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УВОД

Проблем разумевања појма безбедност

Термин  безбедностсекористи  у  теорији  иу  пракси,  у  скоро  свим
областима  живота.  Наизглед  је  јасно  шта  овајпојам  подразумева,
међутими даље се може приметити основаност давно изнете опаске
да се ради о једном„од највише помињаних а најмање објашњених
појмова“.1

Прецизно  одређивање  појма  безбедност  суочава  сеса  двоструким
проблемом:прво, да се утврди на коју области се односи и,друго, коју
мисаону конструкцију означава.

- Са  аспекта  областина  коју  се  односи,  проблем  проистиче
изоколности  да  се  тај  термин  користи  у  различитим  сферама
делатности,  у  политици,  телекомуникацијама,  рачунарским
технологијама, саобраћају, здравству, банкарству итд. У науцисе
најчешћекористиу друштвеним наукама (социологији, економији,
праву,  криминалистици,  међународним  односима,  војним
наукама,  наукама  о  безбедности  итд.),  али  је  присутан  и  у
природним  и  техничким  наукама  (екологији,  информатици  и
сл.).Из тог разлога,термин безбедност у праксипостаје сложен и
неограничен и користи се да се означе појаве, стања, околности,
односи и процеси у сувише великом броју сфера људског живота
и деловања.
- Са аспекта мисаоне конструкције,проблем произилази из тога
да се  за  означавање појма  безбедност  користи  више термина.
Тако  се,  на  пример,у  српском  језику  упоредо
употребљавајутермини безбедност  и  сигурност,  који  могу  бити
али нису синоними.

Када  се  ради  о  превазилажењу  проблема  уодређивању  садржине
појма  безбедност,неки  аутори  сугеришусемантичкиприступ.  Овај
приступ  подразумева  да  би  требало  поћи  одзначења  речи  које
секористеза означавање садржине која се обухвата тимтермином.2 У
том контексту, могу се разликовати се два правца мишљења:

- Са једне стране су аутори који порекло термина безбедност
налазе у грчкој  речи „asphaleia“,  односнонегацијиречи „sphallo“
(лаж, грешка, пропаст, пропадање, рушење и сл).Ради се, дакле,
о  означавању избегавања лажи,  грешке,  пропасти,  пропадања,
рушења и сл. Присталице овог мишљењауказују да је преводом
ове речи на латински настао је израз  phallo(падати,  пасти),  из
које су у енглеском језику изведени изрази fault, failing, false, који
значе грешку, неуспех, неистину. Негација ових израза означава
избегавање  грешке,  неуспеха,  неистине,  штосадржински

1  Димитријевић,  Војин,  Појам  безбедности  у  међународним  односима,  Београд:  Савез  удржења
правника Југославије, 1973, стр. 7.

2  Илић, Предраг, Семантичко-лексикографски  аспекти  појма  безбедности,  Војно  дело,  63:3/2011,
стр.86.
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имплицира  нешто  што  је  постојано,  обезбеђено  од  опасности,
стабилно, утемељено, сигурно.3

- Са друге стране су аутори који порекло терминабезбедност
налазе у латинској речи „securitas“,која је изведена из термина
securus,  односно  кованице  sinecura (sine-  без  и  cura-  невоља,
забринутост, опрезност, патња, бол и сл.) којаозначава стање без
бриге, без невоље, мирноћу, спокојство. Према њима, безбедност
представља  околности  или  стање  које  карактерише  одсуство
опасности које прете да наруше то стање. Они, при томе, указују
даово  стање  подразумева  како  материјалне  околности  тако  и
субјективни  осећај  (психичко  стање)  проузроковано  овим
околностима, односно да има објективни и субјективни аспект. У
многим светским језицима, термини за безбедност су изведени
из  израза  securitas и  securus.4Из  наведних  латинских  израза  у
српском језику је изведен термин сигурност који се користи за
означавање  безбедности.  Према  „Речнику  српског  језика“,
термин  сигурност  има  знатно  шире  значење  од  термина
безбедност.  Наиме,  док  се  под  безбедношћу  подразумева
одсуство  опасности,  односно  претњи  по  одређени  субјект,
сигурност може имати више значења од којих се само једно од
њих поистовећује са значењем термина безбедност.5

Аналогно поменутом извођењу из латинске речи sinecura, у домаћој
доктрини,  порекло појма безбедност се везује за то да тај  термин
садржи у корену речи без и речи беда.У том смислу, безбедност би
означавала  одсуствофеномена  који  се  изражава  делом  те
сложенице.6Имајући  у  виду  велики  број  различитих  значења  речи
беда (велико сиромаштво, сиротиња, немашитина, невоља, несрећа,
зло,  мука,  паћеништво,  страхота,  патња,  брига,  проблем,  трпња,
беспарица,  несташица,  убогост  и  сл.),   као  најзначајније  за
најопштији  појам  безбедности  фокусира  се  бити  без  невоља,  без
недаћа, без брига разних врста или без несрећа, страдања и разних
зала,  те  је  онда  безбедност  првенствено  ознака  за  стање  које
одликује одсуство невоља, брига, несрећа, страдања и других зала,
односно опасности по опстанак и друге вредности.7

У  теорији  немасагласностио  томе  шта  све  појам  безбедност
подразумева,  нитио  томе  да  ли  би  појам  безбедности  требало
одредити негативноили садржински (позитивно). Последица је да се
тај појам убезбедносним наукамакористиу различитом смислу:

- Прво, у смислу стања у заједници, организацији, институцији
или простору, које одликује одсуство претњи, односно опасности
(безбедност  у  објективном  смислу).  Примери  таквог  схватања
појма  безбедност  су:  „стање  одсуства  опасности  по  основне

3  Dillon,  Michael, Politics   of    Security:   Towards   a  Political   Philosophy   of  Continental   Thought,
London/New York: Routledge, 1996, p. 124.

4  Caldwell,   Dan;  Williams   E.  Robert  Jr.,   Seeking   Security   in   an   Insecure   World,   Lanham:
Rowman&Littlefield, 2006, p. 5.

