смо да ка же мо да се 
под на ци о нал ном без бед но шћу, у ужем сми слу ре чи, под ра зу ме-
ва ста ње у ко јем не ма озбиљ них прет њи и опа сно сти за оп ста нак 
јед не др жа ве, за ње ну не за ви сност, те ри то ри јал ну це ло куп ност и 
устав но-прав ни по ре дак, као и за жи вот, пра ва и сло бо де ње них 
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гра ђа на и здра ву жи вот ну сре ди ну (ста ње не у гро же но сти или без-
о па сно сти).24)

С об зи ром, пак, на не спор ну чи ње ни цу да на то из у зет но 
ва жно и по жељ но ста ње ути че чи та во мно штво раз ли чи тих чи ни-
ла ца и окол но сти објек тив не и су бјек тив не при ро де, на ци о нал на 
без бед ност у ши рем сми слу ре чи мо же се де фи ни са ти као све у-
куп ност објек тив них и су бјек тив них чи ни ла ца и окол но сти (чи ње-
ни ца, од но са, про це са, ор га ни за ци ја, ин сти ту ци ја и ак тив но сти) 
од ко јих за ви си оп ста нак, функ ци о ни са ње, раз вој и дру ге бит не 
вред но сти јед не др жа ве (ње на не за ви сност, те ри то ри јал на це ло-
куп ност, устав но-прав ни по ре дак, жи вот, пра ва и сло бо де ње них 
гра ђа на и здра ва жи вот на сре ди на). Иако мно ги од тих чи ни ла ца и 
окол но сти мо гу да де лу ју на на ци о нал ну без бед ност и по зи тив но и 
не га тив но, ов де се ми сли, пре све га, на оне ко ји де лу ју по зи тив но, 
од но сно на оне ко ји до при но се до сти за њу и очу ва њу без бед но сти. 
Они чи ни о ци и окол но сти ко ји до во де до угро жа ва ња оп стан ка и 
функ ци о ни са ња др жа ве мо гу се укљу чи ти у де фи ни ци ју не бе збед-
но сти, као су прот но сти без бед но сти.25)

И на кра ју, ка да се ра ди о по ли тич ким си сте ми ма уоп ште мо ра-
мо стал но има ти на уму да они тре ба да слу же оства ре њу до бро би ти 
гра ђа на, а не да по сто је не за ви сно од њих и да слу же пу ком за до во-
ља ва њу ин те ре са оних ко ји су на вла сти.26)
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Re su me
This pa per analyzes the pro blem of de fi ning the con cept of na ti o

nal se cu rity, na ti o nal se cu rity po licy ba sed on de moc ra tic prin ci ples of 
the co un try and the po li ti cal system as the main fac tor of the sta te sta
bi lity and na ti o nal se cu rity of the com mu nity. First, the aut hors di scuss 
abo ut the con cept of se cu rity in ge ne ral and de fi ne se cu rity in ge ne ral 
and prac ti cal sen se of the word. In the se cond part, the aut hors emp
ha si ze that po li ti cal system was and still is one of the most im por tant 
ele ment of na ti o nal se cu rity along with sta te.
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