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ГЕ О ПО ЛИ ТИЧ КИ АСПЕК ТИ ЕНЕР ГЕТ СКЕ  
БЕЗ БЕД НОСТ И БЕЗ БЕД НО СТИ ЖИ ВОТ НЕ  

СРЕ ДИ НЕ У РЕ ПУ БЛИ ЦИ СР БИ ЈИ*

Сажетак:Угро жа ва ње жи вот не сре ди не да нас је у ве ли кој ме ри по сле-
ди ца те жње за оства ри ва њем енер гет ске без бед но сти, од но сно по тре бом 
за ве ли ком ко ли чи ном енер ги је. С тим у ве зи, пред мет на шег ис тра жи ва ња 
био је утвр ђи ва ње ме ђу за ви сно сти и ути ца ја енер гет ске без бед но сти на 
без бед ност жи вот не сре ди не, али и обр ну то, као и иден ти фи ко ва ње из во ра, 
об ли ка и но си ла ца угро жа ва ња ко ји ма енер гет ска без бед ност и жи вот на 
сре ди на мо гу би ти угро же не. Ка ко би смо то утвр ди ли, а има ју ћи у ви ду да 
је „тр ка за пре о ста лим ре сур си ма“ у све ту у по след њих не ко ли ко де це ни ја 
на ро чи то ин тен зи ви ра на, нео п ход но је са гле да ти са вре ме не ге о по ли тич ке 
трен до ве и њи хов ути цај на без бед ност ма лих зе ма ља, у ко је спа да и Ре пу-
бли ка Ср би ја. На и ме, као кључ ни фак то ри енер гет ске без бед но сти на во де 
се по сто ја ње, про из вод ња (екс пло а та ци ја), тран зит и упо тре ба фо сил них 
го ри ва (угља, наф те и при род ног га са). 

* Рад је на стао као ре зул тат ра да на на уч но-ис тра жи вач ком про јек ту „Прав на тра ди-
ци ја и но ви прав ни иза зо ви“ у 2019. го ди ни, а чи ји је но си лац Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду.
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Ре пу бли ка Ср би ја рас по ла же зна чај ним ко ли чи на ма ре зер ви угља, док 
ка да су у пи та њу наф та и при род ни гас сво је енер гет ске по тре бе у нај ве ћем 
де лу под ми ру је из уво за. Ге о граф ски и ге о стра те шки по ло жа ја Ре пу бли ке 
Ср би је на про сто ру Ју го и сточ не Евро пе (и За пад ног Бал ка на) ука зу ју на њен 
из ра зи то по во љан по ло жај као тран зит не зе мље. Оства ри ва ње ње не енер-
гет ске без бед но сти у ве ли кој ме ри за ви си од са гле да ва ња и раз у ме ва ња 
са вре ме них ге о по ли тич ких трен до ва. Ге о по ли тич ке (и хе ге мо ни стич ке) 
аспи ра ци је ве ли ких др жа ва су че сто до во ди ле (али и да ље до во де) до иза-
зи ва ња од ре ђе них кон фли ка та, кри за, па чак и отво ре них ору жа них су ко ба 
ко ји, из ме ђу оста лог, ути чу и на угро жа ва ње жи вот не сре ди не. 

Кључнеречи:без бед ност, енер гет ска без бед ност, без бед ност жи-
вот не сре ди не, ге о по ли тич ки трен до ви.

1. УВОД

Јед но од кључ них пи та ња оп стан ка и раз во ја у са вре ме ном дру штву 
је сте пи та ње за до во ље ња по тре ба за енер ги јом и енер гет ским ре сур си ма. Енер-
ги ја је ва жна у свим обла сти ма људ ског де ло ва ња, по чев од ин ди ви ду ал ног 
па све до на ци о нал ног ни воа. Од нај ра ни јих вре ме на, чо ве ку је енер ги ја 
би ла нео п ход на ка ко би за до во љио сво је основ не по тре бе, из ме ђу оста лог, 
и за во дом и хра ном. Ка сни је, ка ко су се дру штва и др жа ве раз ви ја ле, по-
тре бе за енер ги јом су се по ве ћа ва ле. Да нас, на по сто је ћем ни воу раз во ја, 
за до во ље ње по тре ба за енер ги јом је по ста ло кључ но, стра те шко пи та ње од 
на ци о нал ног ин те ре са сва ке др жа ве. Ја ка, ста бил на и еко ном ски про спе ри-
тет на др жа ва, са ја ком при вре дом и ин ду стри јом је не за ми сли ва без обез-
бе ђе ња до вољ них ко ли чи на енер гет ских ре сур са. Ка да ка же мо енер гет ских 
ре сур са, пре свих ми сли мо на фо сил на го ри ва (угаљ, наф ту и гас) као и да ље 
нај за сту пље ни јих у ин ду стри ји и са о бра ћа ју, иа ко су по след њих де це ни ја 
при мет не тен ден ци је у раз во ју ал тер на ти ва фо сил ним го ри ви ма (би о го ри во, 
со лар на енер ги ја, енер ги ја ве тра, во де и сл.). На и ме, ка ко је са зре ла свест у 
ме ђу на род ној за јед ни ци да су ре зер ве фо сил них го ри ва огра ни че не,1 као и 
да њи хо ва упо тре ба у зна чај ној ме ри угро жа ва жи вот ну сре ди ну, по ја ви ла 
се по тре ба за из на ла же њем ре ше ња ко ји ма би се по пу ла ри са ла ра зно ли кост, 