5  „Речник српског језика“, Нови Сад: Матица српска, 2007, стр. 1218.
6 Мијалковић, Саша,Национална безбедност, Београд: Криминалистичко-полицијска академија, стр. 44.
7 Илић, Предраг,op. cit. (supra 2), стр. 91.
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вредности и интересе поједнаца, друштва и државе у односу на
сложене међународне односе у којима се она достиже,  чува и
унапређује,  стање  уравнотеженог  физичког,  духовног  и
материјалног  опстанка  појединца  и  друштва  у  односу  према
другим  појединцима,  друштвима  и  природи“8;  или  „одсуство
претњи  усвојеним  вредностима...“9;  као  и„стање  које  се
карактерише одсуством озбиљних опасности за то постојање и
деловање“.10

- Друго, у смислу осећања код појединаца и друштвених група
да  ли  им  и  у  којој  мери  прети  нека  опасност  (безбедност  у
субјективном  смислу).  Примери  одређења  безбедности  у
субјективном  смислу  су:  „слобода  од  страха/одсуство  страха  –
њена  субјективна  страна...“11;или  „стање  једне  особе  која  се
осећа  заклоњена  од  опасности  или  верује  да  је  тако“12,  као  и
„одсуство  страха  де  ће  те  (усвојене)  вредности  бити
нападнуте.“13

- Треће,у  смислубезбедности  као  интереса,у  оквиру  чега
објективно стање апсолутне безбедности подразумева услове у
којма влада одсуство претњи, односно да је безбедност нешто
чему  континуирано  треба  тежити(безбедност  као  потреба).14

Поједини аутори уважавају идеализам остварења таквог стања
безбедности  иприхватају  да  треба  признати  да  се  безбедност
заснива на сталном присуству претњи. На пример, „Безбедност
није нешто што можемо да имамо више или мање, зато што то
није  ствар,  већ  је  то  термин  који  се  користи  за  означавање
привремено  продуженог  стања  које  се  карактерише
прорачунљивошћу  и  предвидљивошћу  будућности.“15 Стога,  по
мишљењу  теоретичара  који  безбедност  виде  као  потребу,
безбедност се мора стално ревидирати у светлу нових изазова,
ризика  и  претњи,  у  циљу  благовременог  и  ефикасног
предвиђања  вероватних  будућих  изазова  и  претњи  и  процене
могућег степена рањивости од њих. 
- Четврто,  у смислу активности,  мера и радњи које  одређени
субјекти  предузимају  у  циљу  достизања,  очувања  и  развијања
одређеног  нивоа  безбедности  (безбедност  као  функција).  На
пример:  „Безбедност  је  и  активност,  деловање,  делатност,
процес,  односно понашање усмерено ка достизању,  заштити и
унапређењу референтних  вредности  и  интереса.  У  том смислу
безбедност  је  легитима  и  легална  (само)заштитна  мисија
појединца, друштва, државе и међународне заједнице заснована

8  Grizold, Anton, Međunarodna sigurnost, Zagreb: Fakultet političkih znanosti, 1998, str. 27
9  Paleri,  Prabhakaran, National  Security:  Imperative  and  Challenges,  New Delhy:  McGran-Hill Publishing,

2008, p. 45.
10 Илић, Предраг, О  дефинисању и  дефиницијама националне  безбедности, Војно дело, 64:4/2012, стр.

127.
11 Бајагић, Младен,  Основи безбедности,  Београд: Криминалистичко-полицијска академија,  2007, стр.

15.
12Димитријевић, Војин,op. cit. (supra1), стр. 33
13 Paleri,  Prabhakaran, loc. cit. (supra 9).
14 Zedner, Lucia,Security, London/New York: Routledge, 2009, p. 14.
15ibid.
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на  њиховим  личним  потребама  за  опстанком  и  развојем.
Битниелементи  функције  безбедности  су  безбедносни  циљеви,
безбедносно деловање и ефекти дејстава, а њена филозофија –
постављање  референтних  вредности  и  интереса  као  крајњих
циљева који се достижу извесним понашењем.“16

- Пето, у смислу организација и институција које се формирају
ради вођења бриге о безбедности (организација безбедности) .
На  пример,  „Безбедност  је  и  организован  субјект  који
организовано  штити  референтне  вредности  и  интересе  и
организовано се супротставља угрожавајућим појавама.“17

- Шесто,  у  смислу  система  чијим  се  функционисањем
задовољавају  безбедносне  потребе  и  остварују  безбедносни
интереси (безбедност као функција). На пример: „Безбедност је и
систем,  хармонична  целина  способна  да  самостално
функционише у извесном временском и просторном окружењу,
састављен  од  више  хоризонтално,  вертикално  и  дијагонално
повезаних  организација  безбедности  као  потцелина  које  врше
конкретне  делатности   чија  збирна  резултанта  има  за  циљ
несметано  достизање,  уживање  и  свеобухватну  заштићеност
референтних вредности и интереса од угрожавања (безбедност
као стање).“18

   Безбе
д ност
у ужем смислу подразумева такво стање  које  одликује непостојање
опасности  по  људе,  појединце,  друштвене  групе  и  заједнице.  У
ширем  смислу,овај термин обухвата и осећање, односно перцепцију
тог  стања  од  стране  појединаца  и   група,   затим   активности
одређених   субјеката  ради   постизања   тог   стања,   као  и
организација  и  институција  које  су задужене  за  предузимање
тих   активности,   и   коначно  систем  чијим   се  функционисањем
жељено  стање безбедности остварује. 

Стање,  осећања,  интереси,  методе  и  технике  достизања  стања
безбедности,односно  функције,  организација  и  систем,
представљају самоспољашњи  аспект безбедности.Тако се, међутим,
не   могу   довољно  обухватити  суштина  појма  безбедности  и
особености   различитих   видова   (концепата)  безбедности
(индивидуална,  социјетална,  национална,  међународна,  глобална
и  сл.).

