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Резиме: У раду се говори о значају и улози фактора и субјеката националне безбедности, о њиховој 

повезаности и међусобном утицају на националну безбедност. У том смислу, описали смо појам, 

елементе и основне вредности националне безбедности, а затим смо указали на објективне и субјективне 

чиниоце угрожавања националне безбедности. 

Кључне речи: безбедност, национална безбедност, фактори националне безбедности, субјекти 

националне безбедности, систем националне безбедности. 

ONE VIEW OF NATIONAL SECURITY FACTORS AND SUBJECTS 

Abstract: The paper discusses the importance and role of national security factors and entities, their coherence 

and their mutual influence on national security. In that sense, we defined the concept, elements and basic values 

of national security, and then pointed to the objective and subjective factors of national security threats. 

Key words: security, national security, national security factors, national security entities, national security 

system. 

1. УВОД 

Са сигурношћу можемо рећи да је од самог постанка људског друштва, па све до 

данас, безбедност пратећи елемент људског друштва. Људи, односно појединци, 

људске групе, организације и институције одувек имају потребу да се брину о својој 

безбедности. Ова чињеница произилази из урођеног нагона за преживљавањем и 

самоодржањем. У том смислу, у свим раздобљима развоја људског друштва, од стране 

друштвених група предузимане су одређене мере и активности на постизању, 

одржавању и унапређењу одређеног нивоа безбедности, а све у циљу опстанка. 

Удруживањем људи у мање или веће групе, почевши од породице, родовске заједнице, 

племена, затим државе и међународних заједница безбедност добија на значају. 

Са историјског аспекта друштвени живот је одувек био прожет разним облицима 

конфликта, политичког, економског и војног карактера, које карактерише примена силе 

и разних облика насиља усмерених на битисање и опстанак појединца и друштвених 

заједница. Негде до краја двадесетог века безбедност је посматрана са аспекта 

безбедности државе, и то превасходно са војног становишта, односно спољног 

угрожавања безбедности једне државе. У данашње време, то гледиште је знатно 

измењено, најпре из разлога што је дошло до промене у међународним односима и због 

појаве савремених, невојних облика претњи и угрожавања безбедности, који се 

карактеришу високим степеном прикривености (тероризам, организовани криминал, 

еколошки криминал, компјутерски криминал и сл.). Савремени  изазови, ризици и 

претње по националу безбедност имају глобални карактер и доводе у питање 

егзистенцију и опстанак не само појединца и државе државе, већ и човечанство у 
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целини, што заштиту националне безбедности доводи у директну зависности од 

успешности рада обавештајних служби. 

2. ПОЈАМ НАЦИОНАЛНЕ БЕЗБЕДНОСТИ 

Пре него што дефинишемо појам националне безбедности, неопходно је 

дефинисати  појам безбедност, што захтева да укажемо шта се подразумева под изразом 

безбедан, односно шта подразумева именица безбедност. Такође морамо да напоменемо  

да одређивање значења овог појма, додатно компликује и чињеница да се у нашем 

језику као и у већини других језика користи више термина. Тако се, у енглеском језику 

за појам безбедан, односно безбедност користе изрази ''security'' i ''safety'', у француском 

језику то су то изрази ''sécurité'' и ''sûreté'', у руском језику у употреби су изрази 

''безопасность'' и ''безопасный''5.  

У нашем језику се упоредо употребљава израз безбедност и сигурност, иако ова два 

термина и јесу и нису синоними. Наиме, термин безбедност је кованица од речи без и 

беда. Што би требало да значи да је безбедност заправо израз који означава особину 

одређеног субјекта коме не прети никаква опасност, невоља, односно да његова 

егзистенција и опстанак нису угрожени неким опасностима. Други израз који се такође 

одомаћио у нешем језику јесте термин сигурност, који етимолошки води порекло од 

латинске речи ''securitas'', што значи одсуство опасности, извесност, самопоуздање, 

неустрашивост, заштићеност итд6.  

Из наведеног можемо закључити да термин сигурност има знатно шире значење од 

израза безбедност. Наиме, док се под безбедноштћу подразумева одсуство неких 

опасности, односно претњи по одређени субјект, израз сигурност може имати два 

значења. У првом значењу термин сигурност се поистовећује са значењем израза 

безбедност, док се у другом значењу сигурност може употребити за особину одређеног 

лица које је пуоздано, може му се веровати, односно чије је понашање извесно без 

обзира на околности ситуације. Стога можемо констатовати да се ова два термина могу 

поистовећивати само у првом значењу термина сигурност. 

