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Сажетак
Зна чај енер ги је за жи вот мо дер ног чо ве ка и др жа ве, али и 

огра ни че ност и нео б но вљи вост ве ћи не енер ге на та, као и њиховa 
кон тинуиранa потенцијалнa угро же ност (при род ним не по го да ма, 
тех нич ко-тех но ло шким ак ци ден ти ма и де струк тив ним људ ским 
по на ша њем), не ми нов но су и оправ да но усло ви ли раз вој те о риј-
ске ми сли и прак се еко ном ско-енер гет ске без бед но сти, при че му 
се по себ на па жња по све ћу је њи хо вој ве зи са еко ло шком без бед-
но шћу. Ре пу бли ка Ср би ја уви де ла је да се уна пре ђе њем енер гет-
ске, уна пре ђу је и на ци о нал на без бед ност. Ме ђу тим, у на ци о нал ној 
енер гет ској по ли ти ци има про сто ра за по бољ ша ње. На и ме, на ша 
зе мља је уво зни ца енер ге на та и енер ги је те је, у том сми слу, и енер-
гет ски за ви сна, а са мим тим и „по ли тич ки ра њи ва“. Исто вре ме но, 
ни су ис ко ри шће ни број ни по тен ци ја ли ал тер на тив них и чи стих 
из во ра енер ги је ко ји ма Ср би ја оби лу је, а ре а ли зо ва њем оба ве за 
ко је је пре у зе ла пот пи си ва њем Кјо то про то ко ла уна пре дио би се 

* Овај рад је ре зул тат ре а ли зо ва ња на уч но и стра жи вач ког про јек та под на зи вом Развој
институционалнихкапацитета,стандардаипроцедуразасупротстављањеоргани-
зованомкриминалуитероризмууусловимамеђународнихинтеграција. Про је кат фи-
нан си ра ми ни стар ство просвете, науке и технолошког развоја Ре пу блике Ср би је (бр. 
179045), а ре а ли зу је Кри ми на ли стич ко-по ли циј ска ака де ми ја у Бе о гра ду (2011−2014). 
Ру ко во ди лац про јек та је проф. др Са ша Ми јал ко вић.
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по ло жај Ср би је на пу ту евро ин те гра ци ја. Ге о стра те шка по зи ци ја 
зна чај ног тран сре ги о нал ног енер гет ског ко нек то ра мо ра ла би да 
под стак не на ци о нал ну по ли ти ку ко ја сти му ли ше ин фра струк тур не 
про јек те др жав ног и ме ђу на род ног зна ча ја, што до но си „и про фит 
и по ли тич ке по е не“. Нај зад, др жа ва би мо ра ла да, у са рад њи са не-
вла ди ним сек то ром, уна пре ди ме ха ни зме без бед но сти енер гет ских 
ре сур са. Та ко би до бит од раз во ја енер гет ског сек то ра би ла нај ма-
ње тро стру ка: уна пре ди ла би се на ци о нал на еко но ми ја, по бољ шао 
би се ме ђу на род ни по ло жај Ср би је и за шти ти ла би се жи вот на сре-
ди на, чи ме би се уна пре ди ла и на ци о нал на без бед ност.
Кључ не ре чи: по ли ти ка, без бед ност, при вре да, енер ген ти и енер ги ја, 

здра ва жи вот на сре ди на, на ци о нал на без бед ност.

Тра ди ци о нал но, без бед ност др жа ве је по сма тра на као за-
шти та ње ног оп стан ка, од но сно као за шти ће ност ње них ви тал них 
вред но сти (су ве ре ни тет, те ри то ри јал ни ин те гри тет, по ли тич ка не-
за ви сност, оп ста нак др жа ве, на ци о нал но је дин ство) и др жав них 
ин те ре са у спољ ној по ли ти ци, од ди рект них по ли тич ких, еко ном-
ских и вој них прет њи ко је до ла зе од дру гих др жа ва. При мар но 
сред ство у (са мо)за шти ти др жа ва је њи хо ва „сна га“, ко ја се ге не-
рал но сво ди ла на вој ну, а по том и на еко ном ску моћ.1)

Сто га су, осим ди пло ма ти је, оба ве штај на и вој но-од брам бе-
на функ ци ја би ле при мар не пот функ ци је на ци о нал не без бед но сти. 
Исто вре ме но, економско-енергетска моћ је сма тра на под јед на ко 
ва жном за на ци о нал ну без бед ност: пр во, еко ном ска моћ се ла ко 
тран сфор ми ше у вој ну моћ − нов цем се ку пу је оруж је, а рад на 
сна га мо же да се пре у сме ри из ци вил не сфе ре у вој ну ин ду стри ју 
и вој ну слу жбу; дру го, еко ном ска и енер гет ска моћ су оства ри ва 
функ ци о нал на за ме на за вој ну моћ у на па дач ке и од брам бе не свр-
хе, што се по сти же кроз из ве сне еко ном ско-енер гет ске ра то ве, бло-
ка де и санк ци је, с ци љем оне спо со бља ва ња при вре де и енер ге ти ке 
про тив нич ке зе мље, а по сред но и ње ног вој ног по тен ци ја ла.2)

У та квим окол но сти ма, бри га за сва ко днев ну без бед ност љу-
ди ста вља на је у дру ги план, као и њи хо ви еко ном ски, енер гет-
ски, со ци јал ни, еко ло шки, обра зов ни, здрав стве ни, пре храм бе ни, 
про бле ми фи зич ке без бед но сти и дру ги про бле ми. Док су се мно ге 

1) О тра ди ци о нал ним др жав ним вред но сти ма оп шир ни је, у – Бо рис З. Ми ло са вље вић, 
„Те о ри ја др жав не су ве ре но сти Сло бо да на Јо ва но ви ћа“, Српскаполитичкамисао, Ин-
сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 3/2011, стр. 305−320.

2) Bjørn Møller, „На ци о нал на, со ци је тал на и људ ска без бед ност – Оп шта раз ма тра ња са 
при ка зом бал кан ског слу ча ја“, Људска безбедност, Фа кул тет ци вил не од бра не, Бе о-
град, 2003, стр. 44–45; оп шир ни је, у – Са ша Ми јал ко вић, Националнабезбедност, Кри-
ми на ли стич ко-по ли циј ска ака де ми ја, Бе о град, 2011, стр. 62–67.
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др жа ве „тр ка ле у на о ру жа ва њу“ и спре ма ле се да во де од брам бе ни 
рат од вој ног на па да спо ља, уру ши ле су се из ну тра. Ис по ста ви ло 
се да су нај ве ће прет ње по на ци о нал ну без бед ност за пра во ет нич-
ки и вер ски на ци о на ли зам, по ли тич ка пре ви ра ња, по ве ћа ње оби ма 
кри ми на ла, не тр пе љи вост дру штве них гру па, еко ном ске, со ци јал-
не и енер гет ске кри зе ко је су, на жа лост, че сто пре ра ста ле и у су ро-
ве ору жа не кон флик те. Ре зул тат то га су мно ги гра ђан ски ра то ви, 
гра ђан ске ре во лу ци је, на сил не про ме не по ли тич ке вла сти, рас па ди 
др жа ва, уру ша ва ња на ци о нал них еко но ми ја и енер гет ских си сте ма 
и за га ђе ње жи вот не сре ди не. Та кву суд би ну до жи ве ле су ма хом др-
жа ве ре ал со ци ја ли зма.3)

То је кон цепт на ци о нал не без бед но сти учи ни ло нео др жи вим 
у ње го вом тра ди ци о нал ном мо де лу, па је ну жно про ши рен у три 
прав ца: „на го ре“ (ка ре ги о нал ној, ме ђу на род ној и гло бал ној без-
бед но сти), „на до ле“ (ка дру штве ној и по је ди нач ној без бед но сти) 
и „боч но“ (ка кул тур ној, по ли тич кој, еко ном ској, еко ло шкој, здрав-
стве ној, енер гет ској и дру гим сфе ра ма без бед но сти). Са вре ме на 
на ци о нал на без бед ност је за пра во рас кр сни ца на ве де них кон цеп-
ци ја без бед но сти.

Зна чи, са вре ме но по и ма њена ци о нал не без бед но сти под ра-
зу ме ва син те зу без бед но сти гра ђа на и без бед но сти др жа ве, али и 
до при нос др жа ве ме ђу на род ној и гло бал ној без бед но сти. Реч је о 
из ве сном ста њу за шти ће но сти ви тал них на ци о нал них вред но сти 
и ин те ре са ко је се оп ти ми зи ра функ ци јом др жав ног и не др жав ног 
сек то ра на ци о нал ног си сте ма без бед но сти.4) 

Националневредности5)  су од ви тал ног зна ча ја за оп ста нак и 
раз вој дру штва и др жа ве, па би и њи хо во угро жа ва ње до ве ло у пи-
та ње по сто ја ње др жа ве као ме ђу на род ног су бјек та, али и ег зи стен-
ци ју, па и оп ста нак дру штва-ста нов ни штва. Реч је, пр вен стве но, 

3) При ме ри ко ји ар гу мен ту ју ову те зу су све жи: све до ци смо раз во ја си ту а ци је у Со вјет-
ском Са ве зу, Че хо сло вач кој, Ру му ни ји, Ал ба ни ји, „дру гој“ и „тре ћој Ју го сла ви ји“, Ср-
би ји. Ви ди и – Ра до мир Ми ла ши но вић, Ренесансаимперијализма–савременаимперијали-
стичкастратегија, Ју го арт, За греб, 1987.

4) Ову те зу по твр ђу је и афе ра „Wi ki Le aks“ с кра ја 2010. го ди не ка да је на сај ту ове ор га-
ни за ци је обе ло да ње но мно штво тај них до ку ме на та Пен та го на из ко јих се ви ди да су 
број ни под вод ни ка бло ви, са те ли ти, лу ке, наф то во ди, га со во ди, руд ни ци, ру де, ра фи не-
ри је, ла бо ра то ри је, фар ма ко-ин ду стри ја, бра не и слич не вред но сти ко је се на ла зе ши-
ром Пла не те од ви тал ног зна ча ја за без бед ност Сје ди ње них Аме рич ких Др жа ва, те да 
би њи хо ва дис функ ци ја или уни ште ње угро зи ло и на ци о нал ну без бед ност САД.