Oдређење  безбедности,  поред  пожељног  стања,  осећања  и  онога
што људи, друштвене групе, организације и институције предузимају
да би то стање и осећање било постигнуто,требало бида укључии све
што на то стањеи осећање утиче, позитивно или негативно. У том

16Мијалковић, Саша, op. cit. (supra 5), стр. 55.
17ibid., стр. 56.
18ibid., стр. 58.
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смислу,  безбедност  подразумева„свеукупност  објективних  и
субјективних  чинилаца (околности, односа и процеса, институција  и
заједница) од којих зависи постојање или непостојање опасности по
опстанак,  развој,  нормално   функционисање   и   друге   битне
вредности  појединаца,  људских  група  и заједница“.19

Данас постоји и концепт тзв. интегралне безбедности. Овај концепт
настоји  да обухвати,  уз  безбедност грађана и  безбедност државе,
допринос  међународној  и  глобалној  безбедности.  Радисе  о
свеобухватном стању заштићености виталних вредности и интереса,
које  се  оптимизира  функцијом  државног  и  недржавног  сектора
националног система безбедности, од војних и од невојних претњи
(организовани криминал, екологија итд).20

 

Заштиту вредностии интереса држава остварује различитим мерама,
активностима  и  субјектима.Суштина  деловања  субјеката
безбедности и одређени циљевинису семењали кроз историју. 

Да  би сезаштитне функције  државеспроводиленеопходанелементје
моћ државе.Моћ је  услов  дадржава уопште може да одржи улогу
доносиоца одлука и друштвеног регулатора. Политичка моћ државе
може себити двојака:
(а)капацитетда  уређујеодносеунутар  државе,  што  се  заснива  на
апарату принуде (унутрашња моћ)и 
(б)капацитет да доноси одлуке које се тичу интереса других држава,
штосе заснива на спровођењу државних функција, тј. на унутрашњој
моћи (спољашњамоћ).21

Према најшире прихваћеном становишту, чиниоци моћи државе су: 
1) војне претпоставке, попут војно-полицијских снага, наоружања и
борбене готовости, морала; 
2)  морфолошке  претпоставке,  које  произилазе  из  географских
услова,  попут  величине  територије,  географског  положаја,
конфигурације територије; 
3)  демографске  претпоставке,  у  које  спадају  број  и  структура
становништва, миграције, идеологија; 
4)  организационе  претпоставке,  као  што  су  карактер  управе,
стабилност и ауторитет власти; 

19Илић, Предраг, op. cit, (supra10), стр. 137-138.
20 Ђукић, Станимир, Безбедносни менаџмент и савремени безбедносни изазови, ризици и претње као

угрожавајуће делатности националној безбедности, Војно дело, 67:8/2016, стр. 113.
21Стајић, Љубомир, op. cit, (supra10), стр. 14.
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Изучавања безбедности има за предмет следеће области: 
безбедност  као  функција  државе;  теорија  система
безбедности; 
појаве  и  облици  угрожавања  безбедности;  унутрашња
безбедност и облици угрожавања; безбедносни проблеми;
обавештајне  службе;  специјални  рат;  тероризам;  систем
безбедности; истраживање безбедносних појава и друго.
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5)  економске  претпоставке,  које  произилазе  из  ресурсне  базе,
технолошког развоја, учешћа у међународној размени и 
6) интеграционе претпоставке, које подразумевајупозицију иучешће
у међународним организацијама и савезима.22

За  постизање  циљева  у  области  безбедности,  држава  на
располагању  имаследећа  средства:  закон,  силу  и  капитал.  Ова
средства уједно су и елементи моћи државе.

Са  становишта  праксе,  безбедностсе  може  посматрати  са  два
аспекта.  С  једне  стране,  структурално,  као  једна  од  делатности
државе,  поред  привредне,  културне  и  других  делатности.  Ако  се
посматра структурално, онда се безбедност испоставља као систем
државних органа и других субјекатасистема безбедностикоји врше
активности  којима  сеостварује  делатност  безбедности.С  друге
стране,  функционално,  као  атрибут  државе.Безбедност,
функционално,  подразумева  "вршење  послова  безбедности
радизаштите  одређених  вредности,  без  обзира  на  друштвено
уређење,  политички  систем  и  облик  власти“.23Структура
(организација)  и  функција  (задаци)  безбедности  чине  систем
безбедности. 

Правни поретци држава предвиђајукаобезбедносне функције државе
следеће: обезбеђење и заштиту суверенитета; обезбеђење и заштиту
независности  и  територијалне  целокупности;  вођење  међународне
политике и међународних односа и остваривање и заштиту основних
слобода  и  права  грађана.24Ове  функције  представљајуоснов
постојања  државе  и  зато  се  сматрајуосновним  правима  државе.
Безбедносне функције имају два општа облика: 
а) превентивно деловања, које представља средство одвраћања од
свих облика и извора угрожавања; и 
б)  репресивно  деловање,  којимсеотклањају  узроци  и  елиминишу
носиоциугрожавања, применом силена правно дозвољен начин.

У  оквиру  безбедности  се  могу  разликоватистање  и  функција
безбедности. 
-Као  стање,безбедност  подразумева  заштићеност  неког  добра,
вредности  и  тековине  друштва.  То  стање,  у  политичко-
безбедносном смислу,  обухвата целовиту заштићеност државе од
свих субверзивнихи других штетних делатности и утицаја.  Према
критеријуму  опасности,  безбедност  може  бити  спољна  и
унутрашња.  Спољна  безбедност  се  односи  на  независност,
суверенитет и територијални интегритет државе, а унутрашња на
несметано функционисање конкретног  уставног  поретка,  односно
друштвено-политичког,  економског  и  правног  система  и
заштићености  других  добара,  вредности  и  објеката  заштите.
Посматрана  као  механизам  заштите,  безбедност  има  различите

22 Грчић, Мирко, Политичка географија, Београд: Географски факултет, Београд, 2000, стр. 135.
23 Ковачевић, Сретен, Основи система ДСЗ, Београд: ВШУП, 1980, стр. 14.
24Стајић, Љубомир, op. cit, (supra10), стр. 16.

6



МЕТОДЕ И ТЕХНИКЕ БЕЗБЕДНОСНОГ ОРГАНИЗОВАЊА И ДЕЛОВАЊА -
ПРЕДАВАЊА

облике  организационих  форми  (државних  и  друштвених)који  се
уређујуправним актима или одлукама власти. 