У науци о безбедности, међу теоретичарима постоји мимоилажење у погледу тога 

шта се све подразумева под безбедношћу. Тако се под безбедношћу првенствено 

подразумева стање у друштвеној заједници, организацији, институцији или одређеном 

простору, које карактерише одсуство претњи, односно опасности. Са друге стране, под 

безбедношћу се подразумевају и неке активности, мере и радње које одређени субјекти 

(појединци, друштвене групе, организације и институције), предузимају у циљу 

достизања, очувања и унапређења одређеног нивоа безбедности. Поједини теоретичари 

под безбедношћу подразумевају систем организација и институција које се формирају 

ради вођења бриге о безбедности. Такође, овај израз се користи да означи одређено 

осећање код појединаца и друштвених група, о томе да ли им и у којој мери прети нека 

опасност. На основу наведеног, закључује се да се у теорији говори о безбедности као 

стању, о безбедности као функцији, о безбедности као потреби, о безбедности као 

интересу, о безбедности као организацији и о безбедности као осећању. Оваква 

комплексност у значењу појма безбедности, у многоме отежава давање једне 

свеобухватне дефиниције којом би се обухватили сви његови аспекти, а која би опет 
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Београд, 

1973, стр. 8. 
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била лишена сувишног набрајања и дескрипције. У ужем смислу гледано, под 

безбедношћу се подразумева одређено стање које карактерише одсуство опасности по 

људе, појединце, друштвене групе и заједнице. У ширем смислу безбедност обухвата 

активности које се од стране одређених субјеката предузимају ради достизања тог 

стања, затим систем организација и институција које су задужене за предузимање 

поменутих активности, као и осећање, односно перцепција тог стања од стране 

појединаца и друштвених група.  

Национална безбедност је појам који се често објашњава у нашој литератури. Под 

њим се подразумева жељено стање заштићености државе које се постиже 

елиминисањем претњи и ризика по виталне вредности државе. Из тога проистиче да је 

то више значајан појам који у најопштијем смислу 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 атак 

изнутра, тако да држава може нормално да се развија самостално или у заједници са 

другим државама.  

Сам појам национална безбедност налази се у употреби од 1943. године, када је 

Валтер Липман (Wалтер Липман) у свом делу ''U. S. Foreign Policy", први пут 

употребио овај термин. После Другог светског рата овај појам је нашао широку 

примену у политичком речнику савремених држава. У том контексту он је 

употребљаван да означи унутрашњу и спољну безбедност државе, односно безбедност 

државе у односу на спољне и унутрашње изворе угрожености. Ради се, дакле, о 

националној безбедности једне државе која обезбеђује опстанак и нормално деловање 

државе са свим елементима њене независности, територијалне целовитости и уставног 

поретка7. 

Овакво схваћена дефиниција националне безбедности, као своје конститутивне 

елементе садржи: 

• Заштиту једне државе од свих војних и невојних опасности које долазе изван 

њених граница, из међународног окружења (спољна безбедност); 

• Заштиту уставно-правног поретка од оружаних побуна, сепаратистичких и 

других субверзивних активности унутрашњих екстремиста (унутрашња 

безбедност); 

• Заштиту људских права и имовине грађана (индивидуална безбедност), 

• Заштиту идентитета и развоја појединих друштвених група (социјетална 

безбедност); 

• Заштиту економског поретка и животног стандарда људи (економска безбедност); 

• Заштиту људи и објеката од пожара, поплава, земљотреса, олуја и других 

елементарних непогода (цивилна заштита); 

• Заштита здравља људи (здравствена безбедност); 

• Заштита животне средине (еколошка безбедност). 