1 Фо сил на го ри ва под ми ру ју око 85% укуп них енер гет ских по тре ба у све ту. Са да већ 
ви ше ве ков на екс пло а та ци ја је у ве ли кој ме ри ис цр пе ла мо гућ но сти, па је та ко про из вод ња 
наф те у Ве не цу е ли до сти гла мак си мум 1998. го ди не, у Се вер ном мо ру 1999. го ди не, а у Ру-
си ји 2008. Рет ка су но ва ве ли ка из во ри шта наф те, а не ка да шњи ве ли ки из во зни ци наф те су 
до спе ли на ли сту нај ве ћих уво зни ка (нпр. Ки на). Зо ран Кил бар да, Ми ро слав Мла де но вић, 
Вла ди мир Ај зен ха мер, Ге о по ли тич ке пер спек ти ве са вре ме ног све та, Бе о град 2014, 236-237. 
Про це не ука зу ју да ће на кон 2050. го ди не Бли ски ис ток оста ти је ди ни ве ћи из во зник наф те.
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од но сно ди вер си фи ка ци ја у по гле ду из бо ра енер гет ских ре сур са и из во ра 
снаб де ва ња. Ово је из у зет но зна чај но, на ро чи то ка да су у пи та њу од ре ђе не 
кри зе на ме ђу на род ном пла ну или пак из ме ђу по је ди них др жа ва,2 услед ко-
јих је до ла зи ло до угро жа ва ња енер гет ске ста бил но сти по је ди них др жа ва, 
па чак и ре ги о на. Због то га је пи та ње ре дов ног и не сме та ног ис по ру чи ва ња 
енер ге на та по ста ло пи та ње од на ци о нал ног ин те ре са ко је је као та кво на шло 
сво је ме сто у по ли тич ким аген да ма као и нај ви шим стра те шким и прав ним 
ак ти ма из обла сти на ци о нал не без бед но сти.

 Као што то ина че и би ва, сва ки на пре дак и раз вој људ ског дру штва 
по ред свих оних по зи тив них, до во ди и до не га тив них по сле ди ца. То је слу-
чај и са упо тре бом од ре ђе них фо сил них го ри ва, као и не ких дру гих из во ра 
енер ги је, услед чи је упо тре бе мо же до ћи до угро жа ва ња жи вот не сре ди не. 
Да је то та ко, го во ре и број не ме ђу на род не ор га ни за ци је,3 кон фе рен ци је и 
кон вен ци је ко је има ју за циљ по сти за ње сма ње ња ефе ка та еми си је штет них 
ма те ри ја у ат мос фе ру. Чо век че сто у сво јим на ме ра ма за оства ри ва њем на-
прет ка и раз во ја за не ма ру је чи ње ни цу да је део жи вот не сре ди не. Због то га се, 
све сно или не, не ка ко увек ви ше ра чу на во ди о оства ри ва њу про фи та не го 
о по тре би очу ва ња без бед но сти, ка ко соп стве не та ко и жи вот не сре ди не. У 
то ме пред ња че бо га те и раз ви је не зе мље, ко је оства ру ју ћи сво је ин те ре се 
(еко ном ске, вој не, по ли тич ке) до во де до угро жа ва ња без бед но сти тзв. ма лих 
и не раз ви је них или др жа ва у раз во ју. „Тр ка за ре сур си ма“, ка ко на во де број-
ни екс пер ти из ове обла сти, че сто до во ди до су ко ба и иза зи ва ња кри за у 
од ре ђе ним ре ги о ни ма све та,4 а чи је су ре дов не по сле ди це и од ре ђе ни ефек-
ти ко ји ма се угро жа ва и жи вот на сре ди на. 

 Ре пу бли ка Ср би ја спа да у гру пу зе мља ко ју ка рак те ри ше од ре ђе но 
бо гат ство у по гле ду при род них ре сур са. Ка да су у пи та њу фо сил на го ри ва, 
то је пр вен стве но угаљ, док кад су у пи та њу наф та и гас у ве ли кој ме ри за-
ви си од уво за. Олак ша ва ју ћа (или оте жа ва ју ћа) окол ност ка да је у пи та њу 
оства ри ва ње ње не енер гет ске ста бил но сти и без бед но сти је сте и по во љан 
ге о граф ски по ло жај у ју го и сточ ном де лу Евро пе, од но сно За пад ном Бал ка-
ну. То је зна чај но због то га што се на ла зи на пу ту где се укр шта ју зна чај ни 
ко ри до ри у по гле ду тран спор та енер ге на та. О то ме го во ри и уло га ко ју је Ре-

2 Под се ти ће мо са мо на нафт ну кри зу 1973. го ди не ко ја је по го ди ла чи тав свет, или 
га сну кри зу 2006. и 2009. го ди не ко јом је би ло угро же но снаб де ва ње ру ским га сом ве ћи не 
др жа ва Евро пе, а ко ја је иза зва на кри зом у од но си ма из ме ђу Ру си је и Укра ји не.

3 Ви ше о зна ча ју и уло зи ме ђу на род них ор га ни за ци ја у очу ва њу жи вот не сре ди не вид. 
Љу бо мир Ста јић, Све тла на Ста на ре вић, „Зна чај и уло га ме ђу на род них ор га ни за ци ја у очу-
ва њу еко ло шке и људ ске без бед но сти“, Збор ник ра до ва Прав ног фа кул те та у Но вом Са ду 
(Збор ник ра до ва ПФНС), 3/2015, 963-978.

4 Да нас је сви ма ја сно да су пра ви мо ти ви по ли тич ких пре вра та у др жа ва ма „арап ског 
про ле ћа“ би ле упра во те жње ве ли ких си ла (ме ђу пр ви ма САД) за оства ри ва њем до ми нант них 
по ло жа ја над пре о ста лим из во ри ма наф те и га са.
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пу бли ка Ср би ја тре ба ло да има у из град њи га со во да „Ју жни ток“, као и ме ста 
и уло ге ко ју има у ак ту ел ној ре а ли за ци ји га со во да „Тур ски ток“. Обез бе ђи ва ње 
енер гет ске ста бил но сти у по гле ду под ми ре ња до ма ћих по тре ба за „пла вим 
зла том“, као и уби ра ње тран зит них так си ће сва ка ко ути ца ти на ње ну еко-
ном ску, а он да и на ци о нал ну без бед ност. Ме ђу тим, ни у ком слу ча ју не 
тре ба за не ма ри ти и од ре ђе не ге о по ли тич ке трен до ве, или бо ље ре че но аспи-
ра ци је ве ли ких си ла ка да је у пи та њу оства ри ва ње енер гет ске без бед но сти. 
Раз лог то ме на ла зи мо у чи ње ни ци да по сти за ње енер гет ске без бед но сти ни 
у ком слу ча ју не тре ба да бу де пра ће но не га тив ним ефек ти ма по без бед ност 
жи вот не сре ди не. Због то га је нео п ход но пред у зе ти од ре ђе не без бед но сне 
ме ре и ак тив но сти на том пла ну. По ла зна осно ва за то ће сва ка ко би ти ак тив-
но сти у по гле ду из ра де и им пле мен та ци је стра те шких и прав них ака та.