-  Као  функција,  безбедностподразумеваиманентносвојствосаме
државе.  Наиме,  уостваривањустања  безбедности  учествују  сви
субјекти  безбедности  и  неки  друштвени  субјекти  (невладине
организације  и  агенције).  Функција  безбедности  у  политичко-
правном смислу„обухвата мере и активности чувања и заштите од
угрожавања независности и интегритета једне земље и унутрашњег
уставног и правног поретка. У првом случају се ради о спољној, а у
другом  о  унутрашњој  безбедности.  Поред  ових,  постоји  и
безбедност  у  техничком  смислу  –  безбедност  саобраћаја,
безбедност  веза  и  сл.“.25Према  објекту  заштите  разликују  се:  а)
национална  безбедност;  б)  јавна  безбедност;  в)  колективна
безбедност; г) лична и имовинска безбедност“.26

Заразматрање организације  структуре  безбедности,  треба имати у
виду унутрашњу особину саме безбедности,за коју се констатује да
је„апстрактна,  односно  мисаона  именица  која  није  материјалне
природе, дакле не може се опипати, већ се само осећа и замишља“. У
том смислу, безбедност се може посматрати као „правно уређивани
и обезбеђивани друштвени односи, као и успостављено, одржавано и
унапређивано стање у држави, које (ти односи и стања) омогућава
делотворну  заштићеност  државе  и  грађана  од  свих  (спољних  и
унутрашњих)  аката  (активности)  којима  се  угрожава  уставни
поредак,  суверенитет,  независност  и  територијална  целовитост
државе, рад државних органа, обављање привредних и друштвених
делатности и остваривање слобода, права и дужности грађана“.27

Приступ  организацији  структуре  безбедностизахтева  да  се
идентификује  безбедност  као  опште  вредности,  због  чега  је
неопходно да се посвети пажња иразличитим врстама безбедности. У
савременој  доктрини,  безбедност  се  перципира  као  унутрашња
(индивидуална,  социјетална  и  национална)  и  међународна
(регионална,  глобална,  заједничка,  колективна  и  кооперативна).28

Као  нова  вредност  која  се  данасштити  заговара  се  и  интегрална
безбедност, каосублимат унутрашње и међународне безбедности. У
том контексту,безбедност јесвеобухватна и као таква јединствена, а
сходно и недељива. Образложење овог концептаполази од поставке
да се савремене државе данаснападају на свим пољима (породица,
вера, власт, уставно уређење, спољна политика, економија,  систем
безбедности  итд.)  тесе  и  државетим  нападима
морајусупротстављатисвим својим снагама. 

- Унутрашњу  безбедност  чине  индивидуална,  социјетална  и
национална безбедност.Свака од њих је  за  себе посебна вредност
која се штити како системом безбедности тако и другим друштвеним
мерама. 
25Војни лексикон, Београд: Војно-издавачки завод, 1981.
26Мала политичка енциклопедија, Београд: Савремена администрација, 1966.
27 Милетић, Слободан, Полицијско право, Београд: Полицијска академија, 1997.
28 Стајић, Љубомир, Гаћиновић, Радован, Увод у студије безбедности, Београд: Драслар партнер, 2007,

стр. 35.
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 Индивидуална безбедност је мера стабилности, заштићености и

демократичности  друштва.  Она  је  одређена  правом  државе.  Као
таква, мера индивидуалне безбедности се разликује од државе до
државе.Најчешће се описује односом између појединаца и група са
различитим  потребама  и  интересима,  као  и  владавином  права  и
поштовању људских и грађанских слобода. Везана је са социјеталном
и националном безбедношћу. 

 Социјетална  безбедност  је  способност  друштва  да  истраје  у

свом суштинском карактеру без обзира на претње и да опстане у
тешким тренуцима одржавајући своје традиционалне обрасце, језик,
културу, религијски и национални идентитет и обичаје. 

 Национална  безбедност  подразумева  жељено  стање

заштићености  виталних  вредности  државе  које  се  постиже
елиминисањем  претњи  и  ризика  по  виталне  вредности  државе.  У
најопштијем смислу она представља стање у коме држава сматра да
јој  не  прети  војни  напад,  политички  притисак  или  економско
угрожавање  споља,  као  ни  екстремни  политички,  економски,
идеолошки,  верски  или  културни  напад  изнутра,  тако  да  може
нормално  да  се  развија  самостално.  Ради  се,  дакле,  о  заштити
опстанка  и  деловања  државе  са  свим  елементима  независности,
територијалне  целовитости  и  уставног  поретка.  Услов  опстанка  и
успешног развоја  држава и стабилна основа за елиминисање свих
конфликата  који  могу  довести  у  питање стабилност  и  безбедност
државе треба да буде међународна безбедност, а у том контексту
ирегионална безбедност као део међународне безбедности.

- Колективна безбедност означава концепт настао у 20 веку, који
подразумева дугорочну, формалну обавезу између група држава да
се  штите  безбедносни  интереси  њихових  заједничких  сфера,  кроз
договорено, координисано и одрживо стање безбедности, остварено
деловањем заједничког система безбедности (УН).

- Кооперативна  безбедност  је  нови  термин  који  изражававезу
колективне безбедност и општег приступа безбедности.  Ради се о
„широком приступу, мулти дисциплинарног опсега, који фаворизује
уверавање  у  односу  на  одвраћање;  укључивање  пре  него
искључивање; не војна решења у односу на војна; подразумева да су
државе првенствени чиниоци система безбедности, али прихвата да
недржавни чиниоци могу имати важну улогу; не захтева формално
стварање безбедносних установа, али их не искључује и не искључује
вредност дијалога на мултилатералној основи."

Систем безбедности у ширем смислучине: (1) субјекти, (2) снаге, (3)
активности,  (4)  мере  и  (5)  послови.Субјекти  и  снаге  су  централно
место  и  основа  система  безбедности.  Својом  надлежношћу,
делокругом,  опремом  и  начином  деловања,  субјекти  и  снаге
доприносе остварењу циљева система. Активности су најзначајнији
елемент,  јер  се  помоћу  њих  остварујузадаци  (функција)  система,
обезбеђење отклањања или неутралисања већине или свих претњи
вредностима. Треба правити разлику између две групе активности:
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конципирања,  организовања,  успостављање и унапређења система
(системске),  с  једне,  и деловање система (функционалне),  с  друге
стране.  Мере  су  радње  које  држава  предузима  да  њене  снаге
безбедности пређу у стање како би на одговарајући начин реаговале
на  опасност.  Послови  система  безбедности  су  радње  и  поступци
којима се остварују задаци безбедности.

