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ТРАН СФОР МА ЦИ ЈА НА ЦИ О НАЛ НЕ  
БЕЗ БЕД НО СТИ: РЕ ЗИ ЛИ ЈЕНТ НОСТ У  

СТРА ТЕ ГИ ЈА МА БЕЗ БЕД НО СТИ ВЕ ЛИ КИХ  
СИ ЛА КАО ОД ГО ВОР НА ГЛО БАЛ НЕ  

БЕЗ БЕД НО СНЕ ПРЕТ ЊЕ

Сажетак:Из ме ње на при ро да без бед но сних ри зи ка и прет њи об ли ко ва-
ла је то ком про це са гло ба ли за ци је но во без бед но сно окру же ње, при мо рав ши 
тво р це стра те ги ја на ци о нал не без бед но сти да ан ти ци пи ра ју из во ре прет њи 
и осми сле аде кват не ме ха ни зме за ре а го ва ње на раз ли чи те об ли ке угро жа-
ва ња без бед но сти др жа ве и ње них гра ђа на. Кон цепт ре зи ли јент но сти 
пре у зет је из тех нич ких на у ка и им пле мен ти ран у стра те ги је без бед но сти 
ве ли ких си ла као по тен ци јал но ре ше ње усме ре но на ја ча ње ка па ци те та и 
спрем но сти си сте ма за од го вор на прет ње и ра пид ни опо ра вак од истих, 
без об зи ра на оба ве штај не ана ли зе и про це не над ле жних ин сти ту ци ја.

Кључнеречи: без бед ност, стра те ги је, ре зи ли јент ност, прет ње, ве-
ли ке си ле.

УВОД

Слом би по лар не струк ту ре мо ћи ство рио је усло ве за фор ми ра ње уни по-
лар ног свет ског по рет ка, исто вре ме но ге не ри шу ћи но ве без бед но сне иза зо-
ве, ри зи ке и прет ње. Уско схва ће ни, вој но фо ку си ра ни кон цеп ти без бед но сти 



усме ре ни на др жа ву као нај ва жни ји ре фе рент ни обје кат без бед но сти до жи-
ве ли су трас фор ма ци ју, при ла го див ши са др жи ну окол но сти ма Но вог свет-
ског по рет ка и ра чва њу гло бал не струк ту ре.1

По ја ва мно го број них ре фе рент них обје ка та без бед но сти у скло пу гло-
ба ли за ци је као ире вер зи бил ног про це са ра пид ног уве ћа ња ме ђу за ви сно сти 
из ме ђу ње них раз ли чи тих ди мен зи ја (еко ном ске, вој не, по ли тич ке, еко ло шке…) 
тран сфор ми са ла је си стем ме ђу на род не без бед но сти и на ци о нал не без бед но-
сти по је ди нач них др жа ва. Тра ди ци о нал ни кон цеп ти на ци о нал не без бед но-
сти ко ји су би ли оку пи ра ни спољ ним прет ња ма др жа ви, уве ћа њу и очу ва њу 
вој не мо ћи усту пи ли су ме сто но вим стра те ги ја ма ко је раз ма тра ју функ ци-
о нал на обе леж ја но вих обје ка та без бед но сти као што су по је дин ци, ет нич ке 
гру пе, на ци је, ме ђу на род не ор га ни за ци је, ин те ре сне гру пе, мул ти на ци о нал не 
ком па ни је и др жа ве. Си мул та ни про це си фраг мен та ци је и ин те гра ци је2 ути-
ца ли су на про ме ну фор ме и са др жи не на ци о нал не без бед но сти, по ди жу ћи 
свест др жа ва о нео др жи во сти ау тар хич них си сте ма без бед но сти и нео п ход-
но сти са рад ње због ви со ког сте пе на ме ђу за ви сно сти из ме ђу раз ли чи тих 
ди мен зи ја без бед но сти. По сле ди це ло кал них су ко ба (тзв. „су ко ба ни ског 
ин тен зи те та”) во ђе них то ком Хлад ног ра та ге не ри са ле су но ве аси ме трич не 
прет ње ко је су по че ле да угро жа ва ју на из глед ста би лан уни по лар ни по ре дак 
са не ко ли ко по тен ци јал них иза зи ва ча ди стри бу ци ји мо ћи на гло бал ном 
пла ну то ком по след ње де це ни је XX ве ка.

Но ви свет ски по ре дак нео че ки ва но је ре де фи ни сан на кон те ро ри стич-
ког на па да на САД 2001. го ди не. Као од го вор на но ву фор му без бед но сних 
прет њи, ве ли ке си ле по че ле су да ре ви ди ра ју нео ли бе рал не стра те ги је без-
бед но сти пра ве ћи стра те шки за о крет ка ин тен зив ни јој упо тре би вој них 
сред ста ва уз ак ту е ли за ци ју (нео) ре а ли стич ких кон це па та без бед но сти и 
им пле мен та ци ју истих у но ве стра те ги је без бед но сти.

Кон цепт ре зи ли јент но сти, пр во бит но кре и ран у тех нич ким на у ка ма, 
уве ден је у на у ку о без бед но сти као по тен ци јал но ре ше ње и од го вор на не-
из ве сност ко ју до но си ве ли ки број ри зи ка и аси ме трич них прет њи. Не пред-
ви ди ва при ро да раз ли чи тих об ли ка угро жа ва ња без бед но сти на ло кал ном, 
ре ги о нал ном и гло бал ном ни воу зах те ва ја ча ње ка па ци те та и спо соб но сти 
по је дин ца, гру пе, ор га ни за ци је, др жа ве, вој них са ве за или су пра на ци о нал-
них ор га ни за ци ја да на аде ква тан на чин од го во ре на екс тер не или ин тер не 
прет ње и да се у нај кра ћем ро ку опо ра ве, уз ми ни мал ну ште ту.

1 Ja mes Ro se nau, The Dyna mism of a Tur bu lent World, Cam brid ge Uni ver sity Press, Cam-
brid ge 1997, 25. 

2 Ja mes Ro se nau, “Omi no us Ten si ons in a Glo ba li zing World” – In: Con fe ren ce on In ter-
na ti o nal Re la ti ons, Mid dle East Tec hno lo gi cal Uni ver sity, An ka ra, Tur key, July 3rd, 2002.
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ПРЕ ВЕН ЦИ ЈА    →    СПРЕМ НОСТ

↑               ↓
ОПО РА ВАК     ←     ОД ГО ВОР

Ше ма 1: че ти ри ко ра ка до ус по ста вља ња ре зи ли јент но сти си сте ма3

Пре вен ци ја и спрем ност пред ста вља ју есен ци јал не ком по нен те ре зи-
ли јент них си сте ма и услов за по сто ја ње аде кват ног од го во ра на прет ње и 
спо соб но сти за бр зи опо ра вак, уз очу ва ње су штин ског иден ти те та и ви тал них 
вред но сти си сте ма.4 Си стем ко ји је из гра дио „иму ни тет“ од но сно сна гу за 
су прот ста вља ње раз ли чи тим прет ња ма мо же по не ти епи тет ре зи ли јент ног 
због спо соб но сти да на ста ви да функ ци о ни ше без ре ме ће ња су штин ских 
функ ци ја, амор ти зу је не же ље не ути ца је и бр зо се ре ге не ри ше. Та ко осми-
шљен кон цепт по стао је са став ни део стра те ги ја без бед но сти по је ди них 
си ла са ци љем ства ра ња све о бу хват ног од го во ра на не по зна те прет ње.