5) Вредности су иде ал на свој ства из ве сних пред ме та, рад њи и са др жа ја све сти ко је им љу-
ди (по је ди нач но и/или ко лек тив но) при да ју, а ко ја се са сто је у то ме да их чи ни по жељ-
ним за љу де јер им ко ри сте за по бољ ша ње жи во та, од но сно ужи ва ју у њи ма. Услов но, 
мо гу да се по де ле на вред но сти по је дин ца, вред но сти гру па, вред но сти др жа ва и на ци ја, 
вред но сти ме ђу на род не за јед ни це и пла не тар не вред но сти.
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о ми ру и сло бо ди, пра ви ма и без бед но сти гра ђа на и дру штве них 
гру па; ква ли те ту жи вље ња; на ци о нал ном је дин ству, до сто јан ству, 
по но су и иден ти те ту; здра вој жи вот ној сре ди ни; енер гет ској ста-
бил но сти, еко ном ском и со ци јал ном про спе ри те ту; прав ном по-
рет ку; те ри то ри јал ном ин те гри те ту; по ли тич кој не за ви сно сти и 
су ве ре ни те ту.

Национални(државни)интерес6) је по тре ба на ци је или др-
жа ве, од но сно ко рист, до бит, по год ност од по себ ног зна ча ја за 
оп ста нак на ци је. Сво је ја сно де фи ни са не и ар ти ку ли са не на ме-
ре на ци ја те жи да ре а ли зу је пре ко по ли ти ка, ан га жу ју ћи при том 
рас по ло жи ве ду хов не и ма те ри јал не ре сур се.7) Мо гу да бу ду по ли-
тич ки, еко ном ски, вој ни, со ци јал ни, кул тур ни, на уч но-обра зов ни, 
енер гет ски, еко ло шки, де мо граф ски, без бед но сни и дру ги ин те ре-
си. 

Зна чи, не спор но је да је на ци о нал на енер ге ти ка ви тал на на-
ци о нал на вред ност, али и да су раз вој и за шти та енер гет ског си сте-
ма зе мље ви тал ни на ци о нал ни ин те рес. Ова кав тренд пра ти и Ср-
би ја, што је но ве ли ра ла и Стратегијомнационалнебезбедности.8)

Сек тор на ци о нал не енер ге ти ке, од но сно енер гет ске без бед-
но сти го то во је не мо гу ће по сма тра ти не за ви сно од на ци о нал не 
еко но ми је и еко ном ске без бед но сти. Од нос на ци о нал них вред-
но сти и ин те ре са је ка у за лан, али ни је увек дво сме ран. На чел но, 
ин те ре си зе мље мо гу да бу ду угро же ни, а да исто вре ме но ни су 
угро же не ње не ви тал не вред но сти, и обр ну то. На при мер, еко ном-
ско-енер гет ски ин те рес јед не зе мље је да про ши ри ли сту зе ма ља 
ко ји ма ис по ру чу је енер ген те. Уко ли ко у то ме не успе, уг хро же ни 
су ње ни ин те ре си, али не и ње не ви тал не вред но сти. Ме ђу тим, 
уко ли ко од но вих аран жма на за ви си по ве ћа ње бру то на ци о нал ног 
до хот ка, а ти ме и по ли тич ка по зи ци ја у ме ђу на род ном ре ги о ну, ја-
ча ње еко ном ске сна ге зе мље и уна пре ђе ње жи вот ног стан да ра да 
ста нов ни штва, он да не ис пу ње ње овог ин те ре са пред ста вља ри зик 
по на ци о нал ну без бед ност. 

Исто вре ме но, про блем енер гет ске без бед но сти је те сно по-
ве зан и са еко ло шком без бед но шћу. Ова је ве за на ро чи то из ра же на 

6) Интерес је, уоп ште но, да ле ко се жна усме ре ност во ље, па жње и де лат но сти по је дин ца 
или ко лек ти ва ка од ре ђе ном ци љу, чи је је по сти за ње за њих ва жно. У до сти за њу ин те-
ре са ис ка зу је се за до во ља ва ње од ре ђе них по тре ба ма те ри јал не или ду хов не при ро де. 
Љу бо мир Та дић, Политиколошкилексикон, За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства, Бе-
о град, 1996, стр. 78–79.

7) Ми тар Ко вач, Стратегијскаидоктринарнадокументанационалнебезбедности–Тео-
ријскеоснове, Свет књи ге, Бе о град, 2003, стр. 31, 33, 37. 

8) СтратегијанационалнебезбедностиРепубликеСрбије, зва нич ни сајт Вла де Ре пу бли ке 
Ср би је: www.sr bi ja.gov.rs.
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у сфе ра ма екс пло а ти са ња нео б но вљи вих из во ра енер ги је, за га ђи-
ва ња жи вот не сре ди не при про из вод њи енер ги је и тех нич ко-тех-
но ло шким ак ци ден ти ма у про це си ма про из вод ње и ди стри бу ци је 
енер ги је.

НАЦИОНАЛНАПРИВРЕДАИЕНЕРГЕТИКА
КАОВИТАЛНЕДРУШТВЕНЕИДРЖАВНЕ

ВРЕДНОСТИИИНТЕРЕСИ

На ци о нал на при вре да (еко но ми ја) и енер ге ти ка су „хра на и 
кар ди о ва ску лар ни си стем на ци о нал ног и др жав ног би ћа“. Не са мо 
да су нео п ход ни за раз вој и на пре дак др жа ве и дру штва, већ је без 
њих не за ми сли во ни њи хо во сва ко днев но функ ци о ни са ње, па чак 
ни оп ста нак. С дру ге стра не, рас по ла га ње енер ген ти ма је и „бит но 
сред ство сти ца ња и одр жа ва ња по ли тич ке и еко ном ске мо ћи јед не 
др жа ве“.9) Исто вре ме но, реч је о две ком пле мен тарт не и уза јам но-
за ви сне ка те го ри је, па се сто га мо гу сма тра ти јед ном од ви тал них 
др жав них и на ци о нал них вред но сти.

Под привредом зе мље под ра зу ме ва се низ де лат но сти ко ји ма 
се оства ру ју про из вод ња и рас по де ла до ба ра и вр ше услу ге нео п-
ход не за жи вот љу ди и функ ци о ни са ње дру штва и др жа ве. Про-
из вод ња је услов по сто ја ња дру штва и по кре тач ко јим се за до во-
ља ва ју људ ске по тре бе за до бри ма и услу га ма ко је се не пре кид но 
из но ва ра ђа ју и умно жа ва ју. Циљ про из вод ње је по тро шња, тј. за-
до во ље ње ра зно вр сних људ ских и дру штве них по тре ба. Рас по де ла 
се ја вља као по сред ник из ме ђу про из вод ње и по тро шње, јер се њо-
ме од ре ђу је ко ли чи на про из во да и услу га за за до во ље ње по тре ба 
по је ди на ца, гру па и за јед ни ца, као и за на ста вља ње и про ши ри ва-
ње про це са про из вод ње. Она се вр ши не по сред но и по сред но, кроз 
раз не фор ме раз ме не и про ме та. Тр жи ште је про стор на ко јем се 
од ви ја сло бод на раз ме на ра да и сред ста ва, и про мет про из во да и 
услу га.10) 

Од но си ко ји вла да ју у про це су про из вод ње и рас по де ле су 
нај ва жни ји дру штве ни од но си, јер од ре ђу ју вер ти кал ну стра ти фи-
ка ци ју дру штва, ње го во дру штве но и по ли тич ко уре ђе ње. То је и 
раз лог што се ови од но си не пре пу шта ју сти хи ји, већ се ор га ни зо-
ва но уре ђу ју и усме ра ва ју. Та ко си сте мат ски уре ђе ни од но си, ко ји 

9) Ви ди – Дра ган Тра и ло вић, „Ге о по ли ти ка енер ги је – при каз књи ге З. Пе тро ви ћа Пи ро-
ћан ца“, Српскаполитичкамисао, Бе о град, 2011, 1, стр. 374.

10) Љу би ша Јо ва но вић, Дра ган Јо ва ше вић, Кривичноправо–посебнидео, По ли циј ска ака-
де ми ја, Бе о град, 2002, стр. 195, 197.
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се за сни ва ју над од ре ђе ним вла сни штвом над сред стви ма за про-
из вод њу, чи не привреднисистемземље. При вред ни си стем на ше 
зе мље за сни ва се на дру штве ној, др жав ној и при ват ној сво ји ни над 
сред стви ма за про из вод њу.11) 

Пре ма Уста ву Ре пу бли ке Ср би је (члан 82), еко ном ско уре ђе-
ње на ше зе мље по чи ва на тр жи шној при вре ди, отво ре ном и сло бод ном 
тр жи шту, сло бо ди пред у зет ни штва, са мо стал но сти при вред них су бје-
ка та и рав но прав но сти при ват не и дру гих об ли ка сво ји не. Ре пу бли ка 
Ср би ја је је дин стве но при вред но под руч је са је дин стве ним тр жи-
штем ро ба, ра да, ка пи та ла и услу га.12) 

С об зи ром на зна чај за оп ста нак и раз вој, дру штво и др жа ва 
шти те на ци о нал ну при вре ду од дис функ ци је, стаг на ци је и ре гре-
си је, као и од свих об ли ка угро жа ва ња ко ји су упе ре ни про тив дру-
штве них од но са ко ји вла да ју у про це су про из вод ње и рас по де ле. 
То се по сти же на ци о нал ном еко ном ском по ли ти ком и санк ци о ни-
са њем свих по ја ва ко је угро жа ва ју еко ном ски си стем зе мље.

Економскаполитика је ак тив ност др жа ве ко јом се усме ра ва 
по на ша ње при вред них су бје ка та и ко ри сни ка њи хо вих про из во да 
и услу га ра ди оства ри ва ња од ре ђе них, уна пред по ста вље них, ци-
ље ва у од ре ђе ном пе ри о ду. Др жа ва оства ру је кон тро лу над функ-
ци о ни са њем при вре де. Ци ље ви су при вред ни раст и раз вој, ста-
бил ност тр жи шта и це на, рав но те жа у раз ме ни ро ба и услу га са 
ино стран ством, и што ве ћи сте пен за по сле но сти рад но спо соб ног 
ста нов ни штва. При вред ни раст и раз вој пред ста вља ју раст лич не 
по тро шње и по бољ ша ва ње усло ва жи во та и ра да ста нов ни штва 
уоп ште, раз вој по је динх при вред них гра на, при вред них ре ги о на, 
от кла ња ње сек тор ске не рав но те же.13) Сто га је и оправ дан при ступ 
по ко јем је „еко ном ска без бед ност очу ва ње струк ту рал ног ин те гри-
те та и спо соб но сти ства ра ња про спе ри те та и ин те ре са по ли тич-
ко-еко ном ског ен ти те та у кон тек сту раз ли чи тих спољ них ри зи ка и 
прет њи с ко ји ма се су о ча ва у ме ђу на род ном еко ном ском по рет ку. 
Два су дис кур са: микроекономскабезбедност (по је дин ци, по ро ди-
це, ло кал на за јед ни ца) и макроекономскабезбедност (др жа ва)“.14)

11) Економскаипословнаенциклопедија(групааутора), Са вре ме на ад ми ни стра ци ја, Бе о-
град, 1994, стр. 1 209–1 210.