У оквиру опште активности, по правилу, подсистем остварује једну
активност,  амикро  систем  повезује  више  мањих  активности  и
функционише  на  ужем  простору.Систем,  генерално,  може  да  има
један или више облика активности и дели се на онолико подсистема
колико  има  облика  активности.  Специфичност  система
безбедностиогледа  се  у  томе  што  сваки  његов  подсистем  има
посебне снаге, средства, методе,  правила и методе рада, односно
организован је као систем.

Систем  безбедности  би  представљао  облик  организовања  и
функционисања  друштва  у  спровођењу  мера  и  активности  на
превентивном  и  репресивном  плану,  које  се  предузимају  ради
очувања  суверенитетаи  интегритета  државе,  уставом  утврђеног
поретка, права и слобода грађана, као исвих осталих друштвених и
међународних вредности од свих облика и носилаца угрожавања,без
обзира на место и време извршавања.29

Основна  функција  система  безбедности  заснива  се  и  огледа  у
правовременом откривању и спречавању свих облика непријатељске
и антидруштвене делатности којима се угрожавају битне и виталне
вредности  друштва.Свако  друштво  мора  да  има  изграђен  систем
вредности,  да  би  опстало  и  функционисало.Под  вредностима  се
подразумева  идеално  својство  извесних  стандарда,  норми,  појава,
стања и садржаја свести, које им људи придају, а које се састоји у
томе да те вредности чини пожељним за  људе јер им користе за
побољшање живота и уживање. Друштвене вредности су све оно што
је  објект  друштвеног  интереса  и  друштвене  заштите.  У  оквиру
друштвених вредности могу се разликовати: 
(1)  Индивидуалне  вредности  –   вредности  појединца  које  се
означавају  као људска права.  Радисе о скупу начела, стандарда и
норми  којима  је  циљ  заштита  човека,  његовог  достојанства    и
обезбеђење животних услова. 
(2) Групне вредности – специфичне за   одређене   друштвене   групе
(избеглице, националне мањине, интерно расељена лица, особе са
инвалидитетом). 
(3)  Националне  вредности  -  од  значаја   за  целокупно  друштво  и
државу. У ширем смислу, оне се могу  поистоветити  са безбедношћу
државе и  друштва, а у  ужем  могу серазликовати:  а)  уставни и
правни поредак; б) јавни ред и мир; в) независност; г) територијална
целокупност; д) суверенитет; и ђ) здрава животна средина. 
(4)  Међународне  вредности  –  вредности  које  прокламује
међународна заједница, међународна организација и савези држава.
У  њих  спадају:  а)  међународни  мир  и  безбедност;  б)  сарадња  и

29Стајић, Љубомир, op. cit, (supra10), стр. 44.
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пријатељски односи; в) међународна помоћ угроженим народима и
државама; г) међудржавна толеранција.

Савремени системи безбедности, сходно функцији, задатку и улози
коју  имају,  организујувећи  број  субјеката  који  својом  укупном
делатношћу  омогућавају  да  се  испуњавајубезбедносни  циљеви.
Субјекти  система  безбедности  реализују  конкретне  задатке  у
остваривању безбедности тако што, на основу позитивних правних
норми,  обављају  послове  безбедности.У  субјекте  система
безбедности  спадају  органи и  службе безбедности.  Каква ће  бити
међусобна  условљеност  изависност  функционисања  и  доприноса
безбедности  свих  субјеката  система  зависи  од  њихове
комплементарности  у  оквиру  примењеног  модела  организовања  и
функционисања система безбедности.

Систем  чине  следећи  елементи:утврђен  циљ  због  којег  је  систем
успостављен;снаге  и  средства  за  остварење  циља;структура
елемената  система  (организација)  преко  којих  се  остварују
активности ради остваривања циља;скуп активности помоћу којих се
тај  циљ  може  остварити  ифункција  структурних  елемената  ради
остварења циља. У том контексту, организација системабезбедности
представљауређен  друштвени  систем  преко  којег  се  остварује
функцијазаштите  вредности,  ради  општег  напретка  и  развитка
друштва. 

Друштвени  системи  се  формирају  ради  остварења  трајних
циљева.Сходно  томе,с  обзиром  да  је  потреба  заштите  једног
друштва од свих облика и извора угрожавања трајна потреба, систем
безбедности  је  нужно  трајан  систем.  Потреба  заштите  у  највећој
мери  зависи  одљудске  активности.  Људи,  својим  деловањем  и
интересима,генеришу друштвене  циљеве  и  посредно  успостављају
циљ безбедности који, свесно и удруживањем напора, остварују кроз
систем безбедности, а такође представљају и основни потенцијални
извор угрожавања безбедности.

Сваки  систем,  па  и  систем  безбедности,  одликује
његоваефикасности. Карактеристика система безбедности је, између
осталог, у томе што његова ефикасност не зависи од њега самог, ма
како  он  био  организован,  већ  и  од  релевантних  околности  које
гаокружују  и  у  којима  делује.  Из  тога  проистиче  да  систем
безбедности није сам себи сврха,већ последица потребе да се преко
њега  остваре  одређени  друштвени  циљеви.  Преко  њега  се  у
одређени однос стављају људи, средства и начин њиховог деловања.

Систем  безбедности  је  сложен  систем  и  организован  је  преко
хијерархијске  структуре,  односно  подсистема  и  микросистема.  На
основу  одлика  и  услова  у  којима  субјекти  система  безбедности
остварујусвоју  улогу,  као  основни  носиоци  система  безбедности
наводе  се  држава  и  њени  грађани,док  се  субјекти  деле  на
конвенционалне, неконвенционалне и додатне.

- Конвенционални субјекти система безбедности су:
o полиција;
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o војска, са својим органима за послове безбедности;
o обавештајне службе (агенције);
o судови;
o царина;
o тужилаштво;
o инспекције;
o органи за извршење кривичних санкција и др.

- Неконвенционални субјекти система безбедности су:
o законодавни орган (скупштина);
o извршни органи (председник републике, влада и др.);
o органи  иностраних  послова  (њихови  делови  -  службе  -

могу припадати конвенционалним субјектима).
- Додатни субјекти система безбедности су:

o локална заједница и органи локалне самоуправе;
o јавне службе;
o предузећа и друге организације;
o васпитно-образовни систем;
o невладине организације;
o црква;
o грађани.