2. ПОЈ МОВ НО ОД РЕ ЂЕ ЊЕ ЕНЕР ГЕТ СКЕ БЕЗ БЕД НО СТИ  
И БЕЗ БЕД НО СТИ ЖИ ВОТ НЕ СРЕ ДИ НЕ

Сва дру штва и да нас, би ло да их по сма тра мо на гло бал ном, ре ги о нал ном 
и на ци о нал ном ни воу, још увек ни су спрем на да из вр ше ко ре ни те про ме не 
ка да је у пи та њу пре ла зак са кон вен ци о нал них (нео б но вљи вих, фо сил них) 
го ри ва на об но вљи ве из во ре енер ги је.5 На и ме, иа ко су по је ди не др жа ве, мул-
ти на ци о нал не кор по ра ци је, ме ђу на род не енер гет ске ор га ни за ци је ду бо ко 
за шле у сфе ру об но вљи вих из во ра енер ги је, те шка ин ду стри ја као и са о бра-
ћај и да ље оста ју у пот пу но сти за ви сна од енер ги је ко ја се до би ја из фо сил-
них го ри ва.6 По је ди не ана ли зе енер гет ских трен до ва ука зу ју да ће фо сил на 
го ри ва оста ти до ми нант на све до 2030. го ди не.7

По је ди ни ау то ри сма тра ју да пре крет ни цу у са гле да ва њу енер гет ске 
без бед но сти као пи та ња од на уч ног и те о риј ског зна ча ја, као и ши рег со ци јал-
ног кон тек ста у ко јем се са гле да ва, пред ста вља од лу ка Вин сто на Чер чи ла 
не по сред но пред по че так Пр вог свет ског ра та да угаљ ви ше не бу де по гон ско 
го ри во за бро до ве бри тан ске мор на ри це. Од лу ка да угаљ за ме ни наф та учи-
ни ла је бри тан ске бро до ве знат но бр жим. Ме ђу тим, то је зна чи ло да мор на-

5 Под нео б но вљи вим из во ри ма енер ги је (фо сил ним го ри ви ма) под ра зу ме ва мо угаљ, 
наф ту, при род ни гас и ну кле ар ну енер ги ју, док под об но вљи вимм из во ри ма енер ги је под-
ра зу ме ва мо енер ги ју до би је ну од сун ца, во де, ве тра, би о ма се, ге о тер мал них из во ра и др. 
Са аспек та за шти те жи вот не сре ди не, знат но при хва тљи ви јим се сма тра упо тре ба об но-
вљи вих из во ра енер ги је због то га што су ис кљу че не мо гућ но сти еми си је штет них га со ва 
као код фо сил них го ри ва и иза зи ва ња ефек та ста кле не ба ште, као и мо гућ ност на стан ка 
ак ци де на та у слу ча је ви ма не а де кват ног ра да ну кле ар них елек тра на.

6 Мар ко Па ре за но вић, Енер гет ска без бед ност, Бе о град 2014, 16.
7 Вид. Де ја на Ди ми три је вић, Трен до ви еко ло шке без бед но сти у XXI ве ку, Бе о град 2010, 

151-153.



Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 1/2020

25

ри ца ни је ви ше мо гла да се осло ни на угаљ из соп стве них из во ра, већ је 
мо ра ла да тра га за ве ли ким ко ли чи на ма наф те. Ус по ста вља ње кон тро ле над 
нафт ним ре сур си ма по ста је са став ни део на ци о нал не по ли ти ке и енер гет ске 
без бед но сти, а енер гет ска без бед ност по ста је об лик на ци о нал не стра те ги је.8 
Од та да па до да нас, тој „тр ци“ за ус по ста вља њем при сту па и кон тро ле над 
нафт ним, али и из во ри ма при род ног га са при дру жи ле су се и оста ле раз ви-
је не зе мље све та. Упра во та пи та ња по сто ја ња енер ге на та, њи хов ка па ци тет 
и тран зит не ру те се на ла зе у осно ви де фи ни са ња енер гет ске без бед но сти. 
Због то га се енер гет ска без бед ност де фи ни ше као „обез бе ђи ва ње до вољ не 
ко ли чи не енер ги је од ра зних снаб де ва ча и из ра зних из во ра пу тем ши ро ке 
мре же тран зит них пу те ва по еко ном ским при хва тљи вим це на ма“.9

Још је дан од еле ме на та нео п ход них за све о бу хват но де фи ни са ње енер-
гет ске без бед но сти је су и тран спорт на сред ства, па се за то за енер гет ску 
без бед ност ка же да про у ча ва ути ца је раз ли чи тих из во ра енер ги је (угаљ, 
наф та, гас, као и об но вљи ви из во ри енер ги је), по сред них сред ста ва (стру ју, 
ра фи не ри је) и тран спорт них сред ста ва (це во во де, лу ке, бро до ве) на без бед-
ност др жа ве. Др жа ве уво зни це су о ча ва ју се са ри зи ком у пре ки ду снаб де ва ња, 
па са мим тим и са иза зо вом без бед но сти нео ме та ног снаб де ва ња енер ги јом.10 
„Ри зи ци у пре ки ду снаб де ва ња“ мо гу по ти ца ти од ме ђу на род них или ре гио-
нал них кри за и су ко ба, па за то по је ди ни ау то ри енер гет ску без бед ност опи сују 
и као „си гур ну ис по ру ку аде кват них за ли ха енер ги је ка ко би се ис пу ни ла 
ви тал на др жав на по тра жи ва ња, чак и у вре ме ни ма ме ђу на род не кри зе или 
су ко ба“.11