12) Устав Ре пу бли ке Ср би је,СлужбенигласникРС, бр. 83/2006.

13) Економскаипословнаенциклопедија, стр. 302. 

14) Од еко ном ске без бед но сти тре ба раз ли ко ва ти ве зу еко но ми је и без бед но сти, ко ја мо же 
да бу де тро ја ка и укљу чу је: еко но ми ку вој не без бед но сти (вој но-без бед но сну еко но ми ку 
– на мен ске, про из вод не, тех нич ко-ин ду стриј ске, ин фра струк тур не и тро шков не аспек те 
по др шке вој ној спо соб но сти), под ре ђи ва ње еко ном ске по ли ти ке ин те ре си ма без бед но-
сне по ли ти ке (при ме на спољ но по ли тич ких еко ном ских ме ра као по др шка оства ри ва њу 
спољ но пи ли тич ких ци ље ва) и под ре ђи ва ње без бед но сне по ли ти ке еко ном ским ин те ре-
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Исто вре ме но, др жа ва и дру штво шти те при вред ни си стем 
ин кри ми ни шу ћи сва де струк тив на (људ ска) по на ша ња ко ја се тра-
ди ци о нал но об у хва та ју пој мом привредни криминал. При вред ни 
кри ми нал чи не сва де ликт на по на ша ња (чи ње ња или не чи ње ња) 
ко ја на ста ју у еко ном ским од но си ма и у ве зи са тим од но си ма, од 
стра не прав них као и фи зич ких ли ца, ко ји, као су бјек ти тих од-
но са, рас по ла жу од го ва ра ју ћим овла шће њи ма пре ма имо ви ни на 
ко јој се ти од но си за сни ва ју, а ко јим де ликт ним по на ша њи ма се 
не по сред но на но си ште та тој имо ви ни и по вре ђу ју или угро жа ва ју 
при вред ни од но си.15)

Зна чај енергетскогсистема зе мље за оп ста нак и раз вој мо-
дер не др жа ве и дру штва та ко ђе је не спо ран. Ово тим пре што је 
реч о јед ном од до ми нант них сек то ра на ци о нал не еко но ми је. Енер-
гет ски си стем зе мље об у хва тао би скуп свих ка па ци те та, од но сно 
из во ра и про из вод них ме ха ни за ма за до би ја ње и ди стри бу ци ју 
енер ги је. Ми сли се, пре све га, на ис ко ри шћа ва ње при род них (тзв. 
алтернативних) из во ра ене гри је (сун че ве све тло сти и то пло те, 
ра да ве тра, кре та ња и то пло те во де), од но сно на ва ђе ње, пре ра ду, 
ди стри бу ци ју и екс пло а та ци ју при род них енер гет ских си ро ви на 
(ру да, гас, наф та и наф ти ни де ри ва ти)16), од но сно хи дро, тер мо–ме-
ха нич ке, и кроз ну кле ар не про гра ме до би је не об ли ке енер ги је (пр-
вен стве но елек трич не). 

Енергетика у ши рем зна че њу пред ста вља чи та ву при вред-
ну де лат ност у окви ру ко је се вр ши екс пло а та ци ја енер гет ских 
из во ра, про из вод ња ко мер ци јал не енер ги је и ње на ди стри бу ци-
ја. С об зи ром на уни вер зал ност при ме не енер ги је у свим вр ста-
ма про из вод ње и ши ро кој по тро шњи, енер ге ти ци се да је при мат у 
еко ном ском раз во ју. Нај ве ћи по тро шач енер ги је је ин ду стри ја, па 
са о бра ћај, по том ши ро ка по тро шња, по љо при вре да и ко му нал на 
по тро шња. Јед на од нај о збиљ ни јих опа сно сти не сме та ном функ-
ци о ни са њу ових сек то ра др жав ног и дру штве ног жи во та је тзв.
енергетскакриза. Реч је о кри зи у снаб де ва њу при вред не и дру-

си ма (ства ра ње све та ко ји је без бе дан за ши ре ње ка пи та ли стич ких ак тив но сти (др жа-
ва хе ге мо на)). Chri stop her M. Dent, „Eko nom ska si gur nost“, Suvremenesigurnosnestudije 
(pre vod, ur. Alan Col lins), Po li tič ka kul tu ra, Za greb, 2010, str. 233−234, 236. 

15) Бо жи дар Ба но вић, Обезбеђењедоказаукриминалистичкојобрадипривредногкримина-
литета, Ви ша шко ла уну тра шњих по сло ва, Бе о град, 2005, стр. 28.

16) Пре ма тврд ња ма ин жи ње ра енер ге ти ке и еко но ми ста енер ге ти ке, наф та и наф ти ни де-
ри ва ти ће још из ве сно вре ме би ти до ми нант ни из во ри енер ги је. Свет ска при вре да и 
енер ге ти ка, ге не рал но, ни су ор га ни за ци о но спрем не за за ме ну овог енер гест ког из во-
ра од го ва ра ју ћим суп сти ту том. То би зах те ва ло и огром на фи нан сиј ска из два ја ња ра ди 
про ме не про из вод них ка па ци те та. His ham Kha tib, „Bu si nes As Usual“, Energy&Security:
GlobalChallenges–RegionalPerspecives, Pro gram of Atlan tic Se cu rity Stu di es, Pra gue Se-
cu rity Stu di es In sti tu te, Pra gue, 2005, p. 15, 17.  
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штве не по тро шње до вољ ним ко ли чи на ма енер ги је уз при сту пач не 
це не. Нај че шће је про у зро ко ва на при род ним фак то ри ма (огра ни че-
ност и ис цр пљи ва ње при род них ре сур са), не рав но мер ном рас по-
де лом из ме ђу про из во ђа ча и по тро ша ча енер ги је, по ли тич ким фак-
то ри ма у ко је спа да ју раз ли чи ти ин те ре си и не су гла си це из ме ђу 
зе ма ља про из во ђа ча и зе ма ља по тро ша ча енер ги је, не ус кла ђе ност 
од но са из ме ђу еко ном ски раз ви је них и еко ном ски не раз ви је них зе-
ма ља и слич но.17)

На ве де не те зе оправ да ва ју и са вре ме не трен до ве у „пар ти ку-
ла ри за ци ји по и ма ња без бед но сти“, од но сно у све у куп ној „се кју ри-
ти за ци ји“ („по бе збед ња ва њу“) го то во свих сфе ра жи во та чо ве ка, 
дру штва, др жа ва и ме ђу на род не за јед ни це, па та ко и на ци о нал ног 
енер гет ског и еко ном ског си сте ма. У том сми слу, не рет ко се го во ри 
о еко ном ској и енер гет ској без бед но сти, али и о њи хо вим ко ре ла-
ци ја ла са по ли тич ком ста бил но шћу др жа ве, ква ли те ту жи вље ња, 
ин фор ма ци о ном и  ин ду стриј ском без бед но шћу, без бед но шћу хра-
не, здрав стве ном без бед но шћу, ну кле ар ном без бед но шћу, еко ло-
шком без бед но шћу итд.

Ова те ма је од ве ли ког зна ча ја за Ср би ју, из ме ђу оста лог и 
због то га што смо ми др жа ва ко ја, да би ство ри ла хи ља ду до ла-
ра бру то до ма ћег про из во да, тро ши око се дам пу та ви ше енер ги је 
не го зе мље Европ ске уни је или чла ни це OECD, ско ро три пу та ви-
ше не го Ма ђар ска, а чак че ти ри пу та ви ше не го Хр ват ска. По ред 
сек то ра те ле ко му ни ка ци ја и по љо при вре де, енер ге ти ка је нај ве ћи 
по тен ци јал за бу ду ћи еко ном ски раз вој Ср би је.18) 

Исто вре ме но, тра га се за ал тер на тив ним и об но вљи вим из-
во ри ма енер ги је. То је до при не ло упо тре би хи дро ге на као по гон-
ског го ри ва мо тор них во зи ла. Ти ме се умно го ме сма њу је ене грет-
ска за ви сност зе ма ља у ко ји ма је раз ви јен ауто мо би ли зам, а др жа ве 
и гра ђа ни исто вре ме но оства ру ју знат не уште де. Во ђен иде јом 
„енер гет ске ефи ка сно сти“, аме рич ки пред сед ник Џорџ Буш је кра-
јем 2007. го ди не пот пи сао тзв. „енер гет ски за кон“ ко ји би тре ба ло 
да ути че на сма ње ње по тро шње кла сич них из во ра енер ги је и да 
ума њи за га ђе ње жи вот не сре ди не. Њи ме се од про из во ђа ча ауто мо-
би ла зах те ва да до 2020. го ди не по стиг ну енер гет ску ефи ка сност 
за ауто мо би ле, те рен ска во зи ла и ма ње ка ми о не до 40% у од но су 
на тре нут но ста ње, као и да се упо тре ба ета но ла уше сто стру чи, на 

17) Економскаипословнаенциклопедија, стр. 363.