3. ОСНОВНЕ ВРЕДНОСТИ СИСТЕМА НАЦИОНАЛНЕ БЕЗБЕДНОСТИ 

Основне вредности које се штите системом националне безбедности разликују се од 

земље до земље. Које ће вредности у једној земљи бити окарактерисане као виталне 

вредности које треба штитити системом националне безбедности зависи од читавог 

 

 
7 Јовановић, Б., Часопис "Полиција и сигурност", бр. 1-2, Загреб, 1997. године, стр. 6. 
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сплета субјективних и објективних чинилаца. Пре свега, у зависности од величине 

земље, њене позиције у међународним односима, тј. да ли се ради о великој светској 

сили или малој држави зависиће и које ће се вредности штитити системом националне 

безбедности.  

Нормало је да ће велике светске силе попут САД-а, Велике Британије, Русије, 

Немачке, Италије и сл. имати већи број вредности које ће штитити својим системом 

безбедности. Док ће мале земље, попут наше своје виталне вредности углавном 

везивати за очување своје територије, суверенитета, и осталих услова непоходних за 

опстанак. 

Вредности које се углавном сматрају националним интересом и као такве штите 

системом националне безбедности, могу се сврстати у пет основних група, а то су: 

• опстанак, 

• територијални интегритет, 

• политичка самосталност, 

• квалитет живота, 

• остале вредности. 

Опстанак представља тежњу сваког појединца, друштвене групе или државе за 

самоодржањем. Стоге све државе предузимају читав низ активности како би опстале 

као субјекти међународног јавног права. Ова витална вредност испољава се у три 

основне категорије: опстанку државе, опстанку нације и физичком самоодржању. 

Под опстанком државе подразумева се опстанак државе као политичке заједнице 

различите од других таквих творевина у међународном систему8. Ради се дакле, о 

тежњи једне друштвене заједнице као самослатног субјекта међународног јавног права, 

да не изгуби свој идентитет и не постане део неке друге, односно више других држава 

или се распадне на више нових држава, од којих ни једна неће бити иста као 

дотадашња. 

Опстанак нације или национално самоочување представља један од најважнијих 

вреднсти и обухвата тежњу одеђене друштвене групе за очувањем националног 

идентитета. Појмом нација означава се група људи који деле или сматрају да деле 

заједнички идентитет односно националну свест засновану на неким заједничким 

елементима као што су језик, религија, култура и историја, односно заједничко 

порекло. Нације се врло често поистовећују са етничким групама, мада постоје и 

случајеви да поједине нације чине припадници различитих етничких група. Тежња за 

опстанком нације, односно очувањем националног идентитета често може да буде један 

од кључних фактора који се противи опстанку државе уколико она у потпуности не 

задовољава тај захтев. Наиме, све друштвене групе теже и инсистирају на очувању и 

развијању свог идентитета, без обзира на то ко атакује на тај идентитет. Идентитет 

друштвене групе могу да угрожавају друге друштвене групе, затим државе, тј. државни 

апарат, као међународна заједница, односно неке међународне и наднационалне 

организације и институције. Стога сваки облик подцењивања, дискриминације или 

маргинализације друштвених група директно угрожава њихов национални идентитет 

што може бити разлог изазивања сукоба унутар државе и као што је то већ наведено, 

разлог за противљење опстанку државе. Стога се национална безбедност једне државе 

 

 
8 В. Димитријрвић, Појам безбедности у међународним односима, Савез удружења правника Југославије, 

Београд, 1973, стр. 21 
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мора градити на уважавању тежњи свих друштвнеих група унутар једне државе за 

очувањем свог националног идентитета, а сам национални идентитет штитити од свих 

неприхватљивих утицаја на језик, културу, фолклор, традицију и друге елементе 

идентитета људских група. 

Физичко самоодржање јесте национални интерес који се огледа у физичком 

преживљавању групе људи било да се ради о свим становницима једне државе или 

припадницима једне нације. Заштита ове вредности, огледа се дакле у предузимању 

делатности на отклањању свих опасности уперених ка физичком опстанку људи 

(масовно и систематско истребљење, убијање исл.). 

Територијални интегритет представља другу групу националних вредности која се 

везује за територију, као елеменат државности и огледа се тежњи за очувањем 

целовитости државе. 

Политичка самосталност чини трећу групу вредности која се испољава тежњом за 

очувањем независности, односно суверенитета једне државе. 