1. РЕ ЗИ ЛИ ЈЕНТ НОСТ КРОЗ ПРИ ЗМУ НА ЦИ О НАЛ НЕ  
БЕЗ БЕД НО СТИ XXI ВЕ КА

Тра ди ци о нал но схва та ње без бед но сти оли че но у др жа ви као сто же ру 
мо ћи ко ји је ди ни рас по ла же мо но по лом над упо тре бом си ле, до жи ве ло је 
трас фор ма ци ју не стан ком би по лар не струк ту ре мо ћи и на стан ком Но вог 
свет ског по рет ка. Хо ри зон тал но и вер ти кал но ши ре ње кон цеп та без бед но сти 
ре зул тат је из ра зи то ди на мич них дру штве них про ме на ко је су озна чи ле ула зак 
у еру коснтант ног по ве ћа ња еко ном ске, по ли тич ке, вој не и еко ло шке ме ђу за-
ви сно сти из ме ђу ак те ра на ве ли ким ге о граф ским уда ље но сти ма. По ја вом 
ве ли ког бро ја но вих ак те ра на свет ској по ли тич кој сце ни (тзв. „ра чва ње гло-
бал не струк ту ре“5) на ци о нал на без бед ност до би ла је но во, из ме ње но зна че ње. 

При мар на уло га на ци о нал не др жа ве, на осно ву тра ди ци о нал них схва-
та ња без бед но сти, под ра зу ме ва обез бе ђи ва ње без бед но сти и по вољ них усло-
ва за жи вот сво јим гра ђа ни ма по сред ством ком пле сног си сте ма слу жби 
без бед но сти, као и за шти ту др жав не те ри то ри је од ин тер них и екс тер них 
прет њи, од но сно оп ста нак др жа ве. Про цес гло ба ли за ци је до при нео је раз у-

3 Emer gency Ma na ge ment: Pre ven tion, Pre pa red ness, Re spon se and Re co very
http://re si li en ce.acoss.org.au/the-six-steps/le a ding-re si li en ce/emer gency-ma na ge ment-pre-

ven tion-pre pa red ness-re spon se-re co very 9. ок то бар 2016.
4 Di sa ster Pre pa red ness for Ef fec ti ve Re spon se, Gu i dan ce and In di ca tor Pac ka ge for Im-

ple men ting Pri o rity Fi ve of the Hyogo Fra me work, Uni ted Na ti ons, New York and Ge ne va 2008, 3.
5 J. Ro se nau, (1997), 26.
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ђи ва њу тра ди ци о нал них ка рак те ри сти ка на ци о нал них др жа ва ко је су то ком 
спо ме ну тих гло ба ли за ци о них про це са пре ста ле да бу ду но си о ци екс клу зив-
ног пра ва (мо но по ла) над упо тре бом си ле и ту мо гућ ност су до би ле ор га ни-
зо ва не те ро ри стич ке гру пе и по је дин ци. На ве де ни про це си озна че ни као 
де мо кра ти за ци ја на си ља6 ука за ли су на ну жност гло бал ног ре а го ва ња на 
при сут ност упо тре бе си ле као и прет ње упо тре бом исте. Но ве фор ме ста рих 
фе но ме на по ли тич ког на си ља по пут те ро ри зма, ге не ри са не у усло ви ма еро-
зи је су ве ре ни те та на ци о нал них др жа ва, по ста ле су те шко пред ви ди ве и 
смр то но сни је не го ика да пре и као та кве зах те ва ју по се бан при ступ у по ку-
ша ју да се без бед но сно не у тра ли шу.

Тех но ло шки на пре дак, као је дан од основ них про из во да гло ба ли за ци је, 
учи нио је ла ко до ступ ним број на убо ји та сред ства, а тех нич ко уса вр ша ва ње 
ко му ни ка ци о них сред ста ва до ве ло је до убр за ног про то ка и не сме та ног при-
сту па ин фор ма ци ја ма. Упо тре ба си ле ни ка да ни је би ла еко ном ски ис пла ти ви ја 
и јед но став ни ја, па се у на ве де ном кон тек сту мо же го во ри ти о при ва ти за ци ји 
ра та.7

Тра ди ци о нал на без бед но сна уло га су ве ре них др жа ва су о чи ла се са број-
ним иза зо ви ма и про ме на ма ко је су до ве ле до сво је вр сне тран сфор ма ци је 
на ци о нал не без бед но сти и по тре бе за при ла го ђа ва њем ве ли ком бро ју не по-
зна тих иза зо ва, ри зи ка и аси ме трич них прет њи. Са ци љем про на ла же ња праг-
ма тич ног од го во ра на про гре сив но умно жа ва ње раз ли чи тих об ли ка угро жа-
ва ња на ци о нал не без бед но сти у гло ба ли зо ва ном све ту, из тех нич ких на у ка 
је пре у зет кон цепт ре зи ли јент но сти ко ји се огле да у от пор но сти ма те ри ја ла, 
од но сно под но ше њу екс тер ног оп те ре ће ња без трај не про ме не струк ту ре, уз 
мо гућ ност бр зог вра ћа ња у пр во бит но ста ње. Ана лог но им пле мен та ци ји тер-
ми на у тех нич ким и дру гим на у ка ма (пси хо ло ги ји, еко но ми ји, еко ло ги ји), 
ре зи ли јент ност у на у ци о без бед но сти мо же на ћи број не при ме не на раз ли чи тим 
ни во и ма и, у за ви сно сти од по сма тра ног ре фе рент ног објек та без бед но сти, 
ма ни фе сту је се кроз спо соб ност да тог објек та да под не се раз ли чи те фор ме 
угро жа ва ња без бед но сти и бр зи опо ра вак од истих.8 Ка да је у пи та њу на цио-
нал на без бед ност, ре зи ли јент ност је им пле мен ти ра на у стра те ги је без бед-
но сти еко ном ски ста бил них др жа ва и као та ква усме ре на на адап тив ни ка па-
ци тет по је дин ца, за јед ни це или си сте ма са ци љем одр жа ва ња при хва тљи вог 
ни воа функ ци о ни са ња, струк ту ре и иден ти те та.9

6 Tho mas Fre ed man, Ro bert Ka plan, “Sta tes of Di scord”, Fo re ign Po licy, March/ April 2002, 
64–70.

7 Jo seph Nye, Soft Po wer – The Me ans to suc cess in World Po li tics, Pu blic Af fa irs, New 
York 2004, 21.

8 Chri stian Fjäder, “The na tion-sta te, na ti o nal se cu rity and re si li en ce in the age of glo ba-
li za tion”, Re si li en ce, In ter na ti o nal Po li ci es, Prac ti ces and Di sco ur ses, ISSN: 2169-3293 (Print) 
2169-3307 (On li ne) Jo ur nal, 115.

9 Ibid.
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2. РЕ ЗИ ЛИ ЈЕНТ НОСТ У СТРА ТЕ ГИ ЈА МА БЕЗ БЕД НО СТИ  
ВЕ ЛИ КИХ СИ ЛА

Про ли фе ра ци ја ве ли ког бро ја но вих без бед но сних ри зи ка и прет њи, 
по пут са вре ме ног те ро ри зма и на глог при ли ва ми гра на та из еко ном ски и 
ра том угро же них под руч ја, при мо ра ла је тво р це стра те ги ја без бед но сти ве-
ли ких си ла да при ли ком кре и ра ња стра те шких до ку ме на та ан ти ци пи ра ју 
не пред ви ди ве до га ђа је и осми сле аде кват не од го во ре на раз ли чи те фор ме 
екс тер ног и ин тер ног угро жа ва ња без бед но сти др жа ве.