Слич ног ста но ви шта су и дру ги ау то ри, ко ји по ред по сто је ћих еле ме-
на та у де фи ни ци ју енер гет ске без бед но сти уно се и нео п ход ност за шти те 
жи вот не сре ди не. Па та ко, енер гет ска без бед ност де фи ни ше се као „спо соб-
ност зе мље да обез бе ди до вољ но енер ге на та (по вр сти, ко ли чи ни и ква ли-
те ту), на по треб ном ме сту, у по треб но вре ме, ко ја ће би ти до вољ на да обез-
бе ди по тре бе при вре де и дру штва, без угро жа ва ња жи вот не сре ди не, по 
при хва тљи вој це ни и уз обез бе ђи ва ње аде кват них ре зер ви“.12

При ли ком де фи ни са ња енер гет ске без бед но сти по је ди ни ау то ри ука-
зу ју и на зна чај ге о граф ског по ло жа ја са ме др жа ве или ре ги о на. С тим у ве зи, 
на гла ша ва се по сто ја ње три ка те го ри је др жа ва пре ма ко ји ма се де фи ни ше 
тај по јам:

8 М. Па ре за но вић, 22.
9 Ibid., 32.
10 Упор. Д. Ди ми три је вић, 150.
11 Majkl T. Kler, Ener get ska bez bed nost, u: Pol D. Vi li jams, Uvod u stu di je bez bed no sti, 

pre ve li s en gle skog: Bra ni mir Gli go rić i Da ni ca Cvet ko vić, Be o grad 2012, 603.
12 Мир ја на Ра до ва но вић, Енер гет ска без бед ност, Срем ска Ка ме ни ца 2019, 46-47.
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1) Зе мље из во зни ци енер ги је, ко је енер гет ску без бед ност ве зу ју за кон ти-
ну и ра но одр жа ва ње зах те ва за енер ген ти ма ко ји се из во зе, а са мим тим 
и по ве ћа ње др жав них при хо да;

2) Др жа ве у раз во ју, ко је енер гет ску без бед ност ве зу ју за про ме ну це не 
енер ги је и ути цај тих про ме на на њи хов да љи раз вој;

3) Зе мље за ви сне од уво за енер ги је, за ко је енер гет ска без бед ност под ра-
зу ме ва кон ти ну и ра но и пра во вре ме но обез бе ђи ва ње енер ген ти ма, у 
до вољ ној ко ли чи ни и по при сту пач ним це на ма.13

Су ми ра ју ћи прет ход но на ве де но, мо же мо ре ћи да „енер гет ска без бед ност, 
са ста но ви шта про из во ђа ча, пред ста вља ста бил ну тра жњу и по вољ не це не 
ко је оправ да ва ју ви со ке тро шко ве ис тра жи ва ња, про из вод ње и из град ње тран-
спорт не ин фра струк ту ре: га со во да и наф то во да. Са дру ге стра не, за по тро ша-
че реч је о по у зда ном снаб де ва њу, по при хва тљи вим це на ма, док тран зит не 
др жа ве ра чу на ју да им по во љан по ло жај га ран ту је снаб де ва ње и при ход од 
так си на тран зит. Као ње на основ на два еле мен та, на гла ше ни су ста бил ност 
и без бед но снаб де ва ње и за о кру же но кон ку рент но енер гет ско тр жи ште.“14

По ред све сти о огра ни че но сти фо сил них го ри ва, „у све ту је све при сут-
ни ја и свест да је очу ва ње жи вот не сре ди не ци ви ли за циј ска оба ве за чо ве чан-
ства. Ко нач но се схва ти ло да за оп ста нак бу ду ћих ге не ра ци ја тре ба има ти 
дру га чи ји од нос пре ма жи вот ној сре ди ни. У том сми слу, очу ва ње жи вот не 
сре ди не као ме ди ју ма ра ђа ња, би ти са ња и раз во ја љу ди, жи во ти ња и би ља-
ка, пред ста вља не за о би ла зни фак тор уну тра шње ста бил но сти и без бед но сти 
јед на зе мље.“15

Број ни про це си, по ја ве и до га ђа ји ко ји на ста ју услед про из вод ње, скла-
ди ште ња и ко ри шће ња енер гет ских ре сур са мо гу угро зи ти жи вот ну сре ди-
ну. То је, из ме ђу оста лог, до ве ло до то га да „за ступ ни ци за шти те жи вот не 
сре ди не зах те ва ју да кон цепт без бед но сти об у хва ти и еко ло шке прет ње као 
об лик угро жа ва ња свих жи вих би ћа чи је се по сле ди це мо гу оче ки ва ти већ 
у не по сред ној бу дућ но сти. Ти ме се те жи ште на ци о нал не без бед но сти по-
ме ра са др жа ве као глав ног су бјек та на без бед ност жи вих би ћа (љу ди пре 
све га) у чи јем сре ди шту је жи вот на сре ди на као основ, сре ди ште и ме ди јум 
оп стан ка и ква ли тет ног жи во та и бла го ста ња љу ди.“16

По ве ћа не по тре бе за енер гет ским ре сур си ма, као и њи хо во не а де кват-
но упра вља ње до во де, у ком би на ци ји са оста лим из во ри ма угро жа ва ња, до 

13 Гру па ау то ра, Стра те гиј ско-без бед но сни трен до ви у Ју го и сточ ној Евро пи до 2020. 
го ди не, Бе о град 2015, 74.

14 Ibid., 74-75.
15 Љу бо мир Ста јић, Осно ви си сте ма без бед но сти – са осно ва ма ис тра жи ва ња без-

бед но сних по ја ва, Но ви Сад 2015, 307-308.
16 Љу бо мир Ста јић, „Без бед но сна кул ту ра као фак тор за шти те жи вот не сре ди не“, 

Збор ник ра до ва ПФНС, 4/2014, 71.



Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 1/2020

27

угро жа ва ња жи вот не сре ди не. Угро жа ва ње жи вот не сре ди не не сум њи во 
до во ди и до на ру ша ва ња дру штве них од но са, тач ни је до кри за па и отво ре них 
су ко ба (по ли тич ких, еко ном ских, вој них). То ме у при лог го во ре и по је ди ни 
ау то ри ко ји „су на сто ја ли да пи та ње на ру ша ва ња ква ли те та жи вот не сре-
ди не до ве ду у ве зу са на ста ја њем уну тар др жав не не ста бил но сти, али и ме ђу-
др жав них кон фли ка та. Жи вот на сре ди на мо же пред ста вља ти из вор кон фли-
ка та, би ло да је у пи та њу при ро да ко ја је очу ва на или ква ли тет на, би ло да је 
реч о на ру ша ва њу и сма ње њу при род них бо гат ста ва. Ис цр пљи ва ње не об  но-
вљи вих ре сур са (фо сил них го ри ва) пи та ње је од гло бал ног зна ча ја. Бор ба за 
ре сур се по ку ша ва се по ли тич ки по ста ви ти у кон текст да су при род на до бра 
за јед нич ке вред но сти чо ве чан ства и да упра вља ње овим ре сур си ма ни је 
уну тар др жав но пи та ње“,17 што мо же би ти из у зет но опа сно по оства ри ва ње 
енер гет ске и на ци о нал не без бед но сти ма лих зе ма ља.

Без бед ност жи вот не сре ди не (еко ло шка без бед ност) мо же се по сма тра-
ти не са мо као одр жи во ко ри шће ње и за шти та при ро де, већ и, уже струч но 
гле да но, као ми ни ми за ци ја ри зи ка или ве ро ват но ћа да се ис ку се не га тив не 
по сле ди це еко ло шких про ме на. По је ди ни ау то ри еко ло шку без бед ност од ре-
ђу ју и као еко ло шки без бед но по на ша ње, при че му је за пра во по и сто ве ћу ју 
са јед ном од де фи ни ци ја одр жи вог раз во ја. Одр жи ви раз вој по ла зи од прет-
по став ки ко је за до во ља ва ју жи вот ну сре ди ну и еко ло шке по тре бе са да шњих 
ге не ра ци ја, али без опа сно сти да бу ду ће ге не ра ци је бу ду ус кра ће не за за до-
во ље ње сво јих еко ло шких по тре ба.18

3. МЕ ЂУ СОБ НА ПО ВЕ ЗА НОСТ ЕНЕР ГЕТ СКЕ БЕЗ БЕД НО СТИ  
И БЕЗ БЕД НО СТИ ЖИ ВОТ НЕ СРЕ ДИ НЕ

Из прет ход но на ве де них из ла га ња о енер гет ској без бед но сти и без бед-
но сти жи вот не сре ди не мо же мо уо чи ти по сто ја ње од ре ђе них ве за из ме ђу 
њих. На и ме, је дан од пр вих по ка за те ља ме ђу соб них од но са и по ве за но сти 
ових пој мо ва је су жи вот на сре ди на, од но сно енер гет ски ре сур си као ин те-
грал ни део при род них ре сур са ко ји се на ла зе у жи вот ној сре ди ни. Тач ни је, 
оства ри ва ње енер гет ске без бед но сти је уско ве за но за оства ри ва ње оног 
де ла без бед но сти жи вот не сре ди не ко ји је ве зан за по сто ја ње, ка па ци тет, 
екс пло а та ци ју и ко ри шће ње, пре свих, нео б но вљи вих ре сур са (фо сил них 
го ри ва). То ме у при лог го во ре и са вре ме на те о риј ска про ми шља ња у по гле ду 
оства ри ва ња енер гет ске без бед но сти. Па ра фра зи ра ју ће те ста во ве мо же мо 

17 Ми ли ца Бо шко вић, Иза зо ви ин ду стриј ског дру штва: но ве тех но ло ги је и еко ло шка 
без бед ност, Бе о град 2010, 26.

18 Ibid., 27.
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ре ћи да је у јав но сти (дру штву) са зре ла свест да „по бе де“ на енер гет ском пла-
ну не сме ју во ди ти гу би ци ма на пла ну очу ва ња жи вот не сре ди не. Уко ли ко 
се и да ље на ста ви не ми ло срд на бор ба ме ђу ве ли ким си ла ма за пре о ста ле 
ре зер ве ре сур са на Зе мљи, не ми нов но ће се на ста ви ти и про це си де гра да ци је 
жи вот не сре ди не. При вред ни раст на ко јем је за сно ва на еко ном ска без бед ност 
јед не др жа ве ди рект но во ди ка по ве ћа њу по тро шње у по гле ду про из вод ње 
енер ги је из угља, наф те и при род ног га са.

Ни је те шко за ми сли ти си ту а ци ју да тр ка за про фи том, у ко јој пред ња че 
ве ли ке мул ти на ци о нал не кор по ра ци је, до во ди до по ве ћа них по тре ба за енер-
гет ским ре сур си ма. Уко ли ко се те по тре бе за до во ља ва ју упо тре бом за сте-
ре ле (опа сне) тех но ло ги је не ми нов но ће до ћи до еко ло шких кри за. Еко ло шке 
кри зе су че сто увер ти ра за по ли тич ке кри зе ко је на кра ју во де ка кон флик ти-
ма (из ме ђу од ре ђе них дру штве них гру па уну тар др жа ве или из ме ђу др жа ва).19 
Ана ли за и ту ма че ње са вре ме них свет ских то ко ва на пла ну енер гет ске без-
бед но сти су че сто „ма ски ра ни“ и ве што при кри ве ним фло ску ла ма као што 
су „уво ђе ње де мо кра ти је“, „по што ва ње људ ских пра ва“, „нео п ход ност сме-
не дик та тор ских ре жи ма“ и сл., док је пра ва исти на пот пу но дру га чи ја. Да 
је то та ко го во ре и број не тех ни ке и тех но ло ги ја спро во ђе ња хи брид ног 
ра то ва ња20 чи ји су ци ље ви, ка да је у пи та њу енер гет ска без бед ност ве ли ких 
др жа ва, ја сни: кон тро ла про сто ра (по ли тич ка, али и вој на) на ко јем се на ла-
зе из во ри шта ре сур са и кон тро ла тран зит них пу те ва. Че сто у тим др жа ва ма 
бо га тим ре сур си ма ни је оства ре на енер гет ска без бед ност, а усред рат них 
ра за ра ња до шло је и до угро жа ва ња жи вот не сре ди не. У при лог на ве де ној 
те зи го во ре и при ме ри из вр ше них (и по ку ша них) по ли тич ких пре вра та и 
вој них ин тер вен ци ја у зе мља ма бо га тим наф том и при род ним га сом или 
зе мља ма ко је се на ла зе на кључ ним тран зит ним ко ри до ри ма за њи хо ву ди-
стри бу ци ју (Ли би ја, Еги пат, Си ри ја, Ав га ни стан, Ирак и др.). Све на ве де но 
ука зу је на не спор ну ве зу из ме ђу те жње за оства ри ва њем енер гет ске без бед-
но сти, ко ја за по сле ди цу има и угро жа ва ње жи вот не сре ди не.