18) Ово ста ње Бо жи дар Ђе лић, поптпред сед ник Вла де Ре пу бли ке Ср би је, про ко мен та ри сао 
је на сле де ћи на чин: „Са ова квом енер гет ском ин тен зив но шћу, чак и ка да би смо пре се-
ли ли део Пер сиј ског за ли ва у По мо ра вље, енер ги је би нам уско ро не до ста ја ло“. „Ср би ја 
си ро ма шни ра сип ник енер ги је“, Press од 14. де цем бра 2007.
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ра чун упо тре бе бен зи на. Та ко ђе, зах те ва се и по ве ћа ње енер гет-
ске ефи ка сно сти свих елек трич них уре ђа ја, од си ја ли ца и кућ них 
елек трич них пе ћи, до но вих ко мер ци јал них згра да.19) И Ср би ја се 
тру ди да не за о ста је за свет ским трен до ви ма. Код нас је већ по че ла 
про из вод ња би о ди зе ла, на ба зи биљ них уља до би је них из се ме на 
сун цо кре та, со је и уља не ре пи це. Осим што до но си уште ду у нов-
цу, пред ност овог го ри ва је у то ме што су по сле ди це за га ђи ва ња 
жи вот не сре ди не да ле ко ма ње.20)

„Енер гет ска бри га“ је сва ким да ном све ве ћа: го то во све за-
ли хе наф те чи ја је екс пло та ци ја јеф ти на ле же ис под пу стињ ског 
пе ска ма лог бро ја зе ма ља око Пер сиј ског за ли ва. Осим за ви сно сти 
од бли ско и сточ не наф те, по себ ну за бри ну тост пред ста вља чи ње-
ни ца да се на том тлу раз ви ја но ви гло бал ни те ро ри зам. Уз то, про-
сеч ни евро пља нин ко ри сти дво стру ко ви ше енер ги је не го чо век 
на Гло бал ном ју гу, а Ка на ђа нин и Аме ри ка нац чак шест пу та ви-
ше. Та ко ђе, це на наф те је мо ћан иснтру мент ди пло ма ти је при ну де. 
Свет ни је су о чен са не ста ши цом наф те, не го са чи ње ни цом да су 
нафт не ре зер ве кон цен три са не у ма лом бро ју зе ма ља. Да зло бу де 
ве ће, пред ви ђа се да ће се свет ске енер гет ске по тре бе удво стру чи-
ти у сле де ћих не ко ли ко де це ни ја, али се исто вре ме но не пред ви ђа 
удво стру че ње ње не про из вод ње. Очи глед но је да ће ре сур си у за-
јед нич ком вла сни штву и њи хо во очу ва ње би ти кључ на без бед но-
сна бри га у XXI ве ку.21)

Енер гет ски си стем зе мље је очи глед но у функ ци ји при вред-
ног си сте ма, али и свих оста лих др жав них ре со ра и сфе ра дру-
штве ног жи во та. Због то га, а пр вен стве но због зна ча ја за си стем 
без бед но сти, раз вој и за шти та на ци о нал ног при вред ног и енер гет-
ског си сте ма сва ка ко је је дан од ви тал них на ци о нал них при о ри те-
та и ин те ре са сва ке мо дер не др жа ве. У том сми слу, сва ка др жа ва 
те жи еко ном ској и енер гет ској ста бил но сти, са мо стал но сти и без-
бед но сти.

19) „Буш пот пи сао но ви енер гет ски за кон“, Политика од 21. де цем бра 2007.

20)  Ви ди: „Би о ди зел, енер гент бу дућ но сти“, Магазин од 11. но вем бра 2007.

21) Чарлс В. Ке гли, Ју џин Р. Вит коф, Светскаполитика–трендитрансформација, Цен тар 
за сту ди је Ју го и сточ не Евро пе, Фа кул тет по ли тич ких на у ка Уни вер зи те та у Бе о гра ду и 
Ди пло мат ска ака де ми ја Ми ни стар ства спољ них по сло ва Ср би је и Цр не Го ре, Бе о град, 
2006, стр. 544–552.



СПМброј3/2012,годинаXIX,свеска37 стр.193-216.

202

 
ОСВРТНАПОЈАМЕКОНОМСКЕ 
ИЕНЕРГЕТСКЕБЕЗБЕДНОСТИ

Зна чај енер ги је за свет ску еко но ми ју, а ти ме и за жи вот мо-
дер ног чо ве ка и др жа ве, али и огра ни че ност и нео б но вљи вост 
ве ћи не из во ра енер ги је (енер ге на та), као и њи хо ве кон ти ну и ра не 
по тен ци јал не угро же но сти (при род ним по ја ва ма, тех нич ко-тех но-
ло шким ак ци ден ти ма и де струк тив ним људ ским по на ша њем), не-
ми нов но су и оправ да но усло ви ли раз вој те о риј ске ми сли и прак се 
еко ном ско-енер гет ске без бед но сти.  Ово тим пре што је на ци о нал-
ни енер гет ски си стем очи глед но у функ ци ји при вред ног си сте ма, 
али и оста лих др жав них ре со ра и сфе ра дру штве ног жи во та. Због 
то га, а пр вен стве но због зна ча ја за си стем без бед но сти, раз вој и 
за шти та при вред ног и енер гет ског си сте ма сва ка ко су ви тал ни на-
ци о нал ни при о ри те ти и ин те ре си сва ке мо дер не др жа ве, ко је те же 
еко ном ској и енер гет ској ста бил но сти, са мо стал но сти и без бед но-
сти.

Економскаиенергетскабезбедностје за шти ће ност еко ном-
ских и енер гет ских по тен ци ја ла од фи зич ког угро жа ва ња, као и 
од су ство опа сно сти ко је мо гу да угро зе еко ном ску и енер гет ску 
ста бил ност и са мо стал ност.

Економскаиенергетскастабилност под ра зу ме ва ју ре дов-
но, ре гу лар но функ ци о ни са ње еко ном ског и енер гет ског си сте ма, 
од но сно оства ри ва ње же ље ног и пла ни ра ног ста ња еко ном ског и 
енер гет ског раз во ја, као и њи хо ву пер ма нент ну за шти ће ност и за-
шти ће ност ин те ре са њи хо вих по тро ша ча. При том, енер гет ска ста-
бил ност об у хва та енер гет ску ефи ка сност и енер гет ску до ступ ност.

Енергетскаефикасност је си гур но и ефи ка сно снаб де ва ње 
гра ђа на и дру гих ко ри сни ка енер ги јом, од но сно по ве ћа ње до ступ-
но сти и ефи ка сно сти снаб де ва ња ко ри сни ка енер ги је и мо дер ни за-
ци ја енер гет ског си сте ма (ин фра струк ту ре и ин ста ла ци ја) чи ме се 
по ве ћа ва ефи ка сност упо тре бе енер ги је, по бољ ша ва функ ци о нал-
но и здрав стве но окру же ње ко ри сни ка и сма њу је ло кал ни и гло-
бал ни ути цај на жи вот ну сре ди ну. У ужем сми слу, то је енергетска
рационалност, од но сно за до во ље ње енер гет ских по тре ба кон зу ме-
на та уз ми ни мал ни утро шак енер ги је или упо тре бом ал тер на тив-
них енер ге на та (јеф ти ни ји и об но вљи ви из во ри енер ги је). Енер-
гетскадоступност је мо гућ ност фи зич ке до ступ но сти по треб не 
ко ли чи не и вр сте енер ги је ко ри сни ци ма, по це ни ко ја не угро жа ва 
ква ли тет жи во та.
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Економскаиенергетскасамосталност под ра зу ме ва ју на ци-
о нал ну не за ви сност од стра них еко но ми ја (уво за), ме ђу на род них 
до на ци ја и по мо ћи, као и не за ви сност од ис по ру ка енерг(ена та)
ије од стра не дру гих др жа ва и ме ђу на род них ор га ни за ци ја. Реч је 
о економскојиенергетскојнезависности, од но сно самодовољно-
сти, ко ја је на ци о нал ни ин те рес мно гих зе ма ља.22)

На рав но, та кве те жње не би тре ба ло да пре ра сту у тзв. еко-
номскииенергетскинационализам(изолационизам), при вред ну и 
енер гет ску ауто кра ти ју уз од ри ца ње од уво за и из во за. То је ри-
зик по на ци о нал ну без бед ност, с об зи ром на по тре бе ус по ста вља-
ња је дин стве ног ме ђу на род ног еко ном ског и енер гет ског по рет ка у 
окви ру ко јег би се, по ја сно де фи ни са ним пра ви ли ма, раз ме њи ва ли 
еко ном ски и енер гет ски ре сур си и про из во ди. Ово тим пре што се 
зна да економски неразвијене и енергетски зависне на ци је и др-
жа ве не ма ју ка па ци те те и моћ да рав но прав но исту па ју у ме ђу на-
род ним од но си ма, по пут бо га тих и раз ви је них зе ма ља. Сто га су и 
под ло жни је уступ ци ма на при ти ске и уце не, што се ре флек ту је на 
све ни вое без бед но сти у др жа ви. Ово, пре све га, због мо гућ но сти 
на сту па ња енергетскекризе (не мо гућ но сти за до во ља ва ња основ-
них по тре ба за енер ген ти ма и енер ги јом), а по том и привреднекри-
зе као ње не по сле ди це.

Нај зад, економска и енергетска зависност је нео п ход ност 
да др жа ва сво је еко ном ске по тре бе и по тре бе за енер ген ти ма и 
енер ги јом за до во ља ва уво зом. Реч је о озбиљ ном ри зи ку на сту-
па ња економске и енергетскекризе ко ја би се ма ни фе сто ва ла не-
мо гућ но шћу за до во ља ва ња основ них по тре ба за енер ген ти ма, те 
привредномкризомикризом националнебезбедности као ње ним 
по сле ди ца ма.

Енер гет ска за ви сност је по себ ни без бед но сни про блем за 
Евро пу ко ја је нај ве ћи свет ски уво зник наф те и га са. Да нас се уво-
зом обез бе ђу је око 50% по тро шње енер ги је, а про це њу је се да ће 
2030. го ди не до сти ћи ни во од 70%. Нај ви ше енер ге на та уво зи се 
из ре ги о на Пер сиј ског за ли ва, Ру си је и Се вер не Афри ке. Европ ски 
са вет је овај про блем ока рак те ри сао као гло бал ни без бед но сни иза-
зов.23) Ово сто га што је и „енер гет ска“, од но сно „при вред на кри за“ 
ко ја је с нафт ним шо ком по чет ком се дам де се тих го ди на про шло га 

22)  Ка ко је при род них енер ге на та све ма ње, на уч ни ци мно гих др жа ва тра га ју за но вим из-
во ри ма и об ли ци ма енер ги је. То сва ка ко сти му ли ше и раз вој ин ду стриј ске шпи ју на же, 
али и нео ко ло ни ја ли стич ких аспи ра ци ја ве ли ких си ла ко је под фор мом ху ма ни тар ног 
ин тер вен ци о ни зма за по се да ју и бес кру пу ло зно екс пло а ти шу нафт на по ља на под руч ју 
цен трал не Евро а зи је.

23) БезбеднаЕвропаубољемсвету–Европскастратегијабезбедности, In ter na ti o nal and 
Se cu rity Af fa irs Cen tre, Бе о град, 2006, стр. 6. 
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ве ка за де си ла мно ге зе мље, као по сле ди ца нафт ног ем бар га ко јег 
су по сле ра та на Сред њем ис то ку уве ле арап ске зе мље, бу квал но 
по и сто ве ћи ва на са „кри зом на ци о нал не без бед но сти“ др жа ва по-
го ђе них ем бар гом.24) Та ква је би ла и си ту а ци ја у по гле ду без бед но-
сти зе ма ља Европ ске уни је ка да им је пре пар го ди на Ру си ја об у-
ста ви ла ис по ру ку при род ног га са због спо ра са Укра ји ном.