Про ак тив ни и пре вен тив ни ка рак тер на ци о нал не без бед но сти чи ја је при-
мар на уло га за шти та др жа ве и гра ђа на од прет њи по сред ством ком плек сног 
си сте ма слу жби без бед но сти ком пле мен тар на је са кон цеп том ре зи ли јент но сти 
усме ре ним на ми ни ма ли зо ва ње ште те на ста ле услед без бед но сних про пу ста 
над ле жних слу жби без бед но сти и ци вил не за шти те.10 На ци о нал на без бед ност 
у скло пу од ре ђе ног оп се га де ло ва ња и ре фе рент них обје ка та за шти те (по пут 
по је ди на ца, ор га ни за ци ја и те ри то ри је), фо ку си ра на је на при ме ну пре вен-
тив них ме ра и де тек ци ју раз ли чи тих об ли ка угро жа ва ња без бед но сти.

Стра те ги је на ци о нал не без бед но сти пред ста вља ју „до ку мент др жа ве 
ко јим се де фи ни шу ци ље ви по ли ти ке без бед но сти, сред ства и ме то де за 
ре а ли за ци ју на ци о нал них без бед но сних ин те ре са и ци ље ва.“11 Уво ђе ње ре-
зи ли јент но сти у стра те ги је на ци о нал не без бед но сти по је ди них др жа ва ука-
зу је на раз ви је ну свест кре а то ра стра те шких до ку ме на та о ра пид ном уве ћа њу 
не по зна тих без бeдносних ри зи ка и прет њи и по тре би др жа ве да сво ју за-
штит ну функ ци ју уна пре ди и ре а ли зу је на нај бо љи мо гу ћи на чин.

Уве ћа ње ме ђу за ви сно сти на гло бал ном ни воу и „пре ли ва ње прет њи” из-
вр ши ло је ути цај и на са др жај стра те ги ја на ци о нал не без бед но сти ма лих др жа-
ва ко је су на раз ли чи те на чи не пре по зна ле зна чај им пле мен та ци је еле ме на та 
ре зи ли јент но сти, од но сно пре вен тив не из град ње ка па ци те та за ефи ка сно 
ре а го ва ње на ши ро ки спек тар прет њи и ефек тив ног са ни ра ња по сле ди ца.12

3. РЕ ЗИ ЛИ ЈЕНТ НОСТ У СТРА ТЕ ГИ ЈИ НА ЦИ О НАЛ НЕ  
БЕЗ БЕД НО СТИ САД

Ди на мич ка спо соб ност си сте ма на ци о нал не без бед но сти САД огле да се 
у ан ти ци пи ра њу про ме на у без бед но сном окру же њу ко је је тран сфор ми са но 

10 Ibid.,115.
11 Зо ран Ке ко вић „О на цр ту стра те ги је на ци о нал не без бед но сти Ре пу бли ке Ср би је“, 

ча со пис Вој но де ло, 2/2009, 89.
12 Bu il ding the re si li en ce of small sta tes to withstand shocks 
http://the com mon we alth.org /pro ject/bu il ding-re si li en ce-small-sta tes-withstand-shocks 17. 

ок то бар 2016.
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под ути ца јем те ро ри стич ког на па да у сеп тем бру 2001. го ди не. Стра те ги је без-
бед но сти САД кре и ра не на кон на ве де ног до га ђа ја ре а фир ми са ле су ре а ли-
стич ки при ступ у не у тра ли са њу без бед но сних ри зи ка и прет њи, уво де ћи 
пре емп тив но де ло ва ње и ан ти ци па тив ну са мо од бра ну као мо дел за ре ша-
ва ње раз ли чи тих фор ми на ру ша ва ња на ци о нал не без бед но сти. У фе бру а ру 
2008. го ди не, то ком по след ње го ди не ман да та пред сед ни ка Џор џа Бу ша, 
De part ment of Ho me land Se cu rity (DHS) об ја вио је пе то го ди шњи из ве штај 
под на зи вом Fi ve Year Stra te gic Plan као пр ви стра те шки до ку мент у ко ме је 
спо ме ну то ре зи ли јент но дру штво и еко но ми ја у САД.13 На ве де ни из ве штај 
им пле мен ти рао је ре зи ли јент ност као нео ли бе рал ни по јам14 у ре ал-по ли тич-
ки дис курс та да шњег пред сед ни ка и ад ми ни стра ци је САД. На кон не ко ли ко 
ме се ци, због по зи тив не ре ак ци је у Кон гре су и струч ној јав но сти, мај ме сец 
2008. го ди не про гла шен је за „Ме сец ре зи ли јент но сти.”15 До ла ском Ба ра ка 
Оба ме на ме сто пред сед ни ка САД 2008. го ди не, стра те шке ви зи је на ци о нал-
не без бед но сти до би ле су „мек шу” фор му, за др жав ши по је ди не еле мен те 
на ве де не у стра те ги ја ма прет ход не ад ми ни стра ци је. Стра те ги је на ци о нал не 
без бед но сти САД кре и ра не од стра не ад ми ни стра ци је пред сед ни ка Ба ра ка 
Оба ме, пред ста ви ле су ре зи ли јент ност као ви зи ју на ци о нал не без бед но сти 
ко ја на ста је кроз про цес адап та ци је за сно ва не на ком плек сним ин тер ак ци-
ја ма и ис ку стви ма по је ди на ца, за јед ни це и на ци је. 16

Ре зи ли јент ност као кон цепт им пле мен ти ра на је у сле де ће до ку мен те САД:
− The Na ti o nal Se cu rity Stra tegy (NSS)
− The Qa dren ni al Ho me land Se cu rity Re vi ew (QHSR)
− Na ti o nal Pre pa red ness Goal (NPG)
− Pre si den tial Po licy Di rec ti ve – 8 (PPD-8).

The Qa dren ni al Ho me land Se cu rity Re vi ew (QHSR), пр ви пут об ја вљен у 
фе бру а ру 2010. го ди не, пред ста вља из ве штај од кру ци јал ног зна ча ја за DHS 
у ко ме се од по чет ка пу бли ко ва ња ис ти че зна чај ре зи ли јент но сти као ин те-
грал ног де ла ви зи је на ци је ко ја је без бед на и ре зи ли јент на пре ма те ро ри зму 
и дру гим прет ња ма.17

13 One Te am, One Mis sion, Se cu ring Our Ho me land, U.S. De part ment of Ho me land Se cu-
rity, Stra te gic plan 2008-2013

https://www.fdle.sta te.fl.us/cms /Do me stic-Se cu rity/Do cu ments/DHSStra te gic Plan2008-2013.
aspx 21.сеп тем бар 2016.

14 Jo nat han Jo seph, Re si li en ce as em bend ded neo li be ra lism: a go vern men taly ap pr o ach, 
Re si li en ce, 1:1, Uni ver sity of Shef fi eld, Shef fi eld 2013, 38-52.

15 Je ro me Ka han, “Re si li en ce Re do ux: Buz zword or Ba sis for Ho me land Se cu rity”, Ho me-
land Se cu rity Af fa irs, Jo ur nal of the NPS Cen ter for Ho me land De fen ce and Se cu rity, Vo lu me 11, 
ar tic le 2, Fe bru ary 2015.