Квалитет живота као национални интерес обухвата одређени животни стандард, 

достигнути ниво економског развоја, као и могућност за даљи такав развој. Овде треба 

напоменути да се став развијених и неразвијених земаља по питању ове вредности 

разликује. Наиме, развијеним земљама је итекако стало да очувају достигнуто стање, 

док је неразвијеним више стало до стварања услова за несметан економски развој. 

Под осталим вредностима подразумевају се сви они национални интереси који не 

спадају у неку од напред наведних група. Углавном се ради о националним интересима 

великих сила који се огледају у тежњи за контролисањем одређеног подручја од 

геостратешког значаја. Тако је нпр, стална тежња Велике Британије да се шири у 

правцу Блиски исток-Јужна Азија и да господари морским путем за Индију те да дуж 

њега поседује упоришта са залеђем. Или тежња САД-а да контролише подручје 

Балкана, источне Европе, Блиског Истока, као и тежња да одржи статус највеће светске 

силе, тзв. „светског полицајца“, с тога се слободно може рећи да је за САД-е 

национални интерес готово свака тачка на земаљској кугли. 

На основу напред наведеног може се закључити да већина малих држава као 

основне вредности које се штите системом националне безбедности прокламује: 

опстанак, очување територијалног интегритета и суверенитета и евентуално животни 

стандард, док велике силе у свој национални интерес поред ових вредности укључују и 

међународну стабилност, престиж и сл. 

4. ФАКТОРИ НАЦИОНАЛНЕ БЕЗБЕДНОСТИ 

Фактори националне безбедности подразумевају одређене објективне чињенице, 

околности, односе и процесе који утичу на националалну безбедност. Факторе који 

утичу на националну безбедност можемо у зависности њихове природе и карактера 

поделити на: 

• природне, 

• друштвене и 

• техничко-техничко технолошке. 

Природни фактори обухватају оне чињенице и околности везане за природу и ту 

спадају: величина, квалитет тла, рељеф и клима територије земље о чијој се 

националној безбедности ради. 
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Друштвени фактори су друга врста објективних чинилаца националне безбедности 

у које спадају: класна структура и класне противречности, карактер политичког 

система, економски систем и ниво економске развијености, демографска структура и 

деомографске противречности (однос мушкараца и жена, однос писмених и 

неписмених, однос младих и старих, национална, расна, верска и етничка структура), 

социјални и здравствени систем једне земље, распрострањеност асоцијаних и 

друштвено негативних појава. 

Техничко-технолошки фактори су трећа група чинилаца нацоналне безбедности и 

везани су за ниво техничке развијености једне земље (саобраћајна, телекомуникациона 

инфраструктура исл.). 

Осим поделе на природне, друштвене и техничко-технолошке факторе, све факторе 

националне безбедности можемо поделити на унутрашње и спољне. Унутрашњи и 

спољни фактори се такође деле на природне, друштвене и техничко-технолошке 

факторе. Међутим док на унутрашњем плану постоји апсолутно поклапање са 

предходно наведеном поделом, на спољашњем плану по питању фактора постоје 

одређене разлике, нпр. код спољних природних фактора посебно се издваја географски 

положај територије. Што се тиче друштвених фактора то су пре свега међународни 

политички, међународни економски и међународни војни односи (односи између 

великих сила, односи између развијених и неразвијених земаља), стање светског 

тржишта исл. Када су у питању спољни техничко- технолошки фактори ту спадају 

развој различитих технологија, као што је нпр. нуклеарна технологија. 

5. СУБЈЕКТИ НАЦИОНАЛНЕ БЕЗБЕДНОСТИ 

Под субјектима националне безбедности подразумевамо оне чиниоце који су свесни 

свог постојања и деловања на националну безбедност, према својој проди могу бити 

субјекти угрожавања националне безбедности и субјекти достизања, очувања и 

развијања националне безбедности. Субјекти угрожавања су све оне друштвене групе, 

појединце, организације и институције које својим свесним деловањем угоржавају 

безбедност једне друштвене заједнице. 

Као и код фактора који утичу на националну безбедност и субјекте можемо 

поделити на унутрашње, односно оне који се налазе и делују унутар граница једне 

земље и спољне тј. оне који делују изван граница одређене земље. 

Унутрашњи субјекти, који се још називају и унутрашњим екстремистима 

представљају основне субјекте угрожавања националне безбедности сваке земље. 