Ка да би смо по ку ша ли да из вр ши мо на уч ну кла си фи ка ци ју по сле ди ца 
по без бед ност жи вот не сре ди не мо ти ви са них же љом за оства ри ва ње енер-
гет ске без бед но сти, он да би то из гле да ло ова ко:
 I. Пре ма ис хо ду:

1. Са не га тив ним ис хо дом;
2. Са по зи тив них ис хо дом.

19 Вид. Љу бо мир Ста јић, „Без бед но сна кул ту ра као фак тор за шти те жи вот не сре ди не“, 
Збор ник ра до ва ПФНС, 4/2014, 77.

20 Вид. Игор Ни ко ла је вич Па на рин, Хи брид ни рат, те о ри ја и прак са, Клуб ад ми ра ла 
и ге не ра ла Ср би је и Удру же ње Ми лу тин Ми лан ко вић, Бе о град 2019; Ми ро слав Ми тро вић, 
„Еко ном ски и енер гет ски апек ти хи брид ног угро жа ва ња на ци о нал не без бед но сти“, Вој но 
де ло, 6/2017, 311-314.
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 II. Пре ма ин тен зи те ту:
1. Сла бе,
2. Уме ре не,
3. По сле ди це ви со ког ин тен зи те та.

 III. Пре ма пред ви ди во сти:
1. По сле ди це ко је се мо гу пред ви де ти,
2. По сле ди це ко је се не мо гу пред ви де ти.

 IV. Пре ма ди рект но сти ути ца ја на жи вот ну сре ди ну:
1. Не по сред не и
2. По сред не.

 V. Пре ма ак тив но сти:
1. Ак тив не,
2. Ла тент не.

 VI. Пре ма пред ме ту уго жа ва ња:
1. Угро жа ва ње во де;
2. Угро жа ва ње ва зду ха;
3. Угро жа ва ње зе мљи шта;
4. Угро жа ва ње би ља ка;
5. Угро жа ва ње човека, жи во ти ња и др.

 VII. Пре ма про сто ру на ко јем се ис по ља ва ју на:
1. Ло кал не,
2. Ре ги о нал не и 
3. Ме ђу на род не.

 VI II. Пре ма вре ме ну:
1. Крат ко роч не,
2. Сред ње роч не и 
3. Ду го роч не.

 IX. Пре ма на ме ри:
1. На мер но иза зва не,
2. Спон та не и 
3. Ме шо ви те.

На ро чи то за ни мљи вом нам се чи ни ве за ко ја као по сле ди цу мо же има-
ти не га тив не или по зи тив не ис хо де (ефек те). Као што смо ра ни је ре кли, 
упо тре ба за ста ре ле и нео д го ва ра ју ће опре ме у про це су екс трак ци је фо сил них 
го ри ва мо же до ве сти до за га ђе ња жи вот не сре ди не. И не са мо то, екс трак-
ци ја не ких од енер гет ских ре сур са (нпр. нафт них и уљ них шкри ља ца) са 
по сто је ћим тех нич ко-тех но ло шким си сте ми ма, за си гур ну по сле ди цу има 
за га ђе ње жи вот не сре ди не.21 Та ко ђе, до истих по сле ди ца мо же до ве сти и 

21 M. Kla re на во ди да и по ред чи ње ни це да про из вод ња не кон вен ци о нал не наф те фо-
сил ног по ре кла (екс тра те шка наф та, наф та из шкри ља ца) зах те ва за гре ва ње зе мљи шта и 
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нео д го ва ра ју ће скла ди ште ње и тран спорт от па да и нус про и зво да ко ји на-
ста ју при ли ком про из вод ње наф те, нафт них де ри ва та, елек трич не енер ги је 
(из ну кле ар них елек тра на).

Са дру ге стра не, по зи тив ни ефек ти, од но сно ефек ти ко ји ма ће се по сти ћи 
оства ри ва ње енер гет ске без бед но сти, а при том се не ће угро зи ти жи вот на сре-
ди на је су: раз вој но вих енер гет ских тех но ло ги ја ко је ће би ти ус к ла ђе не са 
ци ље ви ма одр жи вог раз во ја; упо тре ба енер гет ских си ро ви на чи јом се упо тре-
бом не за га ђу је или знат но сма њу је за га ђе ње жи вот не сре ди не (нпр. упо тре ба 
при род ног га са);22 раз вој тех но ло ги ја за про из вод њу енер ги је из об но вљи вих 
из во ра; по ве ћа ње со ли дар но сти и са рад ње ме ђу др жа ва ма (пр во ре ги о нал но, 
а он да и гло бал но); по ди за ње ни воа еко ло шке све сти и без бед но сне кул ту ре о 
нео п ход но сти ко ег зи стен ци је чо ве ка и при ро де; усва ја ње и им пле мен ти ра ње 
стра те шких и прав них ака та ко ји ма ће се ува жи ти прет ход но на ве де но и сл.