Каоосновни  елементи  организационе  структуре  система
безбедности, у погледу остваривања улоге, сматрају се:

o министарство одбране;
o војска
o министарство унутрашњих послова;
o обавештајне службе;
o министарство спољних послова послове;
o тужилаштва;
o судови и др.

Систем  безбедности  је  одраз  друштва  и  један  од  најважнијих
подсистема  државе.  Друштвене  тежње  се  углавном  односена
заштиту  основних  вредности  друштва.Тунајзначајније  место  има
безбедност,  с  једне  стране,  зато  што  су  све  друге  вредности
уграђене у безбедност, а с друге, зато штопредставља везивно ткиво
и услов опстанка свих других друштвених вредности које држава и
међународна заједница дефинишу и штите својим апаратом присиле
чији је еквивалент систем безбедности.

Могућности  друштваогледају  се  у  моћи  државе  да  остварисвоје
тежње  преко  организованог  система  безбедности  који  егзистира
самостално,  али  део  својих  функција  реализује  са  суседним,
регионалним,  наднационалним  и  међународним  универзалним
системима.  Ради се првенственоо заштити,  очувању и унапређењу
колективних и међународних вредности. У том смислу, моћ државе
подразумева  моћ  знања,  економску  моћ  и  моћ  силе.Ту  моћ
детерминишу: војно безбедносне, неучно-технолошке, морфолошке,
демографске,  организационе  и  економске  претпоставке  као  и
спољна интеграција. 
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За реализацију основног државног циља у државама постоји више
унутрашњих  субјеката,  политичких,  војних,  безбедносних,
спољнополитичких и других. Организациони проблем настаје услед
тога  што  је  неопходан  јединствен  циљ  ка  коме  сви  теже,  ради
остварења функције државе. Циљ је кохезиони и корективни фактор
свих  субјеката  који  учествују  у  заштити безбедности  и  остварењу
основне  функције  државе.  То  подразумева  одговарајућиниво
организованости, координације и контроле извршних, законодавних
и  судских  стубова  државе  како  би  сви  професионални  субјекти
остваривали своју функцију на циљно координисан начин, при чему
државни  апарат  има  одговорност  за  ту  координацију.  Основ  те
координације је усвојена стратегија,као полазиште за све функције.
Реално  одмерен  и  одговарајуће  циљно  опредељен  стратешки
концепт јенеопходан услов делотворног остваривања безбедности.

Начин пројектовања организационе структуре

Организациона структура система безбедности треба да омогућида
се  ефикасно  и  делотворно  остварује  стање  несметаног  развоја,
уживања и заштићености вредности и интереса политичке заједнице
(државе) и одсуство страха од њиховог угрожавања на свим нивоима
заједнице,  као  и  колективни  осећај  спокојства,  извесности  и
контроле  над  развојем  будућих  појава  и  догађаја  од  значаја  за
друштво и државу.

Оптимална структурална и функционална организациона структура
система  безбедностизависиод  низа  чинилаца.Међу
њимаодпосебногзначаја су:
(1)размере  и  интензитет  облика  угрожавања  појединачне  и
друштвене безбедности; 
(2)  динамика  и  сложеност  друштвених  односа  и  природних  и
техничких  догађања  који  су  у  узрочно-последичној  вези  са
проблемима  унутрашње и  спољне  безбедности  грађана,  државе  и
међународне заједнице и 
(3)ниво знања и информација  о  изворима и облицима угрожавања
безбедности и о делотворним системима заштите.

Проширено  схватање  безбедности  (интегрална  безбедност)
подразумева синтезу безбедности грађана и безбедности државе и
доприноса државе међународној и глобалној безбедности. Радисе о
стању  заштићености  од  војних  и  од  невојних  претњи  виталним
вредностима  и  интересима  безбедности,  које  се  оптимизира
симбиозом  државног  и  недржавног  сектора  система  безбедности
државе.  Ради  се,  дакле,  о  организационој  структури  система
безбедности која треба да омогући целовиту заштиту безбедности
као  функције  државе.  Са  аспекта  пројектовања  структуре
организације  безбедности,  функције  државе  се  најчешће
перципирају  двојако,  са  једне  стране,  као  класичне  (војска,  јавни
поредак,  спољна  политика,  финансије,  законодавство)  и,  са  друге
стране,као друштвене (привреда, култура и сл.).
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Остваривање  функције  заштите  државе,  односно  друштвадугоје
било у искључивом делокругивојске и полиције. Развојем институција
државе, односно државних органа,  неки послови и задаци које  су
имале војска и полиција утврђујусеу делокруг рада других државних
органа  (инострани  послови,  правосуђе,  царине,  финансије,
инспекције и сл.) и чак се преносе ширем кругу субјеката. Сваки од
њих,вршећи послове у оквиру својих правно утврђених надлежности,
доприноси заштити од спољних претњи, заштити уставног поретка,
заштити међународно признатих људских права, као и економских,
политичких и других односа у друштву. Како би се домет заштитне
функције осмислио,интегрисао и укупноојачао, као и да би заштитна
компонента  била  целовито  обухваћена,  неопходно  је  успоставити
систем кроз уређивањесистема безбедности.

Један  од  нужних  елемената  система  уопште,  а  у  складу  с  тим  и
система безбедности, је организација. Субјекте чијом се делатношћу
остварује  функција  безбедности  држава  организујесвојим  правним
актима. У том оквиру се државни субјект организовано супроставља
носиоцима угрожавања. Општи видови организацијасупротстављања
носиоцима угрожавања(систем безбедности) су: одбрана,национална
безбедност и јавна безбедност.

Поред организације,нужни елементи система безбедности су иснаге,
средства и функције (задаци). Сваки систем састоји се од подсистема
и  микросистема.Систем  безбедности  укључује  два  најшира
подсистема-  спољашње  и  унутрашње  безбедности.  Подсистем
унутрашње  безбедности,  у  који  између  осталих  спадају  области
унутрашњих послова и полицијских послова,може се посматрати као
нови  ужи  систем,  који  обухвата  више  подсистема,успостављених
према  проблематици(линијски)  или  на  одређеном
простору(територијално).

За пројектовање организационе структуре битно полазиште је стање
безбедности.  Овај  параметар,  поредсинтетичке  оцене  и  одликатог
стања безбедности и предузетих мера у тој области, подразумева и
капацитет  организационе  структуре,  односностање  субјеката
безбедности и њихову способност да сарађују са другим системима у
решавању безбедносних проблема.