Свакако најопаснији облик унутрашњег екстремизма јесте политички екстремизам и он 

представља таква политичка схватања, односно политичке погледе и понашања 

одређених друштвених група, појединаца, организација и институција, која битно 

одступају од уобичајених, тј. морано и правно дозвољених политичких понашања. 

Политички екстремизам се карактерише честом, олаком и безобзирном применом 

насиља ради остваривања одређених политичких интереса и циљева.  

Облици екстремистичког понашања који имају политички каратер, обично се у 

свакој земљи испиљавају у виду: 

• тоталитарних покрета и организација, 

• националистичких односно национал-шовинистичких група, организација и 

покрета, 

• клерикалистичких и клерошовинистичких група организација и покрета, 
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• регионално сепаратистичкх и партикуларистичких група организација и покрета, 

• мафијашких организација и других организованих облика криминалног 

испољавањ итд. 

Спољашње субјекте угрожавања националне безбеднсти чине сви облици агресије у 

војном смислу речи, затим агресивно деловање страних обавештајних служби, 

међународни тероризам, међунарорни организовани криминал и остали невојни облици 

угрожавања националне безбедности који долазе изван граница једне земље. 

У субјекте достизања, очувања и развијања националне безбедности убрајамо оне 

друштвене групе, оргнизације и институције које се брину о националној безбедности, 

односно могу да допринесу заштити националне безбедности. Сви ови субјекти 

међусобно повезани у уређену, и организовану целину чине јединствен систем 

националне безбедности. Унутар самог система националне безбедности разликујемо 

три врсте субјеката: 

• конвенционалне, 

• неконвенционалне, 

• суплементарне. 

Конвенционални субјекти заштите националне безбедности су заправо они субјекти 

којима је достизање, очување и развијање националне безбедности примарна делатност 

и у њих спадају: 

• полиција, 

• војска, 

• обавештајне службе и службе безбедности, 

• тужилашатво, 

• царина, 

• инспекција, 

• органи за извршење кривичних санкција, и 

• службе приватне безбедности. 

Неконвенционални субјекти су они субјекти чија примарна делатност није заштита 

националне безбедности, али се они у оквиру своје делатности једним делом доприносе 

достизању и очувању жељеног стања националне безбедности. У неконвенционалне 

органе убрајамо највише законодавне, извршне и судске органе једне земље. 

Суплементарни субјекти заштите националне безбедности су оне друштвене групе, 

организације, институције и заједнице чија делатност није заштита националне 

безбедности, али својим радом посредно доприносе достизању, очувању и развијању 

националне безбедности. У суплементарне органе спадају: локална управа и локална 

самоуправа, невладине организације, удружења грађана, школе, болнице, центри за 

социјални рад, спортска удружења и сл. 

6. ЗАКЉУЧАК 

На крају можемо закључити да систем националне безбедности треба да буде 

постављен тако да се успешно стара о свим нивоима безбедности (спољна безбедност, 

унутрашња безбедност, индивидуална безбедност, социјетална безбедност, економска 

безбедност, цивилна заштита, здравствена безбедност и еколошка безбедност). 
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Правилно одмерен и циљно опредељен концепт националне безбедности, услов је 

за остваривање безбедности, а тиме и опстанка малих држава. У приступу дефинисања 

система националне безбедности намећу се две могућности, прво, да се систем 

националне безбедности дефинише у најширем смислу и друго да се дефинишу 

само основни елементи система националне безбедности.  

Изградња система националне безбедности, свакако обухвата више задатака. Међу 

првима је дефинисање стратегије националне безбедности као основног политичко-

безбедносног документа који осликава постулате спољне и унутрашње политике на 

пољу безбедности, односно њену опредељеност да сопственим системом безбедности 

изграђеним на националним потенцијалима и у сарадњи с другим системима и 

међународним безбедносним организацијама оствари и очува националну безбедност 

државе у најширем смислу тог појма. 

Систем безбедности је део друштва, дакле друштвени подсистем који је одраз 

друштва (када га посматрамо изнутра), с јаким везама и утицајима које трпи и даје 

према свом окружењу, али и према међународном систему безбедности, чији је 

саставни део. Систем безбедности тешко може да егзистира без сарадње с другим 

системима и међународним организацијама, чак и када су им интереси тренутно 

супротстављени. 
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