На кра ју, не тре ба за бо ра ви ти и на од ре ђе не не га тив не по сле ди це по 
оства ри ва ње енер гет ске без бед но сти, ко је су на ста ле услед од ре ђе них про-
ме на у жи вот ној сре ди ни. Кли мат ске про ме не (ко је су де лом на ста ле и пре ко-
мер ном упо тре бом фо сил них го ри ва услед ко јих је до шло до ефек та ста кле не 
ба ште, ото пља ва ња гле че ра и по ди за ња ни воа мо ра, упо тре бе ге о фи зич ког 
оруж ја), мо гу до ве сти до при род них ка та стро фа као што су: су ше, по пла ве, 
по жа ри, ура га ни, зе мљо тре си, кли зи шта и сл.23 Услед то га, екс пло а та ци ја 
енер гет ских ре сур са мо же би ти об у ста вље на или пот пу но пре ки ну та у од-
ре ђе ним ре ги о ни ма. Та ко ђе, на ве де не при род не ка та стро фе мо гу у зна чај ној 
ме ри угро зи ти ин фра струк тур не објек те у ко ји ма се про из во де или скла ди ште 

ве ли ку по тро шњу во де, као и да је пра ће на еми си јом га со ва ста кле не ба ште. Про це њу је се 
да ће, у пе ри о ду од 2008. до 2035. го ди не, њен удео у укуп ној про из вод њи наф те по ра сти са 
три на де вет од сто. Слич на је си ту а ци ја и са рет ким еле мен ти ма као енер гет ским ре сур си-
ма. На и ме, и њи хо ва про из вод ња спа да у ред „пр ља вих“ тех но ло ги ја, са ве о ма штет ним 
по сле ди ца ма по око ли ну (као у слу ча ју екс трак ци је наф те и га са из уљ них шкри ља ца). То 
и об ја шња ва за што се ме ђу ве ли ким про из во ђа чи ма рет ких еле ме на та не ма ни јед не ви со ко-
ра зви је не зе мље. Раз лог то ме су ви со ки еко ло шки стан дар ди чи је по што ва ње знат но по ску-
пљу је про из вод ни про цес. Нав. пре ма З. Кили бар да et al., 237, 248.

22 Ово пи та ње је по но во ин тен зи ви ра но код нас на кон по ве ћа них ко ли чи на штет них ма-
те ри ја у ва зду ху у по је ди ним гра до ви ма у Ср би ји кра јем 2019. и по чет ком 2020. го ди не, а ко ји 
су на ста ли услед знат ног бро ја до ма ћин ста ва ко ји се гре ју на др ва или угаљ, ко ји у ком би на цији 
са кли мат ским про ме на ма ства ра ју ефе кат ста кле не ба ште. Ре ше ње за на ве де не про бле ме је, 
из ме ђу оста лог, пре ла зак на да љин ски си стем гре ја ња из то пла на ко је ће ко ри сти ти при род ни 
гас. Снаб де ва ње при мар ном енер ги јом у Ре пу бли ци Ср би ји, пре ма по ка за тљи ма из 2017. го ди не 
ука зу ју да: угаљ има удео од 58,5%, на дру гом ме сту је наф та и нафт ни де ри ва ти са уде лом 
од 19,1%, би о ма са са 7,9%, при род ни гас са 7,4% и елек трич на енер ги ја са уде лом од 6,3%. 
Упо тре ба фи нал не енер ги је у 2017. го ди ни би ла је нај ве ћа у до ма ћин стви ма са уде лом од 34%, 
док је на дру гом ме сту би ла ин ду стри ја са уде лом од 28%, тран спорт 24%, јав ни сек тор 12%, 
док је по љо при вре да исте го ди не за бе ле жи ла про це нат од 1,4%. М. Ра до ва но вић, 189. 

23 Вид. Љу бо мир Ста јић, Дра ган Ву јо вић, „Ути цај ге о фи зич ког оруж ја на угро жа ва ње 
жи вот не сре ди не за по тре бе ра та“, Збо р ник ра до ва ПФНС, 2/2012, 121-141.
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енер ген ти (ра фи не ри је, ну кле ар не24 и тер мо е лек тра не, под зем на скла ди шта 
га са и сл.). На ве де но са мо још јед ном по твр ђу је кључ ни про блем у ис тра жи-
ва њу без бед но сних по ја ва, а то је по врат но деј ство по сле ди це на узрок.

4. ГЕ О ПО ЛИ ТИЧ КИ ТРЕН ДО ВИ И ЊИ ХОВ УТИ ЦАЈ  
НА ЕНЕР ГЕТ СКУ БЕЗ БЕД НО СТИ И БЕЗ БЕД НОСТ  

ЖИ ВОТ НЕ СРЕ ДИ НЕ У РЕ ПУ БЛИ ЦИ СР БИ ЈИ

Ме ђу соб на по ве за ност по ли ти ке, еко ном ских ин те ре са и ге о по ли ти ке 
ве ли ких и раз ви је них др жа ва у зна чај ној ме ри ути чу на оства ри ва ње, ка ко 
њи хо ве та ко и енер гет ске без бед но сти ма лих и не раз ви је них др жа ва (на ро-
чи то оних ко је по се ду је наф ту и при род ни гас или се на ла зе на стра те шки 
зна чај ним ко ри до ри ма за њи хов тран спорт). „По ли тич ки ин те ре си, ка пи тал 
и бор ба за моћ, а на ро чи то за кон тро лу пу те ва енер ги је, ства ра ју до дат ни 
на пор у кла сич ним по ли тич ким раз ли ка ма, су прот но сти ма и су ко би ма, 
на ро чи то на Бли ском Ис то ку, а у но ви је вре ме и у ре ги о ну Кав ка за.“25 Ка ко 
су и да ље огра ни че не мо гућ но сти за ве ћом и све о бу хват ни јом за ме ном фо-
сил них го ри ва са ал тер на тив ним из во ри ма енер ги је, са мим тим енер гет ске 
си ро ви не до би ја ју све зна чај ни ји по ли тич ки, стра те шки и без бед но сни зна-
чај ко ји ути че на оства ри ва ње на ци о нал не без бед но сти. 

Зна чај но је при ме ти ти да су др жа ве ко је су нај ве ћи по тро ша чи фо сил-
них го ри ва у ства ри ујед но и др жа ве ко је рас по ла жу ма лим из во ри шти ма и 
обр ну то.26 Због то га се сма тра да је не рав но мер на за сту пље ност енер гет ских 
си ро ви на у све ту ујед но и по ла зна осно ва за све при сут ни ја ге о по ли тич ка 
пре ви ра ња ме ђу др жа ва ма.27 Др жа ве Бли ског ис то ка и Ру ска Фе де ра ци ја 

24 По знат је слу чај да је услед зе мљо тре са и цу на ми ја у Ја па ну 2011. го ди не, до шло до 
ха ва ри је у ну кле ар ној елек тра ни Фу ку ши ма 1.