16 Ibid.
17 One Te am, One Mis sion, Se cu ring Our Ho me land, U.S. De part ment of Ho me land Se cu-

rity, Stra te gic plan 2008-2013
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Пред сед нич ка ди рек ти ва (PPD-8) пот пи са на од стра не пред сед ни ка 
Ба ра ка Оба ме 2011. го ди не има ла је за циљ ја ча ње без бед но сти и ре зи ли-
јент но сти САД по сред ством си сте мат ске при пре ме за од го вор на прет ње 
ко је угро жа ва ју без бед ност на ци је по пут те ро ри зма, пан де ми ја, сај бер на-
па да и при род них не по го да ве ли ких раз ме ра.18

Na ti o nal Pre pa red ness Goal (NPG) пред ста вља ва жан до ку мент DHS 
ко ји је об ја вљен 2011. го ди не у ко ме се ис ти че по тре ба за ства ра њем ре зи-
ли јент не на ци је спо соб не да пре вен тив но де лу је, ефи ка сно од го во ри на 
прет ње и опо ра ви се од истих.19

Си стем на ци о нал не без бед но сти САД у „post 9/11” вре ме ну од ли ку је 
по сто ја ње „све о бу хват ног фе де рал ног од го во ра у слу ча ју те ро ри стич ког 
на па да, при род не не сре ће или слич ног не пред ви ђе ног до га ђа ја, ко ји је ре зул-
тат са рад ње фе де рал них, др жав них, ло кал них вла сти и при ват ног сек то ра 
са ци љем бр зог и ефек тив ног опо рав ка.”20 De part ment of Ho me land Se cu rity 
као је дан од нај ва жни јих ор га ни за ци о них де ло ва си сте ма на ци о нал не без бед-
но сти САД за ду же них за фо р ми ра ње ре зи ли јент не и спрем не на ци је у ци љу 
ис пу ња ва ња свр хе свог по сто ја ња при ме њу је хо ли стич ки при ступ ко ји обу-
хва та уна пре ђе ње ко му ни ка ци је на раз ли чи тим ни во и ма, из град њу ка па-
ци те та за ну кле а р ну, ра ди о ло шку и би о ло шку спрем ност.21 Ула га ње ви ше 
сто ти на ми ли ја р ди до ла ра у пре вен тив не ка па ци те те и спрем ност си сте ма 
на ци о нал не без бед но сти САД за ре а го ва ње на без бед но сне ри зи ке и прет ње 
има за циљ ге не ри са ње ре зи ли јент ног си сте ма без бед но сти ко ји је, без об зи-
ра на оба ве штај не ана ли зе ко је мо гу има ти ве ћи или ма њи сте пен пре дик-
тив не мо ћи, спо со бан да пра во вре ме но ре а гу је на угр о жа ва ње без бед но сти 
и на ста ви да не сме та но функ ци о ни ше не угр о жа ва ју ћи есен ци јал ну свр ху 
по сто ја ња та квог си сте ма.22 

Пре те ра на са мо у ве ре ност аме рич ких из вр шних вла сти у ом ни по тент-
ност си сте ма на ци о нал не без бед но сти САД до при не ла је ре а ли за ци ји афе ре 
Snow den у ко јој је си стем ком про ми то ван од стра не ин тер ног фак то ра кроз 
из но ше ње по вер љи вих до ку ме на та оба ве штај не аген ци је NSA у јав ност, са 
да ле ко се жним по сле ди ца ма у ви ду уру ша ва ња по ве ре ња гра ђа на у вла сти 

https://www.fdle.sta te.fl.us/cms /Do me stic-Se cu rity/Do cu ments/DHSStra te gic Plan2008-2013.
aspx 21. сеп тем бар 2016.

18 Pre si den tal Po licy Di rec ti ve/ PPD-8 : Na ti o nal Pre pa red ness https://www.dhs.gov/xli brary/
as sets/pre si den tial-po licy-di rec ti ve-8-na ti o nal-pre pa red ness.pdf  21. сеп тем бар 2016.

19 Na ti o nal Pre pa red ness Goal, First Edi tion, Sep tem ber 2011, U.S. De part ment of Ho me-
land Se cu rity, https://www.fe ma.go v/pd f/pre pa red/npg .pdf  21. сеп тем бар 2016.

20 En su ring Re si li en ce to Di sa sters https://www.dhs.gov/en su ring-re si li en ce-di sa sters 26. 
сеп тем бар 2016.

21 Ibid.
22 USA Fe de ral bud get http://www.us fe de ral bud get.us /fe de ral_bud get_esti ma te_vs_ac-

tual_2015 21. сеп тем бар 2016.
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САД, по ре ме ћа ја од но са са са ве знич ким др жа ва ма у бор би про тив те ро ри-
зма и ства ра ња кли ме гло бал ног не по ве ре ња пре ма ак тив но сти ма САД у 
све ту. Из ве штај Ко ми си је за ду же не за ис пи ти ва ње по сле ди ца афе ре пре зен-
то ван је аме рич ком Кон гре су и јав но сти у сеп тем бру 2016. го ди не. На ве де ни 
до ку мент аме рич ких вла сти ис ти че чи ње ни цу да слу чај Snow den пред ста вља 
нај ве ћи слу чај ком про ми то ва ња оба ве штај ног си сте ма у исто ри ји САД због 
из но ше ња у јав ност 1,5 ми ли о на по вер љи вих до ку ме на та и про у зро ко ва не 
ште те у из но су од ви ше ми ли јар ди до ла ра.23 Ин тер ни из ве шта ји оба ве штај-
них аген ци ја САД о по сле ди ца ма афе ре Snow den и ште ти ко ју је пре тр пео 
си стем на ци о нал не без бед но сти САД ни су до ступ ни ши рој јав но сти. На 
осно ву на ве де ног мо же се за кљу чи ти да је оба ве штај ни си стем САД у ко ји 
се го ди шње зва нич но ула же око 55 ми ли јар ди до ла ра24 (по да ци ве за ни за 
тзв. „цр ни” од но сно „black ope ra ti ons” фе де рал ни бу џет су по вер љи ве при-
ро де и не из но се се у јав ност) по ка зао ра њи вост и не спрем ност на ин тер не 
об ли ке угро жа ва ња због пре те ра ног фо ку са на спо ља шњи из вор прет њи и 
пре по тент но сти у по гле ду до ме та оба ве штај них ак тив но сти САД у све ту. 
По твр ду о не ре зи ли јент но сти оба ве штај ног си сте ма САД у слу ча ју Snow den 
да је и Из ве штај ко ји је Ко ми си ја за ис тра гу по сле ди ца афе ре пред ста ви ла 
кон гре сме ни ма и аме рич кој јав но сти у ко јој се по твр ђу је да NSA и оба ве-
штај на за јед ни ца САД ни су учи ни ли до вољ но да не у тра ли шу ри зик од но вог 
ма сив ног не а у то ри зо ва ног от кри ва ња по вер љи ве до ку мен та ци је.25

Као по зи ти ван при мер ре зи ли јент но сти си сте ма ци вил не за шти те САД 
и уче ња на прет ход ним ис ку стви ма мо же се на ве сти ре ак ци ја аме рич ких 
вла сти на ура ган Mat thews.26 Спрем ност за ре ак ци ју по сле ди ца је са гле да них 
про пу ста то ком ка та стро фал них по сле ди ца ура га на Ka tri na ко ји је за де сио 
Њу Ор ле анс и око ли ну 2005. го ди не.27 Без об зи ра на чи ње ни цу да је ура ган 
Ka tri na ран ги ран као при род на не по го да за сте пен сна жни јег деј ства у од но су 
на ура ган Mat thews, број стра да лих ли ца28 и спрем ност ло кал них и фе де рал-

23 Exe cu ti ve Sum mary of Re vi ew of the Una ut ho ri zed Di sclo su res of For mer Na ti o nal Se-
cu rity Agency Con trac tor Ed ward Snow den, US Ho u se of Re pre sen ta ti ves, Sep tem ber 16th, 2016, 1.

https://in tel li gen ce.ho u se.go v /uplo a ded fi les/hpsci_snow den_re vi ew_-_un class_sum mary_-_
fi nal.pd f 12. ок то бар 2016

24 USA FY 2017 bud get re qu est for the Na ti o nal In tel li gen ce Pro gram http://fas.org/irp/
bud get/nip -fy2017-fs.pdf  12. ок то бар 2016.