Пројектовање организацијеи суочвање са потенцијалним претњама

Свака  држава  се  суочава  са  противницимаи  претњама  по  своје
интересе и вредности, унутар државе и споља. Делови система за
заштиту од претњи, изазова и ризика споља су војска, дипломатија,
царина а од унутрашњихпретњи, изазова и ризика полиција и судови.
Безбедностдржаве  може функционално  бити  угрожена  деловањем
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снага унутар државе,деловањем споља од стране других држава или
организација  и  комбинованим  деловањем.  Сходно
томе,организациона  структура  система  безбедности  се  поставља
тако да обухвата две компоненте: 
1) за спољну безбедност и 
2) за унутрашњу безбедност. 

Облици  угрожавања,међутим,  често  могу  битииспреплетани,  због
чега  се  говори  о  потреби  интегралне  безбедности.То,са  аспекта
организације,имплицирапоставку да се на претње, изазове и ризике
нападом одговара свим капацитетима државе. 

Пројектовање  организације  и  подела  извора  угрожавања
безбедности

У пројектовању структуре организације безбедности битан елемент
је и перцепција објективних конкретнихизвора угрожавања. 

Потенцијални извори угрожавања могу се најопштијепосматрати као:
1. друштвени;
2. природни и
3. техничко-технолошки. 

Друштвени  извори  угрожавања  могу  бити:супротност  интереса;
друштвена  неусклађеност;  неуједначеност  друштвено-економског
развоја,  култура  и  религија;  идеологија;  демографски  развој;
међународни односи; политика; међународни положај. 

Као  природни  извори  угрожавања  могу  се  испоставити:клима;
територија; географски положај. 

Техничко-технолошки  извори  могу  бити:постојање  и  развијеност
техничко-технолошких постројења која угрожавају људе, здравље и
животну средину.

Према  директности  утицаја  на  безбедност,  извори  седеле  на:1.
посреднеи 2. непосредне;премаактивности којом генеришу претње,
изазове  и  ризикена:1.  латентне  и2.  активне;  према  нивоу
константности  на:  1.  салне и  2.  привремене, а према  времену
настанка на: 1. прошле, 2. садашње и 3. будуће. 

Пројектовање организације и облици угрожавања безбедности

Још један елемент у пројектовању структуре организације је питање
облика  угрожавања.  Потенцијални  облици  угрожавања
безбедностимогу  бити  спољног  или  унутрашњег  порекла,  а  могу
бити  оружанеили  неоружане  природе.  У  спољне  оружане  облике
угрожавања  спадају:  а)  агресија  б)  оружана  интервенцијаи  и  ц)
оружани  притисак,  а  у  спољне  неоружане  облике  спадају  сукоби
ниског  интензитета  у  виду:  унутрашњих  немира,  субверзија,
међународног  тероризма.У  унутрашњеоружани облике  угрожавања
безбедности  спадају:  а)  оружана  побуна  б)  тероризам  масовнијих
размера,  а  унутрашњи  неоружани  облици  могу  бити  у  виду:  а)
обавештајно-извиђачке  делатности  б)  саботажа  и  диверзија  ц)
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грађанских  нередад)  деструктивне  психолошко-пропагандне
делатности  е)  криминалне  и  друштвенепатолошке  појаве  ф)
екстремизамг) угрожавање безбедности јавног саобраћаја х) пожари,
угрожавања животне средине и техничко-технолошких акциденти.

Мере заштите и супротстављања у оквиру организације

Циљ  пројектовањаструктуре  организације  безбедности  је  да  се
постигне  делотворно  и  ефикасно  спровођење
безбедноснеполитике.Дефинисање  политика  безбедности
произилази из потреба које намећу геополитичко и геостратегијско
окружење.  Спроводењем  политике  безбедности,државни  органи  у
оквиру организационе структуре би требало да штите све вредности
и интересе државе и друштва који се сматрају виталним. У том циљу,
они  предузимају  конкретне  мере  заштите  и  супростављања:  (1)
препознавање  облика  и  носилаца  угрожавања (2)  правовремено  и
реално процењивање намера, откривање циљева и планова носилаца
угрожавања (3)утврдивање стратегије коју ће примењивати носиоци
угрожавања  ради  припреме  одговарајуће  противстратегије  за
елиминисање  резултата  њиховог  деловања  (4)  превентивно
деловање  и  спречавања  припремања  и  организовања  носилаца
угрожавања  (5)  онемогућавање  спреге  између  унутрашњих  и
спољашњих носилаца угрожавања безбедности и (6)  борба против
свих  облика  оружане  и  неоружане  делатности.  Ове  мере,субјекти
предузимају у оквиру свогделокруга надлежности, односно у оквиру
структуре организације система безбедности.

Међународни положај државе и пројектовање организације

Данас,  пројектовање структуре организације безбедности зависи у
значајној   мери  и  од  међународног  положаја  државе.Ради  се  о
значају, месту и улозиконкретне државе у политичком, економском,
војном,  научном  и  другом  погледу  у  односу  на  друге  државе,  и
остале  субјекте  на  које  она  утиче  и  чије  утицаје  трпи.  Појам
међународни положај обухвата компоненте као што су: географски
положај,  политички  и  економски  положај,  војно-политички,
геополитички и геостратегијски положај, научни, културни, спортски
или  други  положај.  Географски  положај  подразумева  позицију
географској средини и простору. Деловање једне или групе држава
може  да  буде  у  складу  или  супротно  потребама,  интересима  и
вредностима других држава што зависи од националних интереса и
циљева, међународног положаја и могућности за њихово остварење,
којичине  предуслове  за  могућу  сарадњу или  сукобе.  Међународни
положај  није  непроменљива  категорија  већ  зависи  од  актуелних
кретања  и  општег  стања  у  међународним  односима.  Већи  број
чинилаца утиче на тода ли ће међународни положај државе јачати
или  слабити,  од  којих  међу  опште  и  трајнијеспадају:величина
територије, број становника, рељеф, природна богатства, економски
и  културни  развитак,  национална  структура,  политички  систем  и
унутрашња стабилност, стање односа између великих сила, систем
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одбране  и  безбедности  и  његова  ефикасност,
међународнаповезаност.30