С дру ге стра не, „еко ном ско и енер гет ско по ве зи ва ње“ зе ма-
ља скла па њем раз ли чи тих тр го вин ско-услу жних аран жма на ујед-
но је и је дан од ме то да „по ве зи ва ња др жа ва и на ци ја кроз еко но ми-
ју и енер ги ју“, што је не спо ран га рант на ци о нал не и ре ги о нал не, 
од но сно по ли тич ке и ге о по ли тич ке без бед но сти.25)

Еко ном ска и енер гет ска без бед ност умно го ме су усло вље не 
ни во ом технолошкогразвоја земље јер су, из ме ђу оста лог, у ње-
го вој не по сред ној и ди рект ној функ ци ји. Ди ги та ли за ци ја и ауто-
ма ти за ци ја про из вод них и енер гет ских по стро је ња су очи глед на 
пре ми са раз во ја еко ном ске и енер гет ске мо ћи зе мље. И обр ну то: 
си ро ма шне зе мље ни су у ма те ри јал ној мо гућ но сти да по све те ве ћу 
па жњу свом тех но ло шком раз во ју, те су ори јен ти са не ка тра ди ци-
о нал ним, па и ма ну ел ним тех ни ка ма про из вод ње. Та ко бо га ти по-
ста ју још бо га ти ји, а си ро ма шни  још си ро ма шни ји, што до дат но 
усло вља ва по ве ћа ње ја за из ме ђу „бо га тог се ве ра и за па да“ и „си-
ро ма шног ју га и ис то ка“.

Та ко ђе, од по ли тич ко-без бед но сне ста бил но сти зе ма ља ко је 
су тра ди ци о нал ни из во зни ци енер ге на та за ви си и енер гет ска без-
бед ност зе ма ља уво зни ца енер ге на та. Исто вре ме но, енер гет ска за-
ви сност зе ма ља мо же да се зло у по тре би за при ме ну ра зних об ли ка 
си ле, по пут еко ном ских санк ци ја и по ли тич ких усло вља ва ња. То 
да ље ука зу је на нај ма ње два фак то ра енер гет ске без бед но сти: пр во, 
енер гет ски не за ви сне зе мље исто вре ме но су и ене грет ски без бед не 
зе мље и дру го, од по ли тич ке ве шти не вла да не рет ко за ви си и енер-
гет ска без бед ност зе ма ља. Зна чи, енер гет ска за ви сност ре флек ту је 
се на по ли тич ку моћ др жа ве, и пред ста вља без бед но сну прет њу; 
енер гет ска кри за иза зи ва еко ном ску кри зу, што усло вља ва раз вој 
по ли тич ке кри зе. Ге о ло шки и ге о граф ски фак то ри у ди рект ној су 
ко ре ла ци ји са ме ђу на род ном тр го ви ном енер ген ти ма и ди пло ма ти-
јом, а ти ме и са на ци о нал ном и ме ђу на род ном без бед но шћу.

24) Fen Osler Hamp son, „Ви ше знач ност пој ма људ ске без бед но сти“,Људскабезбедност, 
Фа кул тет ци вил не од бра не, Бе о град, 2003, стр. 9; упо ре ди са: Ba rack Oba ma, „Thre ats to 
U. S. Energy Se cu rity Je o par di ze Na ti o nal Se cu rity“, NationalSecurity (ed. Da vid M. Ha u-
gen), GA LE, De tro it, 2008, pp. 30–40.

25) Wil li am Mar tin, „Se cu rity and Energy“, Energy&Security:GlobalChallenges–Regional
Perspecives, Pro gram of Atlan tic Se cu rity Stu di es, Pra gue Se cu rity Stu di es In sti tu te, Pra gue, 
2005, p. 12.
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Нај зад, енер гет ску без бед ност је нео п ход но по сма тра ти и из 
угла тзв. нуклеарнебезбедности (упо тре ба ну кле ар них ма те ри ја у 
скла ду са ме ђу на род ним и на ци о нал ним нор ма ти ва ма и стан дар-
ди ма, без бед ност од нео вла шће ног ко ри шће ња ну кле ар них ма те-
ри ја и ну кле ар не енер ги је, без бед ност од дис функ ци је ну кле ар них 
и дру гих по стро је ња у ко ји ма се ко ри сте ну кле ар не ма те ри је и 
енер ги ја) и еколошкебезбедности, чи је угро жа ва ње мо же да бу де 
по сле ди ца дис фун ки ци је енер гет ских си сте ма.

Зна чај ових сфе ра дру штве ног и др жав ног жи во та је не спо-
ран. Ви шак вред но сти ко ји се ства ра у про це су про из вод ње нео п-
хо дан је за ор га ни зо ва ње и функ ци о ни са ње др жав ног апа ра та, пре 
све га на ци о нал ног си сте ма без бед но сти ко ји је је дан од нај ве ћих 
бу џет ских ко ри сни ка. По еко ном ској мо ћи зе мље ме ри се и ње-
на моћ у ме ђу на род ним од но си ма, јер еко ном ска моћ ди рект но 
усло вља ва вој ну и по ли тич ку моћ. Си ро ма шне зе мље су „сла би“, 
а бо га те зе мље „ја ки“ игра чи на ме ђу на род ној сце ни. Сто га је и 
не спор но да је еко ном ска моћ бит на од ред ни ца, тј. де тер ми нан та 
на ци о нал не без бед но сти.

МЕЂУЗАВИСНОСТ 
ЕКОНОМСКО-ЕНЕРГЕТСКЕ 
ИЕКОЛОШКЕБЕЗБЕДНОСТИ

Здра ва жи вот на сре ди на је је дан од основ них усло ва одр-
жа ња и раз во ја људ ског ро да, а по сред но и др жа ва. Зна чај на је у 
кон тек сту чо ве ко вог здра вља, ис хра не, пра вил ног мен тал ног и би-
о фи зи о ло шког раз во ја, про из вод ње – при вре де и енер ге ти ке, ко-
ри шће ња сло бод ног вре ме на, ре кре а ци је, људ ске кре а тив но сти и 
са мо а фир ма ци је, ства ра ња кул тур них вред но сти итд.

Жи вот на сре ди на ни је оме ђе на на ци о нал ним, од но сно др-
жав ним гра ни ца ма. Сто га де струк ти ван од нос пре ма жи вот ној 
сре ди ни не про из во ди штет не ефек те са мо у ме сту на стан ка угро-
жа ва ју ће по ја ве. На про тив, по сле ди це, за ви сно од при ро де по ја ве 
ко јом се угро жа ва жи вот на сре ди на, мо гу да по при ме ме ђу на род-
не, кон ти нен тал не, па и гло бал не раз ме ре. Де гра ди ра њем жи вот не 
сре ди не не угро жа ва мо са мо сво ју ег зи стен ци ју, већ и ег зи стен ци ју 
дру гих из на шег окру же ња, али и оних ко ји жи ве у су сед ној др жа-
ви или „на дру гом кра ју пла не те“. 

Очи глед но је реч о јед ној по себ ној сфе ри без бед но сти по је-
дин ца, дру штва, др жа ве и ме ђу на род не за јед ни це. Сто га и не чу-
ди што се сфе ра за шти те и уна пре ђе ња жи вот не сре ди не, од но сно 
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спре ча ва ња, са ни ра ња и су зби ја ња по сле ди ца ње не де гра да ци је 
на зи ва еко ло шком без бед но шћу.26)

Тер мин „еко ло шка без бед ност“ је ре ла тив но нов у је зи ку 
без бед но сних на у ка, а ње гов на ста нак ве зу је се упра во за дис функ-
ци ју јед ног на ци о нал ног енер гет ског си сте ма. На и ме, у опе ра тив-
ну упо тре бу је уве ден на кон што је Ге не рал на скуп шти на Ује ди ње-
них на ци ја 1987. го ди не, на пред лог пред сед ни ка СССР-а Ми ха и ла 
Гор ба чо ва и као ре ак ци ју на чер но биљ ску ка та стро фу, усво ји ла 
Резолуцијуомеђународнојеколошкојбезбедности. Свет ска ко ми-
си ја за жи вот ну око ли ну и раз вој (тзв. Брундтландовакомисија) је 
у свом из ве шта ју „На ша за јед нич ка бу дућ ност“ исте го ди не пред-
ло жи ла да се „по јам без бед но сти, ко ји се тра ди ци о нал но схва та у 
све тлу по ли тич ких и на ци о нал них прет њи су ве ре ни те ту, про ши ри 
та ко да укљу чи и све ве ће ути ца је еко ло шких иза зо ва, при ти са ка и 
прет њи на ло кал ном, на ци о нал ном, ре ги о нал ном и гло бал ном ни-
воу“.27) Ово пр вен стве но сто га што се до ми нант но обе леж је „чер-
но бил ског син дро ма“ мо же ис ка за ти као – „ак ци дент би ло где зна-
чи ак ци дент сву да“!28)

Еколошка безбедност је интегрална компонентна безбед-
ностипојединца,друштва,државеимеђународнезаједницекоја
представљарезултантуузрочно-последичниходносапојаваства-
рања и угрожавања безбедности, с једне иживотне средине, с
другестране. При том се под животномсредином под ра зу ме ва ге-
о про стор у ко јем чо век би ти ше, од но сно зе мљи ште, во да, ва здух, 
ма кро и ми кро биљ ни и жи во тињ ски свет и ин фра струк ту ра ко ју 
је ство рио чо век.

Ова ко схва ћен, пред мет еко ло шке без бед но сти мо же се по-
сма тра ти на два ни воа, од но сно кроз две ком по нен те: ком по нен-
ту без бед но сти жи вот не сре ди не, од но сно ње ног угро жа ва ња по-
ја ва ма при род ног, људ ског и/или тех нич ко-тех но ло шког по ре кла/
ка рак те ра (ризици и претње животној средини) и ком по нен ту 
без бед но сти, од но сно угро жа ва ња без бед но сти љу ди, др жа ва, ме-

26) Ино стра на те о ри ја еколошкојбезбедности при да је зна чај но ме сто у окви ру кон це па та 
тзв. гло бал не без бед но сти и људ ске без бед но сти (ми шље ња су опреч на у по гле ду при-
пад но сти еко ло шке без бед но сти), од но сно сма тра је тзв. боч ним про ши ре њем тра ди ци-
о нал ног фо ку са на ци о нал не без бед но сти.

27) UNEP: Report of World Commision on Environment and Development – Our Common
Future, www.unep.org/Do cu ments.Mul ti lin gual/De fa ult.asp?Do cu mentlD=100&Ar tic-
lelD=1691&l=en.

28) Ro bert Skin ner, „Is the Ca nary Nod ding Off?“, Energy&Security:GlobalChallenges–Re-
gionalPerspecives, Pro gram of Atlan tic Se cu rity Stu di es, Pra gue Se cu rity Stu di es In sti tu te, 
Pra gue, 2005, p. 25.