25 Exe cu ti ve Sum mary of Re vi ew of the Una ut ho ri zed Di sclo su res of For mer Na ti o nal Se cu rity 
Agency Con trac tor Ed ward Snow den, US Ho u se of Re pre sen ta ti ves.

26 Ура ган Mat thews је 28.сеп тем бра 2016. го ди не озна чен од стра не хи дро ме те о ро ло-
шких слу жби САД као ци клон че твр те ка те го ри је по сна зи.

27 The Fe de ral Re spon se to Hur ri ca ne Ka tri na – les sons le ar ned, the Whi te Ho u se, Was hing-
ton, Fe bru ary 2006 https://www.uscg.mil/hi story/ka tri na/docs/Ka tri na Les son sLe ar nedWHre port.
pd f 12. ок то бар 2016.

28 Пре ма зва нич ним из ве шта ји ма аме рич ких вла сти, то ком ура га на Ка три на жи вот 
је из гу би ло 1836 ли ца док је у ура га ну Мat thews стра да ла 21 осо ба.
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них вла сти за ре а го ва ње на де струк тив ну сна гу ура га на ука зу је на ре зи ли-
јен тан си стем ци вил не за шти те ко ји ан га жу је све рас по ло жи ве ка па ци те те 
да аде кват но од го во ри на прет њу и опо ра ви се од исте у нај кра ћем пе ри о ду.29

4. ЛА ТЕНТ НА РЕ ЗИ ЛИ ЈЕНТ НОСТ У СТРА ТЕ ШКИМ  
ДО КУ МЕН ТИ МА НР КИ НЕ

Де ком по зи ци ја би по лар не струк ту ре мо ћи утр ла је пут фор ми ра њу 
уни по лар ног све та пред во ђе ног си лом по бед ни цом – САД. То ком де це ниј ске 
до ми на ци је САД на свет ској по ли тич кој сце ни, под ути ца јем де мо крат ског 
и ау то ри тар ног ли ка гло ба ли за ци је до го ди ло се ра чва ње гло бал не струк ту ре30 
и фор ми ра ње мул ти по лар ног све та про же тог ути ца јем др жа ва ко је су сте кле 
ста тус до стој них опо не на та САД на осно ву укуп них ка па ци те та твр де и 
ме ке мо ћи.31 Кон цепт ре зи ли јент но сти као од го вор на гло бал не прет ње се 
не спо ми ње екс пли цит но у стра те ги ја ма на ци о нал не без бед но сти дру гих 
си ла, већ се на ин ди рек тан на чин у на ве де ним до ку мен ти ма го во ри о по-
тре би пре вен тив ног ја ча ња од брам бе них ка па ци те та на ста лој као ре зул тат 
не пред ви ди во сти ве ли ког бро ја без бед но сних прет њи.

На род на Ре пу бли ка Ки на је, за хва љу ју ћи им по зант ном еко ном ском ра-
сту, до спе ла на дру го ме сто нај ра зви је ни јих еко но ми ја на све ту.32 Ве ли ки 
број без бед но сних про бле ма са ко ји ма се су о ча ва нај мно го људ ни ја др жа ва 
на све ту (про блем са про вин ци јом Ксин ђи јанг, Тај ва ном и Ти бе том) ути цао 
је на са др жај стра те ги ја на ци о нал не без бед но сти НР Ки не. Ви ше де це ниј ско 
за ла га ње ки не ског ру ко вод ства за де фан зив ну по ли ти ку „мир ног успо на” 
до жи ве ло је про ме ну услед про ли фе ра ци је ве ли ког бро ја без бед но сних ри-
зи ка и прет њи на раз ли чи тим ни во и ма, од ло кал ног до гло бал ног. На кон 
ула ска у парт нер ски ди ја лог са др жа ва ма чла ни ца ма ASEAN (As so ci a tion of 
So ut he ast Asian Na ti ons), ру ко вод ство НР Ки не је 1997. го ди не пред ста ви ло 
јав но сти усво је ни до ку мент под на зи вом „New Se cu rity Con cept”, док три ну 
од бра не ко мпа ти бил ну са кон цеп том ре зи ли јент но сти на ве де не ор га ни за ци је.33 

29 FE MA Ur ges Re si dents to Ta ke Eva cu a tion Or ders Se ri o usly Ahead of Hur ri ca ne Mat-
thi ews https://www.fe ma.go v/news-re le a se/2016/10/05/fe ma-ur ges-re si dents-ta ke-eva cu a tion-or-
ders-se ri o usly-ahead-hur ri ca ne 12. ок то бар 2016.

30 J. Ro se nau (1997), 26.
31 Which co un try is the most po wer ful in the world
http://www.co un tryran ker.com /which-co un try-is -most-po wer ful-in -th e-world/ 29. сеп тем-

бар 2016.
32 World’s lar gest eco no mi es http://mo ney.cn n.co m/news/eco nomy/world_eco no mi es_gdp  

/ 22. сеп тем бар 2016. 
33 Ooi Kee Beng, Non-Tra di ti o nal Se cu rity in Chi na-ASEAN Co o pe ra tion, The 3rd Asean 

Re a der, ISE AS – Yusof Is hak In sti tu te, Sin ga po re 2015, 379.
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У скло пу пост хлад но ра тов ског кон цеп та на ци о нал не без бед но сти НР Ки не 
син хро ни зо ва ног са ста вом др жа ва чла ни ца ре ги о нал не ор га ни за ци је 
ASEAN, по себ на па жња по кло ње на је ути ца ју не вој них прет њи на на ци о-
нал ну без бед ност (Non-tra di ti o nal se cu rity) и ис так нут став ве зан за по ли ти ку 
не ме ша ња у уну тра шња пи та ња дру гих др жа ва као и же ља за из град њом ми ра 
по сред ством ди ја ло га и са рад ње.34 На ве де ни еле мен ти ин кор по ри ра ни у 
та да шњу стра те ги ју од бра не по ста ли су ин те грал ни сег мент без бед но сти и 
раз во ја НР Ки не.

Ак ту ел ни стра те шки до ку мен ти НР Ки не ука зу ју на на пу шта ње тра ди-
цио нал них ки не ских ста во ва о при о ри тет ној за шти ти коп на над мо рем (пре-
власт те лу ро кра ти је над та ла со кра ти јом35) и ис ти чу по тре бу за ак тив ни јим 
ан га жо ва њем мор на рич ких сна га у Ју жном ки не ском мо ру као стра те шки 
ва жном под руч ју од ви тал ног зна ча ја за ста бил ност НР Ки не.36 Еле мен ти ре-
зи ли јент но сти у ак ту ел ној Стра те ги ји на ци о нал не без бед но сти и Стра те ги ји 
од бра не НР Ки не мо гу се де тек то ва ти у фа зи ко ја пре хо ди на ве де ном пој му 
– у спрем но сти и ја ча њу од брам бе них ка па ци те та за ре а го ва ње на ши ро ки 
спек тар прет њи ко је до ла зе из ин тер ног или екс тер ног окру же ња. Ула га ње 
у ја ча ње од брам бе них ка па ци те та пред ста вље но је у Стра те ги ји од бра не као 
без бед но сна га ран ци ја ки не ског раз во ја ко ја мо ра би ти за шти ће на од по тен-
ци јал них ре ме ти лач ких фак то ра у ви ду нео ин тер вен ци о ни стич ких тен ден-
ци ја ве ли ких си ла, се па ра ти стич ких тен ден ци ја уну тар др жа ве и гло бал них 
те ро ри стич ких прет њи.37 Убр за на из град ња но са ча ави о на и ја ча ње мор на-
рич ких сна га ука зу је на усва ја ње офан зив них ме ха ни за ма на ци о нал не од бра-
не и ула га ње у ка па ци те те ко ји од ра жа ва ју спрем ност ки не ских сна га без-
бед но сти за ре а го ва ње на не пред ви ђе не про ме не у без бед но сном окру же њу.38 
Хо ли стич ки при ступ без бед но сти НР Ки не об у хва та раз ли чи те ме ре де ли-
кат ног ба лан си ра ња из ме ђу „при пре ме за рат и пре вен ци је истог, за шти те 
људ ских пра ва и одр жа ва ња ста бил но сти, од вра ћа ња и бор бе не го то во сти 
и ан га жо ва ња вој них сна га у рат ном и мир но доп ском ста њу.”39