Пројектовање организације и управљање системом безбедности

Управљањесистемом  безбедности  врше  државни  органи,у  својству
носилаца законодавне или извршне власти, а са циљем достизања
оптималног  стања безбедности.За  дугорочно  управљање системом
безбедности  користе  се  опредељења,  правила,  начела  и  норме
прокламоване у Стратегији националне безбедности. Ова стратегија,
као  политичко-нормативни  документ,  има  следеће  одлике:1.општи
документ  у  односу  на  друге  државне  стратегије;  2.израђена  на
јединственој  историјско-политичкој  основи;  3.  дефинише
безбедносне  циљеве,  интересе,  снаге,  методе  и  активности  за
остваривање  циљева;  4.  основ  је  државне  политике,  програмски
оквир  и  упуство  за  деловање  за  деловање  државних  органа,
институција и појединаца у заштити безбедности;5. заснована је на
науци  и  обликује  праксу  система  безбедности;  6.  порука  је
међународној и домаћој јавности као израз стандарда безбедносног
организовања и деловања; 7. успоставља везу између свих субјеката
на  јединственом,  циљном  и  ефективном  деловању  у  заштити
безбеднсти;  8.даје  одговоре  на  многа  питања  опстанка  и  развоја
друштва;  9.  основ  је  обликовања  система  безбедности  и  његове
позиције у међународном систему;  10.  формулише основ и намеће
обавезу да се реагује  на изазове и претње; 11.  основ је   граница
управљања  и  употребе  система  безбедности;  12.  чинилац  је
одвраћања од изазова и претњи; 13. основ је ширења безбедносне
функције  на  друштво;  14.  утиче  на  међународни  положај  и
безбедност државе; 15. не тумачи се према тренутним политичким
интересима.

Пројектовање организационе структуре и организација активности

Организовање система безбедности подразумева активности којима
се неки елементи трајно повезују у обављању заједничког посла. У
том  смислу,  активност  на  пројектовању  организационе  структуре
система безбедности обухвата: 
(1) дефинисање циљева безбедности(формирање радних група); 
(2)  обезбеђивање  материјалних  и  других  средстава  за  рад
(успостављање организационе структуре); и 
(3) успостављање веза унутар система и између система безбедности
и  других  система  у  друштву  (успостављање  комуникационе
структуре).

Пројектовање  структуре  организације  система  безбедности,  као
делатност,подразумева  одређење  институционалнихсредства  и
метода којима би требало да се оствари жељенициљ. То обухвата
дефинисање,  груписање  и  структуирањеносилаца  активности;
30 На пример, Србија има сложен међународни положај: на простору јужне Европе и централном делу

Балкана;  кроз  земљу пролази  путни правац  Берлин-Беч-Будимпешта-Софија-Београд-Блиски  исток,
протице Дунав дужином 600 км; налази се између истока и запада; има око 10 милиона становника,
знатан  број  држављана  живи  у  другим  земљама,  велики  број  је  на  привременом  раду,  неки  се
непријатељски односе према нашој земљи, мултинационална је држава и кандидат је за чланство у ЕУ.
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поделу  улога,  утврђивање  мера  резултата;  утврђивање  правила  и
система  рада,  укључујући  комуникације,  одлучивање  и  решавање
координације.  Пројектовање  структуре  организације  је,  дакле,
процес, који свој смисао добија у контекстуорганизације. 

Ефикасност и делотворност функционисања организације

Основни  елементи  функционисања  организације  су  ефикасност  и
делотворност. У области безбедности, основни процес управљања је
систематско организовање, односто устројство којим серасположиви
ресурси  постављају  у  функцију  заштите  интереса  и  вредности
државе  и  друштва  у  постојећем  окружењу.  Основна  поставка
упројектовању структуре организације је обезбеђивање рационалног
одлучивања.Ова  поставка  намеће  потребу  за  сталном
диверсификацијом  улога  и  за  што  већим  степеном  интеграције
различитих  функција.  С  тим  у  вези,  кључни  проблеми  су:  ниво
неопходне специјализација  улога,опсег  стандардизације  понашање
субјеката  у  обављању  различитих  функција,потребан  број  нивоа
ауторитета,ниво  централизације  или  децентрализације
одлучивања...У  решавању  ових  дилема  у  пројектовањуструктуре
организације потребно је поћи од садржине функција свих субјелата,
подсистема  и  микросистема.  Дизајн  структуре  организације
представља  утврђивање  структуре  организације  система  која
најбоље  одговара  стратегији  и  најбоља  је  за  субјекте,  носиоце  и
задатке система.

Садржина организационе структуре

Организациону структуру система безбедности чини начин поделе,
организовања и координације  активности  у  тој  области.  Приликом
креирања, преуређења (реформе) или трансформације односа унутар
система мора се водити рачуна о: 

 подели посла,

 формирању група и задатака,

 хијерархији,и 

 координацији.

С обзиром да субјекти, микросистеми и подсистеми у оквиру система
безбедности  врше  послове  и  задатке  различите  природе,
пројектовање структуре организације би требало да уважи потребе и
специфичности које ће највише одговарати остваривању системског
циља. Постоји више типова модела организационих структура: 

 функционални,

 према областима,

 према процесима,

 територијални,
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 дивизиони,

 матрични, 

 пирамидални. 

Поред општих модела, данас се као општи стандард за институције у
систему  безбедности  прихвата  да  треба  да  буду  обавезане  и
критеријумима јавног интереса: 

 цивилном контролом; 

 начелом одговорности; 

 да  снаге  одржавају  у  одговарајућемброју  и  репрезентативном

саставу; 

 да обука и опрема одговарају стратешком окружењу; 

 да поштују међународнои домаће право и 

 да доприносе остваривању циљева везаних за мир и безбедност.

Питања

1. Шта чини систем безбедности у ширем смислу?
2. Шта подразумева безбедност као функција, а шта безбедност

као стање?
3.  Које  су  компоненте  организационе  структуре  система

безбедности?
4.  Шта  је  циљ  пројектовања  структуре  организације

безбедности  и  из  чега  произилази  потреба  дефинисања
политика безбедности?

5.  Шта  подразумева  пројектовање  структуре  организације
система безбедности? 
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