БожидарМ.Бановић,СашаВ.Мијалковић Улогаизначајенергетске...

207

ђу на род не за јед ни це и пла не те по ја ва ма де гра ди ра не жи вот не сре-
ди не (еколошкиризициипретње).

Исто вре ме но, еко ло шка без бед ност не мо же се и не сме по-
сма тра ти не за ви сно од еко ном ског и енер гет ског си сте ма зе мље: 
број не не пра вил но сти и дис функ ци је еко ном ског и енер гет ског 
си сте ма угро жа ва ју жи вот ну сре ди ну, али и угро же на жи вот на 
сре ди на до во ди до мањ ка еко ном ских и енер гет ских ре сур са.29) За 
еко ном ску и енер гет ску по ли ти ку Ср би је ве о ма је зна чај но ус по-
ста вља ње ве зе из ме ђу еко ном ског ра ста, енер гет ских ре сур са и за-
шти те жи вот не сре ди не. У про тив ном, у про це су при дру жи ва ња 
Европ ској уни ји су о чи ће мо се са нај ма ње два озбиљ на про бле ма: 
пр ви је ве ће фи скал но оп те ре ће ње због ду го ва за шти те жи вот не 
сре ди не, а дру ги је суб вен ци о ни са ње це на енер ге на та чи ме се сти-
му ли ше енер гет ска не е фи ка сност у при ват ном и јав ном сек то ру. 
Ка ко ће суб вен ци о ни са ње јед ном пре ста ти, или се бар сма њи ти, 
срп ска при вре да ће по ста ти ме ђу на род но не кон ку рент на. Прак са 
зе ма ља ко је су не дав но по ста ле чла ни це Европ ске уни је по ка зу је да 
је тро шко ве при сту па ња у ве ћи ни слу ча је ва сно сио при ват ни сек-
тор, док је др жа ва има ла нај ве ће оп те ре ће ње у обла сти по ли ти ке 
за шти те жи вот не сре ди не. Ра ти фи ка ци јом Кјо то про то ко ла Ср би ја 
је при сту пи ла међународномтржиштуемисијамаугљен-диокси-
даидругихгасовакојиизазивајуглобалнозагревање. Раз ви је не зе-
мље ко је има ју за кон ску оба ве зу да сма ње за га ђе ње, по ста ле су не-
то куп ци еми си о них кре ди та на ме ђу на род ном тр жи шту еми си ја, 
док су зе мље у раз во ју, ме ђу ко ји ма је и Ср би ја, са да не то про дав ци 
кроз тзв. „Ме ха ни зам чи стог раз во ја“. Сто га је нео п дход но да се 
фор ми ра над ле жни на ци о нал ни ор ган ко ји би одо бра вао про јек те 
у скла ду са „Ме ха ни змом чи стог раз во ја“. Ти ме би се срп ским ком-
па ни ја ма омо гу ћи ло да на ме ђу на род ном тр жи шту еми си ја про да ју 
кре ди те, ге не ри са не кроз про јек те сма ње ња штет них га со ва, чи-
ме би фи нан си ра ле по бољ ша ње еко ном ске ефи ка сно сти, по ве ћа-
ле сво ју кон ку рент ност и по мо гле ду го роч ном еко ном ском ра сту. 
Уво ђе њем чи стих тех но ло ги ја и сма њи ва њем еми си је штет них га-
со ва, Ср би ја би про да јом ви шка еми си ја (раз ли ка из ме ђу ствар не 
и до зво ље не еми си је) фи нан сиј ски про фи ти ра ла. Осим то га, ти ме 
се при вла че и но ве ин ве сти ци је, но ве тех но ло ги је, под сти че ино-
ва ци ја у при вре ди, по бољ ша ва кон ку рент ност и по сти же одр жи ви 
при вред ни раст на ду же пе ри о де. То су еко ном ске ко ри сти ко је са 
со бом но си енер гет ска по ли ти ка ко ја во ди ра чу на о здра вој жи-

29) ТајниизвештајПентагонаоклими–Сценарионаглеклиматскепроменеињенеимпли-
кацијепобезбедностЗемље(AnAbruptClimateChangeScenarioandItsImplicationsfor
UnitedStatesNationalSecurity), Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2008, стр. 9−13.
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вот ној сре ди ни. Овај при мер не дво сми сле но по твр ђу је ве зу из ме ђу 
на ци о нал не при вре де, енер ге ти ке и здра ве жи вот не сре ди не, као 
ви тал них дру штве них вред но сти око ко јих је фо ку си ра на на ци о-
нал на без бед ност.

По де фи ни ци ји, др жа ва спро во ди по ли ти ку до но ше ња на-
ци о нал них про пи са, усва ја ња ме ђу на род них до ку ме на та, про пи са 
и стан дар да, фор ми ра и ан га жу је спе ци ја ли зо ва не ор га не и те ла 
ко ји ма на сто ји да за шти ти и уна пре ди жи вот ну сре ди ну. То не по-
сред но ука зу је на зна чај здра ве жи вот не сре ди не за лич ну без бед-
ност чо ве ка као по је дин ца и ко лек ти ва, а ти ме по сред но и др жа ве 
и ме ђу на род них ре ги о на. 

Пре ма Уста ву Ре пу бли ке Ср би је (члан 74), сва ко има пра во на 
здра ву жи вот ну сре ди ну и на бла го вре ме но и пот пу но оба ве шта ва ње о 
ње ном ста њу. Сва ко, а по себ но Ре пу бли ка Ср би ја и ауто ном на по кра-
ји на, од го во ран је за за шти ту жи вот не сре ди не. Нај зад, сва ко је ду жан 
да чу ва и по бољ ша ва жи вот ну сре ди ну.

УГРОЖАВАЊЕНАЦИОНАЛНОГ 
ЕНЕРГЕТСКОГСИСТЕМАИПОСЛЕДИЦЕ

ПОНАЦИОНАЛНУБЕЗБЕДНОСТ

Због зна ча ја за функ ци о ни са ње др жа ве и дру штва, као и због 
сво је но ми нал не и упо треб не вред но сти, енер гет ски по тен ци ја ли 
сва ке зе мље су „по жељ на и при ма мљи ва“ ме та ра зних но си ла ца 
угро жа ва ња без бед но сти. Исто вре ме но, и по ред раз ви је не ар хи-
тек ту ре на ци о нал них си сте ма без бед но сти и сек то ра за без бед ност 
енер гет ских си сте ма, њи хо ва гло ма зност и про стор на рас про стра-
ње ност, без мо гућ но сти ап со лут ног фи зич ко-тех нич ког над зо ра и 
кон тро ле, чи ни их „ла ком ме том“.

Ви до ви угро жа ва ња и дис функ ци ја енер гет ског си сте ма су 
раз ли чи ти, као и њи хо ве при мар не и се кун дар не штет не по сле-
ди це. На чел но, сва угро жа ва ња енер гет ског си сте ма и ње го вих 
под си сте ма мо гу да се по де ле на она ко ја на ста ју уну тар си сте ма 
(унутрашња), на она ко ја до ла зе спо ља (спољна) и на она ко ја су 
ком би но ва ног по ре кла (комбинована).

Од без бед но сних прет њи уну тра шњег по ре кла нај за сту пље-
ни је су ма те ри јал не ште те, оште ће ња и дис функ ци је ко је на ста ју 
слу чај но или услед не ра да и не ма ра за по сле них, од го вор них и ру-
ко во де ћих ли ца. Сва ка ко да су опа сни ја она угро жа ва ња ко ја су 
про дукт све сног и на мер ног де ло ва ња људ ског фак то ра. Њи хов оп-
сег је ве лик, од кра ђа рад не опре ме и ма те ри ја ла, пре ко ра зних об-
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ли ка еко ном ског (при вред ног) кри ми на ла30) (ко руп ци ја, зло у по тре-
ба слу жбе ног по ло жа ја, фал си фи ко ва ње по слов не до ку мен та ци је, 
скла па ње штет них уго во ра, зло у по тре бе у обла сти ма га цин ског 
по сло ва ња, фик тив на ме ђу на род на тр го ви на, не по треб но по сре до-
ва ње при ват них пред у зе ћа у ку по про да ји енер ге на та, ута ја по ре-
за, ства ра ње мо но пол ског по ло жа ја и не ло јал не кон ку рен ци је на 
енер гет ском тр жи шту, иза зи ва ње ве штач ког сте ча ја, зло у по тре бе у 
про це су при ва ти за ци је итд.), до са бо та жа, као об ли ка по ли тич ког 
кри ми на ла. 

Спољ на угро жа ва ња енер гет ских си сте ма та ко ђе су раз ли чи-
та. Нај за сту пље ни ја су сва ка ко она из сфе ре тзв. имо вин ског кри-
ми на ла (кра ђа енер ге на та, оште ће ње и кра ђе са енер гет ских во до ва 
и ин ста ла ци ја), од ко јих је нај о па сни ји ор га ни зо ва ни кри ми нал.31) 
Та ко ђе, опа сна је и ве за са по ли тич ким кри ми на лом. У том сми слу, 
у све ту је по знат фе но мен тзв. „нафт ног те ро ри зма/ди вер зи је“ ко-
ји, уко ли ко има ме ђу на род не ди мен зи је и иза зи ва ма сов не по сле-
ди це, мо же да узро ку је тзв. „нафт ни шок пост-мо дер не ге не ра ци-
је“. Њи ме се угро жа ва ју еко ном ско-енер гет ска тр жи шта и од но си 
зе ма ља уво зни ца-из во зни ца енер ге на та, од но сно иза зи ва дис функ-
ци ја ка па ци те та за тран спор то ва ње енер ги је на коп ну, мо ру и у ва-
зду ху. Ни су за не ма ри ви ни слу ча је ви пи рат ства на мо ру ко ји, осим 
лу кра тив но, мо гу да бу ду и по ли тич ки мо ти ви са ни, као ни на па ди 
на пер со нал ко ји је ан га жван у енер гет ском сек то ру.

О ефек ти ма угро жа ва ња енер гет ских под си сте ма при ли ком 
ору жа не агре си је или ору жа не ин тер вен ци је пре ма зе мљи го то во 
да ни је ни по треб но ко мен та ри са ти. Ово на ро чи то у слу ча је ви-
ма ору жа них агре си ја (ко је се кри ју иза на вод них хуманитарних
интервенција) за ко је се са си гур но шћу мо же ре ћи да су „нафт но 
мо ти ви са не“32), од но сно да су плод им пе ри јал них „гео-пе трол них“ 
ам би ци ја ко је су лу ка во ма ски ра не ху ма ни тар ним ин тер вен ци о ни-
змом.