Убр за на ре фор ма ки не ске вој ске (Pe o ple Li be ra tion Army) ука зу је на 
по тре бу за ја ча њем ка па ци те та за од го вор на раз ли чи те прет ње фор ми ра њем 
ма лих бор бе них је ди ни ца спе ци ја ли зо ва ним за стра те шко од вра ћа ње и кон-

34 Ibid., 379.
35 Алек сан дар Ду гин, Ге о по ли ти ка пост мо дер не, Круг, Бе о град 2009, 45-64.
36 Chi na to em bra ce new “ac ti ve de fen ce” stre tegy
http://the di plo mat.com /2015/05/chi na-to-em bra ce-ne w-ac ti ve-de fen se-stra tegy / 29. ок то бар 2015.
37 Chi na’s mi li tary stra tegy
http://www.chi na daily.com .cn/chi na/2015-05/26/con tent_20820628.htm  27. ок то бар 2015.
38 Ki na taj no gra di dru gi no sač avi o na
http://bal kans.alja ze e ra.net/vi je sti/ki na-taj no-gra di-dru gi-no sac-avi o na 29. ок то бар 2015.
39 Chi na’s mi li tary stra tegy
http://www.chi na daily.com .cn/chi na/2015-05/26/con tent_20820628.htm  27. ок то бар 2015.
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тра на пад, офан зив не и де фан зив не опе ра ци је, на ро чи то ка да су у пи та њу 
мор на рич ке и ва зду шне бор бе не сна ге.40 Ко хе зи о на си ла ки не ског дру штва 
је Ко му ни стич ка пар ти ја ко ја де це ни ја ма уна зад да је по треб не им пул се за 
ства ра ње ста бил ног си сте ма на ци о нал не без бед но сти, по себ но вој не си ле 
са ре спек та бил ним ка па ци те ти ма за адап та ци ју на не пред ви ђе не про ме не 
у стра те шком окру же њу. 

Еле мен ти ре зи ли јент но сти мо гу се пре по зна ти у нор ма тив ној ре гу ла ти-
ви си сте ма ци вил не за шти те НР Ки не, кроз број не за ко не као и пе то го ди шње 
пла но ве у скло пу ко јих се на во де пре вен тив не ме ре уз по моћ ко јих се ја ча 
спрем ност си сте ма за од го вор на скри ве не ри зи ке и уна пре ђу ју си сте ми ра ног 
упо зо ре ња.41 У на ве де ним до ку мен ти ма на гла ша ва се зна чај ре кон струк ци је 
оште ће них си сте ма и ус поствља ња ста ња нор мал ног функ ци о ни са ња на кон 
пре тр пље не ште те. По пла ве ко је су за де си ле се вер не и цен трал не про вин-
ци је НР Ки не у ју лу 2016. го ди не те сти ра ле су си стем ци вил не за шти те 
нај мно го људ ни је др жа ве на све ту. Број стра да лих ли ца, уни ште них усе ва и 
оште ће не ин фра струк ту ре го во ри о не а де кват ној ре ак ци ји ки не ских вла сти 
и пу ко ти на ма у си сте му ци вил не за шти те. На осно ву не зва нич них про це на, 
за са на ци ју ште те и опо ра вак по пла ва ма по го ђе них про вин ци ја би ће по треб но 
бу џет ско из два ја ње у из но су од 3 ми ли јар де аме рич ких до ла ра.42

Сна га сва ке др жа ве по чи ва на ста бил ној еко но ми ји и ма те ри јал ној осно-
ви мо ћи. Еко ном ска сна га НР Ки не ко ја се очи та ва у дво ци фре ном ра сту про-
те клих де це ни ја об ли ко ва ла је ре спек та би лан си стем на ци о нал не без бед но сти 
ко ји ука зу је да нај мно го људ ни ја др жа ва на све ту ге не ри ше но ви гло бал ни 
цен тар мо ћи. НР Ки на је по ка за ла ви сок сте пен еко ном ске ре зи ли јент но сти 
под ути ца јем свет ских еко ном ских пре ви ра ња за хва љу ју ћи ста бил ном еко-
ном ском и по ли тич ком си сте му од но сно хи брид ном спо ју тр жи шне при вре де 
и со ци ја ли зма, али и ко ри сте ћи ра су тост па жње САД на кон те ро ри стич ких 
на па да 2001. го ди не за ути ра ње пу та ка по зи ци ји гло бал ног ли де ра.43

5. ИМПЛИ ЦИТ НИ ЕЛЕ МЕН ТИ КОН ЦЕП ТА РЕ ЗИ ЛИ ЈЕНТ НО СТИ У 
СТРА ТЕ ГИ ЈИ НА ЦИ О НАЛ НЕ БЕЗ БЕД НО СТИ РУ СКЕ ФЕ ДЕ РА ЦИ ЈЕ

Без бед но сна ар хи тек ту ра Но вог свет ског по рет ка из вр ши ла је ути цај 
на са др жај стра те шких до ку ме на та Ру ске Фе де ра ци је. По ја ва но вих, не вој них 

40 Ibid.
41 Emer gency Re spo se Law of the Pe o ple’s Re pu blic of Chi na 
http://www.npc.gov.cn/en glishnpc/La w/2009-02/20/con tent_1471589.htm  14. ок то бар 2016.
42 Chi na Flo ods: Mo re than 150 kil led and hun dreds of tho u sands eva cu a ted
http://www.bbc.com/news/world-asia-chi na-36873902 14. ок то бар 2016.
43 Mah bu ba ni Kis ho re, “The West is Stra te gi cally Wrong on Ge or gia”, Fi an cial Ti mes, 

Au gust 21st, 2008.
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прет њи, из ра зи та ге о по ли тич ка ди на ми ка и по ве ћа ње сте пе на ме ђу за ви сно-
сти у ме ђу на род ном по рет ку из вр ши ли су не по сре дан ути цај на са др жај 
ру ских стар те ги ја на ци о нал не без бед но сти ко је без бед ност и бла го ста ње 
по је дин ца раз ма тра ју као јед но од цен трал них пи та ња и при мар ни ин те рес 
ру ске др жа ве.44

Аси мен трич на при ро да прет њи чи ји су но си о ци су бјек ти ко ји се те шко 
мо гу иден ти фи ко ва ти и не мо гућ ност сти ца ња уви да у оп сег мо ћи по тен ци-
јал ног про тив ни ка Ру ске Фе де ра ци је про из ве ла је про ме не у са др жа ју стра-
те шких до ку ме на та. Пер цеп ци ја об ли ка угро жа ва ња без бед но сти кре а то ра 
ру ске без бед но сне по ли ти ке у XXI ве ку фо ку си ра на је на не га тив не по сле-
ди це про це са гло ба ли за ци је и ши рок ди ја па зон ин тер них и екс тер них фак-
то ра ко ји ути чу на на ци о нал ну без бед ност, уво ђе њем прин ци па „без бед но-
сти кроз раз вој” усме ре ног на са ни ра ње по сле ди ца со цио-еко ном ске кри зе.45 
Стра те гиј ско-док три нар ни до ку мен ти Ру ске Фе де ра ци је екс пли цит но не 
спо ми њу кон цепт ре зи ли јент но сти, али је у скло пу на ве де них до ку ме на та 
по себ на па жња ука за на по тре би за ја ча њем еко ном ске ста бил но сти као осно-
ве си сте ма на ци о нал не без бед но сти за при пре му и ре а го ва ње на прет ње, 
као и адап та ци ју на про ме не и вра ћа ња у нор мал но ста ње функ ци о ни са ња 
на кон деј ства не же ље них ути ца ја на на ци о нал ну без бед ност. По тре ба за 
ја ча њем од брам бе них ка па ци те та је по себ но ис так ну та у де лу Стра те ги је 
ко ји се од но си на од бра ну, на ци о нал не ин те ре се и стра те шке на ци о нал не 
при о ри те те.46 Де таљ ни ја об ја шње ња ве за на за си стем од бра не раз ра ђе на су 
у скло пу Стра те ги је од бра не Ру ске Фе де ра ци је.

Спрем ност си сте ма Ру ске Фе де ра ци је за ре а го ва ње на гло бал не прет ње 
на ве де на је по сред ством ге не рал них од ред би у Стра те ги ји на ци о нал не без-
бед но сти као и док три нар ним до ку мен ти ма ни жег хи је рар хиј ског ни воа, 
док се на прак тич ном ни воу де мон стри ра у јав но сти тра ди ци о нал ним па ра-
да ма или ве жба ма. Спрем ност ру ског си сте ма ци вил не за шти те за ре а го ва ње 
на прет ње про у зро ко ва не при род ним или људ ским фак то ром и пре вен тив-
ни ка па ци те ти за ре а го ва ње у ван ред ним си ту а ци ја ма при ка за ни су то ком 
че тво ро днев не ве жбе у ок то бру 2016. го ди не у ко јој је уче ство ва ло ви ше од 
40 ми ли о на љу ди и 250 000 при пад ни ка слу жби спа са ва ња.47 Од го вор и опо-
ра вак си сте ма од по сле ди ца прет њи би ва ју те сти ра ни у ствар ним си туа ци ја-
ма, кроз број ци вил них жр та ва и ма те ри јал ну ште ту, од но сно са на ци ју исте. 

44 Ke ir Gi les, Rus sia’s na ti o nal se cu rity sta r tegy to 2020, NA TO de fen ce Col led ge, Ju ne 2009, 8.
45 Ibid.
46 Rus sian Na ti o nal Se cu rity Stra tegy to 2020, http://www.ie ee.es /Ga le ri as/fic he ro/Otra s-

Pu bli ca ci o nes/In ter na ci o nal/2016/Rus sian-Na ti o nal-Se cu rity-Stra tegy-31Dec2015.pdf 11. ок то бар 
2016.

47 EME R COM – Lar ge- Sca le All Rus sian ci vil de fen ce drill to ta ke pla ce form 4 to 7 Oc to ber 
http://en.mchs.ru/mass_me dia/news/item/32915549/ 12. ок то бар 2016.
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Пла ни ра на пет на е сто го ди шња Стра те ги ја раз во ја ру ског Ми ни стар ства 
за ван ред не си ту а ци је пре до че на јав но сти у ју лу 2015. го ди не са др жи еле мен-
те ре зи ли јент но сти (пре вен ци ја, спрем ност, од го вор и опо ра вак).48 У скло пу 
са др жа ја на ве де ног пред ло га Стар те ги је ис так ну та је по тре ба за ин те гри са-
ним при сту пом у пру жа њу за шти те ста нов ни штву од не сре ћа и ка та стро фа 
у све ту ко ји од ли ку ју кон стант не и ком плек сне про ме не. Та ко ђе, пред ви ђе-
на је ко ор ди на ци ја вла сти на свим ни во и ма, ин тер ак ци ја из ме ђу при ват ног 
и др жав ног сек то ра уз ин те зи ви ра ње ме ђу на род не са рад ње са ре ле вант ним 
ин сти ту ци ја ма дру гих др жа ва.49 По себ на па жња по кло ње на је уна пре ђе њу 
пре вен тив них ка па ци те та и је ди ни ца ко је се ан га жу ју у ван ред ним си ту а ци-
ја ма, по себ но оним над ле жним за област Ку рил ских остр ва и Арк ти ка. По-
тре ба за мо дер ни за ци јом ру ског си сте ма ци вил не за шти те ре зул тат је из ме-
ње не при ро де гло бал них прет њи и оба ве зе ру ских вла сти да пре вен тив ним 
де ло ва њем и спрем но шћу си сте ма за шти те ста нов ни штво у слу ча ју ван ред-
них си ту а ци ја, кре и ра ју ћи усло ве за одр жи ви со цио-еко ном ски раз вој свих 
ре ги о на.50

5.1. Енер гет ска по ли ти ка као ва жна по лу га ре зи ли јент но сти  
у Стра те ги ји на ци о нал не без бед но сти Ру ске Фе де ра ци је

Кре а то ри Стра те ги је на ци о нал не без бед но сти Ру ске Фе де ра ци је од ре-
ди ли су енер гет ску без бед ност као ком по нен ту на ци о нал не без бед но сти од 
кру ци јал ног зна ча ја због чи ње ни це да енер ген ти пред ста вља ју је дан од нај-
ва жни јих осло на ца ру ског еко ном ског си сте ма. По вра так ста ту са ре спек та-
бил не си ле у ме ђу на род ним од но си ма ре а ли зо ва на је за хва љу ју ћи енер гет-
ској по ли ти ци ру ко вод ства Ру ске Фе де ра ци је ко је је у ис тој пре по зна ло 
сред ство за оства ре ње без бед но сне и спољ но по ли тич ке стра те ги је.51 Кван-
ти та тив ни ин ди ка то ри ру ских енер гет ских по тен ци ја ла52 прав да ју по тре бу 
за ин сти ту ци о на ли за ци јом ене рет ске ста бил но сти по сред ством од ред би 
стра те гиј ских до ку ме на та раз ли чи тог хи је рар хиј ског ни воа. Фи нан сиј ски 
до при нос од екс пло а та ци је енер ге на та да је ве ли ки до при нос ру ском бу џе ту 
уве ћа ва ју ћи твр ду моћ Ру ске Фе де ра ци је.

Еко ном ска ста бил ност др жа ве у ди рект ној је ве зи са пре вен тив ним ка па-
ци те ти ма си сте ма без бед но сти и спо соб но шћу истог за ре а го ва ње и опо ра вак. 

48 Vla di mir Puc hov in tro du ces new de ve lop ment stra tegy for Rus sian Emer gen ci es Mi ni stry 
un til 2030 http://en.mchs.ru/mass_me dia/news/item/4462627 13. ок то бар 2016.