30) О са вре ме ним об ли ци ма еко ном ског (при вред ног) кри ми на ла у Ср би ји ви ди оп шир ни-
је: Бо жи дар Ба но вић, Зо ран Ђо кић, „Еко ном ски и фи нан сиј ски кри ми нал и тран зи ци ја 
у Ср би ји“, у збор ни ку: Криминалитет утранзицији :феноменологија, превенција и
државнареакција (уред ник Ле по са ва Крон), Ин сти тут за кри ми но ло шка и со ци о ло шка 
ис тра жи ва ња, Бе о град, 2007, стр. 73-101.

31) У том сми слу, у по ли циј ском жар го ну већ су у упо тре би „ко ва ни це“ енер гет ска ма фи ја, 
еко ло шка ма фи ја, при вред на ма фи ја. Оп шир ни је, у – Са ша Ми јал ко вић, „Ор га ни зо ва ни 
кри ми нал као прет ња на ци о нал ној без бед но сти“, Безбедност, 2009, 1–2, стр. 119–132.

32) Не спор на је ко ре ла ци ја угро жа ва ња на ци о нал не без бед но сти зе ма ља тра ди ци о нал них 
из во зни ка енер ге на та и угро жа ва ња ме ђу на род не, тј. ре ги о нал не и свет ске без бед но сти. 
Та ко ђе, не спор на је и „нафт на мо ти ви са ност“ („груб пре вод“ од oilmotivation) ору жа не 
кам па ње у Ира ку. Ale xan dr Von dra, Wil li am M. Mar tin, „In tro duc tion to Energy & Se cu-
rity“, Energy&Security:GlobalChallenges–RegionalPerspecives, Pro gram of Atlan tic 
Se cu rity Stu di es, Pra gue Se cu rity Stu di es In sti tu te, Pra gue, 2005, p. 8.
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Ве ћи део на ве де них ви до ва и об ли ка угро жа ва ња енер гет-
ског си сте ма мо же да има и ком би но ва но по ре кло. Ме ђу њи ма се 
сва ка ко из два ја ју ра зни ви до ви ком пју тер ског33) и дру гих фор ми 
ви со ко тех но ло шког кри ми на ла: нео вла шћен упад у ин фор ма ци о-
ни си стем енер гет ског си сте ма; ко пи ра ње, пре и на ча ва ње, фи зич-
ка кра ђа или уни шта ва ње по слов них по да та ка; на мер но иза зи ва ње 
дис функ ци је енер гет ских си сте ма; ин ду стриј ска шпи ју на жа; пре у-
сме ра ва ње фи нан сиј ских сред ста ва на при ват не ра чу не; на во ђе ње 
од ре ђе них па ра ме та ра енер гет ских си сте ма на „са мо у ни шта ва ње“; 
из во ђе ње ко пју тер ских са бо та жа, ди вер зи ја и те ро ри стич ких на-
па да и мно ги дру ги. Та ко ђе, ни су рет ке ни си ту а ци је угро жа ва ња 
енер ге на та (нај че шће наф те, наф ти них де ри ва та и при род ног га са) 
у са о бра ћа ју, при ли ком њи хо вог тран спор то ва ња. 

Нај зад, ва ља на гла си ти и то да до угро жа ва ња енер гет ских 
си сте ма до ла зи и као по сле ди ца при род них ка та стро фа и еле мен-
тар них не по го да (зе мљо тре си, по пла ве, по жа ри, кли зи шта и сл.) и 
тех нич ко-тех но ло шких ак ци де на та (по жа ри, екс пло зи је, ха ва ри је), 
ка да по сле ди це по без бед ност љу ди, од но сно по енер гет ску, еко-
ном ску, еко ло шку, на ци о нал ну, па и ме ђу на род ну без бед ност, мо гу 
да бу ду не са гле ди ве. Слу чај „Фу ку ши ма“ не спор но по твр ђу је ову 
те зу.

По сле ди це угро жа ва ња енер гет ских си сте ма су раз ли чи те 
по об ли ку и ин тен зи те ту, па их је и бе сми сле но на бра ја ти и опи-
си ва ти. Из аспек та на ци о нал не без бед но сти, при год на је њи хо ва 
по де ла пре ма зна ча ју штет них ефе ка та на при мар не, се кун дар не и 
тер ци јал не по сле ди це. 

Примарнепоследице од но се се на ма те ри јал ну ште ту на ста-
лу на са мим енер гет ским си сте ми ма и под си сте ми ма, њи хо ву тех-
нич ку дис функ ци о нал ност, као и у угро жа ва њу здра вља и без бед-
но сти на ра ду. 

Секундарнепоследице од но се се на све по сле ди це ко је на-
ста ју као ефек ти на сту пе лих при мар них по сле ди ца а огле да ју се, 
пре све га, у де гра да ци ји жи вот не сре ди не, угро жа ва њу жи во та и 
здра вља љу ди у ве ћем оби му и на ве ћем про сто ру, угро жа ва њу ква-
ли те та жи вље ња љу ди, дис функ ци ји по је ди них сек то ра при вре де и 
др жав ног си сте ма, по тен ци јал ном угро жа ва њу спољ но по ли тич ке 
без бед но сти зе мље и дру го.

33) По сле ди це ком пју тер ског кри ми на ла у ова квим си ту а ци ја ма мо гле би да бу ду ка та стро-
фа ле, да не го во ри мо о људ ским жр тва ма и угро же ној жи вот ној сре ди ни. Оп шир ни је, 
у – Ro bert Eagan, „The Risks As ses sment Met ho do logy“, Energy&Security:GlobalChal-
lenges–RegionalPerspecives, Pro gram of Atlan tic Se cu rity Stu di es, Pra gue Se cu rity Stu di es 
In sti tu te, Pra gue, 2005, p. 42–44.
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Нај зад, терцијалнепоследице су нај че шће ма те ри јал но-фи-
нан сиј ског ка рак те ра, од но сно тро шко ви и ко шта ње са на ци је на-
сту пе лих при мар них и се кун дар них по сле ди ца.

По себ ни ви до ви угро жа ва ња енер гет ске без бед но сти ма ни-
фе сту ју се као не а де кват на, по гре шна, па и зло на мер на енер гет ска 
по ли ти ка на ме ђу на род ном и уну тра шњем ни воу. Реч је о по ја ва-
ма зло у по тре ба у ме ђу на род ној тр го ви ни, еко ном ско-енер гет ског 
усло вља ва ња, уце на и при ти са ка, еко ном ских санк ци ја, нео ко ло-
ни ја ли стич ке стра те ги је ве ли ких си ла на ме ђу на род ном, од но сно 
не до ступ но сти или огра ни че не фи зич ке до ступ но сти енер ги је гра-
ђа ни ма и прав ним ли ци ма и ве ли ких це на енер ги је на на ци о нал ном 
ни воу. Та ко се, нпр., прет по ста вља да су САД и по је ди не чла ни це 
Европ ске уни је по др жа ле не за ви сност Ко сме та, из ме ђу оста лог, 
и из раз ло га соп стве не енер гет ске без бед но сти. На и ме, Ру си ја је 
глав ни снаб де вач Европ ске уни је при род ним га сом. Је дан од кра-
ко ва овог га со во да је и тзв. „Ју жни по ток“. Реч је о про јек ту ко ји је 
Ср би ја по чет ком 2008. го ди не у ви ду тзв. гасног(енергетског)спо-
разума пот пи са ла са Ру си јом, а ко јим се пред ви ђа из град ња га со-
во да кроз на шу зе мљу на пу ту ка цен трал ној и сред њој Евро пи (на 
ре ла ци ји Ру си ја – Бу гар ска,, са два ал тер на тив на прав ца: Ср би ја 
– Ма ђар ска – Аустри ја или Грч ка – Ита ли ја). Кон ку рент овом про-
јек ту све вре ме је „На бу ко га со вод“, ко јим би из Ка спиј ског ба се на 
мо гло да се тран спор ту је дво стру ко ви ше при род ног га са. Чла но-
ви „На бу ко про јек та“ су Аустри ја, Ма ђар ска, Ру му ни ја, Бу гар ска и 
Тур ска, док су Фран цу ска и Не мач ка озбиљ но за ин те ре со ва не. Те-
ри то ри ја Ср би је је овим про јек том за о би ђе на, јер је пла ни ра но да 
га со вод про ла зи кроз зе мље чла ни це НА ТО-а. Осим то га, сма тра ло 
се и да би Ср би ја, у по зи ци ји да би ра из ме ђу са рад ње у из град њи 
наф то во да и га со во да са Ру си јом и чла ни ца ма „На бу ко про јек та“, 
иза бра ла Ру си ју. За о би ла же њем те ри то ри је Ср би је, наф то вод и га-
со вод из Ира на и цен трал не Ази је, пре ко Ме ди те ра на и Тур ске, 
би ли би знат но ду жи, што би умно го ме по ве ћа ло тро шко ве њи хо ве 
из град ње и тран спор то ва ња енер ге на та. Сто га би не за ви сност „Ко-
со ва“ и ко о пе ра тив ност „но ве ко сов ске вла сти“ би ли нај оп ти мал-
ни ја оп ци ја за из град њу наф то во да и га со во да у окви ру „На бу ко 
про јек та“. Ти ме би се знат но скра ти ла ду жи на га со во да, а исто вре-
ме но за о би шла „окр ње на Ср би ја“. По сле ди це ова квих угро жа ва ња 
без бед но сти го то во је не по треб но и ко мен та ри са ти.
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Иако се „на пр ви по глед“ на ци о нал на енер ге ти ка не мо же до-
ве сти у чвр сту ка у зал ну ко ре ла ци ју са на ци о нал ном без бед но шћу, 
ду бљим са гле да ва њем зна ча ја енер ги је за жи вот мо дер не др жа ве 
и дру штва от кла ња се сва ка сум ња да су на ци о нал на еко но ми ја и 
енер ге ти ка ви тал не на ци о нал не вред но сти, чи је одр жа ње, уна пре-
ђе ње, раз вој и за шти та пред ста вља ју је дан од при о ри тет ни јих и 
кон стант них на ци о нал них ин те ре са. На ци о нал ни сек то ри еко но-
ми је и енер ге ти ке су и у не дво сми сле ној ко ре ла ци ји са со ци јал-
ним, еко ло шким, од брам бе ним и уоп ште сек то ром на ци о нал не и 
ме ђу на род не по ли ти ке и без бед но сти.