49 Ibid.
50 Ibid.
51 Сла ђан Ми ло са вље вић, Ру си ја и „МИр“, Ака дем ска ми сао – Ино ва ци о ни цен тар 

Фа кул те та без бед но сти Уни вер зи те та у Бе о гра ду, Бе о град 2014, 299.
52 Ene rgy Stra tegy of Russsia for the pe riod up to 2030 , Mi ni stry of Ene rgy of Rus sian 

Fe de ra tion, In sti tu te of ene rgy stra tegy, Mo scow 2010, 153.
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За хва љу ју ћи енер гет ском по тен ци ја лу и енер гет ској по ли ти ци, Ру ска Фе де-
ра ци ја по вра ти ла је ста тус свет ске си ле, ин ве сти ра ју ћи ве ли ки део при хо да 
од из во за енер ге на та у си стем без бед но сти чи ме је по ве ћан по тен ци јал за ре а-
го ва ње слу жби без бед но сти у сва кој фа зи ко ја те сти ра ре зи ли јент ност си сте ма 
(пре вен ци ја, спрем ност, ре ак ци ја, опо ра вак).

ЗА КЉУ ЧАК

Сва ки си стем, од би о ло шке је дин ке до су пра на ци о нал них ор га ни за ци ја, 
по се ду је од ре ђе не ка па ци те те за од бра ну од екс тер них или ин тер них об ли ка 
угро жа ва ња без бед но сти, као и гра ни цу из др жљи во сти од но сно от пор но сти 
на фак то ре ко ји ре ме те нор мал но функ ци о ни са ње си сте ма. Ула га ње ре сур-
са у ја ча ње ка па ци те та за ре го ва ње на ши рок спек тар без бед но сних прет њи 
пред ста вља ефи ка сну стра те ги ју за бор бу про тив не по зна тих прет њи и раз-
ли чи тих де струк тив них ути ца ја ко ји мо гу угро зи ти без бед ност др жа ве и 
ње них гра ђа на. Те ро ри стич ки на пад, хи дро-ме те о ро ло шки ха зар ди, свет ска 
еко ном ска кри за, епи де ми ја или на гли при лив ми гра на та пред ста вљу са мо 
не ке од број них те шко пред ви ди вих прет њи ко је мо гу да угро зе ег зи стен ци ју 
и нор мал но функ ци о ни са ње раз ли чи тих ре фе рент них обје ка та без бед но сти.

Не пред ви ди вост и број ност прет њи ге не ри са них у про це су гло ба ли за-
ци је усло ви ла је по тре бу за тра же њем но вих при сту па и ре ше ња у стра те-
шким до ку мен ти ма ве ли ких си ла. Из ме ње на при ро да прет њи учи ни ла је 
тра ди ци о нал на сред ства од бра не не до вољ но ефи ка сним, усме рив ши тво р це 
стра те ги ја на осми шља ва ње но вих на чи на за ја ча ње ка па ци те та за ре а го ва ње 
на раз ли чи тим ни во и ма. Усва ја ње ре зи ли јент но сти као стра те шког ре ше ња 
за ре а го ва ње на не пред ви ђе не до га ђа је има за циљ ја ча ње спрем но сти си сте-
ма на ци о нал не без бед но сти, ре дук ци ју ра њи во сти си сте ма као и спо соб но сти 
истог да ап сор бу је не га тив не ути ца је, за др жи ви тал не функ ци је и опо ра ви 
се у нај кра ћем вре мен ском пе ри о ду. Тво р ци стра те ги ја на ци о нал не без бед-
но сти и дру гих док три нар них до ку ме на та ни жег хи је рар хиј ског ни воа ве ли-
ких си ла екс пли цит но или им пли цит но на во де фа зе ре зи ли јент но сти (пре-
вен ци ја, спрем ност, ре ак ци ја, опо ра вак) као ме ха ни зам од го во ра на ши ро ки 
спек тар не пред ви ди вих прет њи. 

Спо соб ност си сте ма да очу ва ви тал не функ ци је у усло ви ма угро же но-
сти и бр зо се опо ра ви од но сно вра ти у ста ње нор мал ног функ ци о ни са ња за-
ви си од ње го вог „иму ни те та” од но сно сна ге сте че не у пе ри о ду ко ји је прет-
хо дио од ре ђе ној прет њи. Из град ња ка па ци те та за од го вор на не пред ви ђе не 
прет ње пред ста вља ефи ка сно ре ше ње у гло бал но умре же ном све ту у ко ме 
је не мо гућ оп ста нак ау тар хич них, изо ло ва них си сте ма због ви со ког сте пе на 
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ме ђу за ви сно сти на раз ли чи тим ни во и ма ко је до во ди до „пре ли ва ња” прет-
њи, бри шу ћи гра ни цу из ме ђу ло кал ног и гло бал ног окру же ња. По се до ва ње 
ре спек та бил ног оп се га твр де и ме ке мо ћи др жа ве ума њу је сте пен за ви сност 
од дру гих ак те ра и уве ћа ва ре зи ли јент ност си сте ма на ци о нал не без бед но сти. 

Кон цепт ре зи ли јент но сти у стра те ги ја ма на ци о нал не без бед но сти ве-
ли ких си ла фор му ли са ног на екс пли ци тан или им пли ци тан на чин у ви ду од-
го во ра на гло бал не без бед но сне прет ње би ва те сти ран кроз пре дик тив ну функ-
ци ју на ве де них стра те шких до ку ме на та. Гло бал на умре же ност и кон стант но 
уве ћа ње ме ђу за ви сно сти на раз ли чи тим ни во и ма (ло кал ном, ре ги о нал ном 
и гло бал ном) из вр ши ли су ути цај и на стар те ги је на ци о нал не без бед но сти 
ма лих др жа ва ко је су, у скла ду са соп стве ним мо гућ но сти ма, при ла го ди ле 
са др жај на ве де них до ку ме на та из ме ње ној при ро ди гло бал них прет њи кроз 
ја ча ње пре вен тив них ка па ци те та и спо соб но сти за од го вор и опо ра вак. 
Спрем ност си сте ма на ци о нал не без бед но сти за аде кват ну и пра во вре ме ну 
ре ак ци ју у слу ча ју те ро ри стич ког на па да, не сре ћа узро ко ва них при род ним 
не по го да ма и дру гих об ли ка угро жа ва ња без бед но сти, као и спо соб ност 
адап та ци је на из ме ње не окол но сти кроз кон ти ну и ра но функ ци о ни са ње си-
сте ма и ра пид ни опо ра вак ука зу је на сте пен (не) ре зи ли јент но сти и по тре бу 
за ја ча њем од брам бе них ка па ци те та са ци љем до сти за ња нај ве ћег мо гу ћег 
сте пе на без бед но сти.
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Na ti o nal Se cu rity Tran sfor ma tion: Re si li en ce wit hin  
Na ti o nal Se cu rity Stra te gi es of Gre at Po wers in Re spon se  

to Glo bal Thre ats

Abstract:Al te red na tu re of se cu rity risks and thre ats cre a ted wit hin glo ba-
li za tion pro cess new se cu rity en vi ron ment, for cing cre a tors of na ti o nal se cu rity 
stra te gi es to an ti ci pa te the so u r ces of thre ats and to de fi ne ap pro pri a te mec ha-
nisms for re spon se to dif fe rent forms of se cu rity thre ats ad dres sed to sta tes and its 
ci ti zens. The con cept of re si li en ce is ta ken from tec hni cal sci en ces and im ple men ted 
in the se cu rity stra te gi es of gre at po wers as a po ten tial so lu tion for stren gthe ning 
ca pa city and system pre pa red ness for re spon ding to thre ats as well as the ra pid 
re co very, re gar dless of in tel li gen ce analysis and as ses sment of re le vant in sti tu ti ons.
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