Ана ли зи ра на са вре ме на схва та ња о енер гет ској без бед но сти 
мо ра ла би да бу ду пред мет озбиљ них раз ми шља ња по ли тич ке ели-
те Ре пу бли ке Ср би је. Ре пу бли ка Ср би ја енер гет ски је за ви сна као 
зе мља уво зни ца енер ге на та и енер ги је. Исто вре ме но, ни су ис ко ри-
шће ни број ни по тен ци ја ли ал те ран тив них и чи стих из во ра енер ги-
је ко ји ма Ср би ја оби лу је (рад ве тра, по тен ци ја ли сун че ве енер ги је, 
би о ди зел). Нај зад, ге о про стор Ре пу бли ке Ср би је очи глед но је је дан 
од тран зит них пра ва ца до пре ма ња енер ге на та од нај ве ћих про из во-
ђа ча (гло бал ни Ис ток) ка нај ве ћим по тро ша чи ма (гло бал ни За пад). 

По зи ци ја зна чај ног тран сре ги о нал ног енер гет ског ко нек то-
ра мо ра ла би да под стак не на ци о нал ну по ли ти ку ко ја сти му ли ше 
на ци о нал не ин фра струк тур не про јек те др жав ног и ме ђу на род ног 
зна ча ја. Због то га што ге о стра те шки по ло жај Ре пу бли ке Ср би је на 
ме ђу на род ној енер гет ској мре жи на шој зе мљи да је зна чај енер гет-
ског ко ри до ра, му дром по ли ти ком он би мо гао да се кон вер ту је у 
ме ђу на род но енер гет ско чво ри ште ин тер кон ти нен тал ног зна ча ја. 
На тај на чин би Ре пу бли ка Ср би ја уна пре ди ла сво ју енер гет ску 
без бед ност, сма њи ла не из ве сно сти енер гет ске кри зе, али и оства-
ри ла зна чај на ма те ри јал на сред ства и уна пре ди ла ме ђу на род ну са-
рад њу, а ти ме и ме ђу на род ни по ло жај и ста тус.

С дру ге стра не, зна чај енер гет ског си сте ма зе мље, али и ње-
го ва ра њи вост, оправ да ва ју по тре бе кон стант не по себ не за шти те. 
Због то га је нео п ход но раз ви ти ин те грал не сек то ре без бед но сти 
енер гет ских си сте ма и под си сте ма, ко ји ће се за сни ва ти на ком би-
но ва ној при ме ни тра ди ци о нал них ме ра фи зич ке, тех нич ке, про тив-
по жар не и  про тив ди вер зи о не за шти те, али и са вре ме них ме то да 
кри ми на ли стич ке, елек трон ске, са те лит ске и кон тра о ба ве штај не 
за шти те. Пре то га, по треб но је усво ји ти за кон ске и под за кон ске 
про пи се ко јим би се де фи ни са ле ор га ни за ци о не и функ ци о нал не 
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де тер ми нан те не др жав ног сек то ра без бед но сти. Исто вре ме но, Ре-
пу бли ка Ср би ја не ма раз ви је ну ме то до ло ги ју и софт ве ре за ефи ка-
сну  ана ли зу без бед но сних ри зи ка и прет њи уну тар и из ван енер-
гет ског си сте ма, ни ти аде кват ну са рад њу уну тра шњег сек то ра за 
без бед ност енер гет ских под си сте ма са су бјек ти ма на ци о нал ног 
си сте ма без бед но сти, ре ле вант ним на уч но-ис тра жи вач ким ин сти-
ту ци ја ма, ло кал ном за јед ни цом и са ме ђу на род ним спе ци ја ли зо-
ва ним ин сти ту ци ја ма и ор га ни за ци ја ма. Нај зад, по се бан зна чај у 
за шти ти и уна пре ђе њу еко ном ско-енер гет ског си сте ма има без бед-
но сна кул ту ра, и то ка ко за по сле них (про фе си о нал на), та ко и гра-
ђа на (ма сов на без бед но сна кул ту ра). 

BozidarBanovic,SasaMijalkovic

THEROLEANDIMPORTANCEOF 
CONTEMPORARYENERGY,ECONOMIC 

ANDENVIRONMENTALSECURITY 
POLICIESININTERNATIONALINTEGRATION

Summary
The sig ni fi can ce of energy for mo dern sta tes and pe o ple’s li ves, 

li mi ta tion and non-re ne wa bi lity of the most of energy so ur ces, as well 
as the ir con ti nu ing po ten tial vul ne ra bi lity (by the na tu ral di sa sters, tec-
hni cal and tec hno lo gi cal ac ci dents and by de struc ti ve hu man be ha vi or), 
ne ces sa rily and ju sti fi ably ca u sed the de ve lop ment of eco no mic and en-
ergy se cu rity the o re ti cal tho ught and prac ti se, with spe cial at ten tion to 
the ir re la ti on ship with en vi ron men tal se cu rity. The Re pu blic of Ser bia 
has al so re a li zed that im pro ving the energy se cu rity, im pro ves na ti o nal 
se cu rity as well. Ho we ver, the re’s a lot of spa ce for it’s im pro ve ment 
in na ti o nal energy po licy. In fact, our co un try is an energy - im por ting 
co un try, the re fo re energy de pen dent and “po li ti cally vul ne ra ble”. At the 
sa me ti me, a num ber of po ten tial al ter na ti ve and pu re energy so ur ces 
that Ser bia pos ses ses in abun dan ce are unex plo i ted, and re a li zing the 
obli ga ti ons un der ta ken by sig ning the Kyoto Pro to col, the Ser bian po-
si tion on it’s Euro pean in te gra tion way wo uld be sig ni fi cantly advan-
ced. Furt her mo re, geo-stra te gic po si tion of the sig ni fi cant tran sre gi o nal 
energy con nec tor wo uld ha ve to en co u ra ge na ti o nal po licy de sig ned to 
sti mu la te in fra struc tu re pro jects with na ti o nal and in ter na ti o nal im por-
tan ce, which brings “pro fit and so the po li ti cal po ints”.

Fi nally, in co o pe ra tion with NGO sec tor, the sta te sho uld imro ve 
the energy re so ur ce se cu rity mec ha nisms. That wo uld ma ke the be ne-
fit of energy sec tor de ve lop ment, at le ast tri ple: the na ti o nal eco nomy 
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wo uld be advan ced, the in ter na ti o nal po si tion of Ser bia wo uld be im-
pro ved, and the en vi ron ment wo uld be pro tec ted, which wo uld en han ce 
the na ti o nal se cu rity.
Keywords: po li tics, se cu rity, eco nomy, energy and ener gents, en vi ron men tal 

he alth, na ti o nal se cu rity.
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Resume
Alt ho ugh „at first sight“ the na ti o nal ener ge tics may not was able 

bring in the fi xed ca u sal cor re la tion with the na ti o nal se cu rity, the de-
e per ob ser va tion of im por tan ce of energy for the li fe of mo dern sta-
te and so ci ety eli mi na tes every do ubts that the na ti o nal eco nomy and 
ener ge tics are vi tal na ti o nal va lu es, who se ke e ping up, pro mo tion, de-
ve lop ment and pro tec ti ons pre sents one from mo re pri o rity and con-
stant na ti o nal in te rests. Na ti o nal sec tors of eco nomy and ener ge tics is 
in unam bi gu o us cor re la tion with so cial, eco lo gic, de fen se and ge ne rally 
the sec tor of na ti o nal and in ter na ti o nal po li tics and se cu rity. 

Analysed con tem po rary con cep tion abo ut the energy se cu rity ha-
ve to be the ob ject of se ri o us con si der of po li ti cal eli te of Re pu blics of 
Ser bia. Re pu blic of Ser bia is energy de pen dent as the co un try of im por-
ting energy pro ducts and energy. At the sa me ti me,  not used nu me ro us 
po ten ti als al ter na ti ve and clean po wer so ur ces which Ser bia abo unds 
in (wind energy, po ten ti als of sun energy, bi o di zel). Fi nally, the Re-
pu blic of Ser bia ge o pro stor ob vi o usly is one from tran sit di rec ti ons of 
de li ve ring energy so ur ces from lar gest ma nu fac tu rers (the glo bal East) 
to wards lar gest con su mers (the glo bal West).
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Po si tion of the sig ni fi cant tran sre gi o nal energy con nec tor wo uld 
ha ve to en co u ra ge a na ti o nal po licy de sig ned to sti mu la te na ti o nal in-
fra struc tu ral pro jects with na ti o nal and in ter na ti o nal im por tan ce. Be-
ca u se ge o stra te gic po si tion of Re pu blic of Ser bia on the in ter na ti o nal 
energy net work gi ves our co un try the im por tan ce of an energy cor ri dor, 
a wi se po licy it co uld be con ver ted in to an in ter na ti o nal energy hub of 
in ter con ti nen tal im por tan ce. In this way the Re pu blic of Ser bia wo uld 
im pro ve her energy se cu rity, re du ces un cer nta inty of energy cri sis, but 
al so ma de sig ni fi cant fi nan cial re so ur ces and pro mo te in ter na ti o nal co-
o pe ra tion, and the reby in ter na ti o nal po si tion and sta tus.

On the ot her hand, the im por tan ce of the energy system of the 
co un try, but al so its vul ne ra bi lity, ju stifying the con stant need of spe cial 
pro tec tion. The re fo re it is ne ces sary to de ve lop an in te gra ted se cu rity 
sec tors of energy systems and subsystems, which will be ba sed on the 
com bi ned ap pli ca tion of tra di ti o nal me a su res of physi cal, tec hni cal, fi-
re and co un ter di ver sion pro tec tion, and mo dern met hods of law en for-
ce ment, elec tro nic, sa tel li te and co un te rin tel li gen ce pro tec tion. Be fo re 
that, it is ne ces sary to adopt pri mary and sub or di na te le gi sla tion that 
wo uld de fi ne the or ga ni za ti o nal and fun cti o nal de ter mi nants of non-sta-
te se cu rity sec tor.

At the sa me ti me, Ser bia has no de ve lo ped met ho do logy and 
soft wa re for ef fi ci ent analysis of se cu rity risks and thre ats wit hin and 
out si de the energy system, nor ade qu a te co o pe ra tion of the in ter nal se-
cu rity of the energy sec tor for the subsystem with the su bjects of the 
na ti o nal se cu rity system, the re le vant sci en ti fic re se arch in sti tu ti ons, 
lo cal com mu nity and with in ter na ti o nal spe ci a li zed in sti tu ti ons and or-
ga ni za ti ons. Fi nally, a spe cial im por tan ce in pro tec tion and pro mo tion 
of eco no mic and energy system has a se cu rity cul tu re of em ployees 
(pro fes si o nal) and ci ti zens (mass cul tu re of sa fety).

* Овај рад је примљен 19. јула 2012. године а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
10. септембра 2012. године.