25 Гру па ау то ра, Стра те гиј ско-без бед но сни трен до ви у Ју го и сточ ној Евро пи до 2020. 
го ди не, Бе о град 2015, 84.

26 „Сво је вр стан ап сурд је да зе мље са 80% укуп не ин ду стриј ске про из вод ње кон тро-
ли шу са мо 20% свет ских ре зер ви фо сил них го ри ва. То ће пре ма не ким оце на ма, усло ви ти 
ве о ма бр зо ши ре ње по себ не те о ри је о нео др жи во сти пра ва др жа ва да са мо стал но га зду ју 
при род ним ре сур си ма на сво јој те ри то ри ји, због че га би мо гао да бу де до ве ден у пи та ње 
енер гет ски су ве ре ни тет зе ма ља ко је по се ду ју глав не ре зер ве фо сил них го ри ва.“ Ово је ви-
дљи во и у из ра зи тој не сра зме ри у по гле ду бро ја ста нов ни штва и до ступ них ре зер ви наф те 
и при род ног га са. „У 10 зе ма ља са нај ве ћим по твр ђе ним ре зер ва ма наф те жи ви све га 7,35% 
свет ског ста нов ни штва, а те зе мље рас по ла жу са 84,8% укуп них (свет ских) ре зер ви тог 
енер ген та.“ Ка да је у пи та њу при род ни гас „тек не што ви ше од јед не де ве ти не (11,36%) свет-
ског ста нов ни штва жи ви у де сет зе ма ља нај бо га ти јих при род ним га сом ко је за јед но рас по-
ла жу са ско ро осам де се ти на (78,7%) свет ских ре зер ви га са“. З. Кили бар да et al., 216-218.

27 По знат је слу чај из ав гу ста 2019. го ди не ка да је бло ки ра ни иран ски тан кер са два 
ми ли о на ба ре ла наф те спре чен да ис по ру чи то вар Си ри ји због уве де них санк ци ја тој др жа ви 
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сво је ме сто и уло гу на ме ђу на род ној сце ни за сни ва ју на из во зу си ро ви на.28 
Са дру ге стра не, нај ра зви је ни је зе мље све та и њи хо ва енер гет ска без бед ност 
ће и у бу ду ће за ви си ти од до ступ но сти по у зда них из во ра си ро ви на. Ту се 
пре свих ми сли на Сје ди ње не Аме рич ке Др жа ве, зе мље За пад не Евро пе, 
Ја пан, Ју жну Ко ре ју, Ки ну. То ујед но по ве ћа ва мо гућ но сти за да љи на ста вак 
угро жа ва ња жи вот не сре ди не, у че му сва ка ко пред ња чи Ки на.

Про це не су да 80% елек трич не енер ги је у Ки ни до ла зи из тер мо е лек-
тра на због че га спа да ју у гру пу нај ве ћих за га чи ва ња ва зду ха сум пор ди ок-
си дом. То је да ље до ве ло до по ве ћа ња ре спи ра тор них обо ље ња са смрт ним 
ис хо дом ме ђу ста нов ни штвом, за га ђе ња реч них то ко ва, и сл. Ки не ска др-
жав на аген ци ја за за шти ту жи вот не сре ди не (SE PA) про це њу је да за га ђе ње 
сум пор-ди ок си дом зе мљу ко шта 60 ми ли јар ди до ла ра го ди шње (у сми слу 
еко ном ских по сле ди ца на јав но здра вље и по љо при вред ну про из вод њу). 
Ме ђу на род на аген ци ја за енер ги ју про це њу је да ће Ки на до 2030. го ди не 
би ти од го вор на за 42% ра ста еми си је угљен-ди ок си да на свет ском ни воу.29

При ступ енер гет ским ре сур си ма го то во увек је био раз лог те ри то ри јал-
них и ге о по ли тич ких аспи ра ци ја екс пан зи о ни стич ких др жа ва. То је ујед но 
за зе мље са „ви шком“ тих ре сур са зна чи ло ства ра ње по тен ци јал них про бле-
ма у по гле ду очу ва ња пра ва на су ве ре но рас по ла га ње над њи ма.30 Ка ко би се 

од стра не Сје ди ње них Аме рич ких Др жа ва и Европ ске уни је. Аме рич ки др жав ни се кре тар 
Мајк Пом пео је та да из ја вио: „Ја сно смо ста ви ли до зна ња да би ло ко дир не брод, би ло ко им 
до пу сти да при ста ну, ри зи ку је да му САД уве ду санк ци је“ (Прет ње САД „уро ди ле пло дом“, 
Грч ка не ће при ми ти иран ски тан кер, https://www.b92.net/in fo/ve sti/in dex.ph p?yyyy=2019&mm = 
08&dd =21&na v_ca te gory=78&na v_id =1580558, 20. фе бру ар 2020. го ди не).

Кре та ње тан ке ра је од бло ки ра но на кон до би је них пи сме них га ран ци ја вла де из Те хе-
ра на да не ће ис кр ца ти те рет у Си ри ју. Аме рич ки пред сед ник До налд Трамп је та да из ја вио: 
„Иран ска при вре да је у ко лап су, ка та стро фал ном ста њу. Иран као зе мља има огро ман по-
тен ци јал. Мо же мо да ура ди мо не што ве о ма бр зо, али они не зна ју ка ко да поч ну раз го во ре 
јер су ве о ма по но сан на род“ (Иран ски тан кер се уда ља ва од Ги брал та ра, http://www.rts.rs/
pa ge/sto ri es/ci/story/2/svet/3629660/iran ski-tan ker-se-uda lja va-od-gi bral ta ra.html 20. фе бру ар 
2020. го ди не).

28 Бли же о са гле да ва њу гло бал ног тр жи шта наф те, при род ног га са и угља вид. Гру па 
ау то ра, Стра те гиј ско-без бед но сни трен до ви у Ју го и сточ ној Евро пи до 2020. го ди не, Бе о-
град 2015, 84-98.

29 Фред Берг стен, Ни ко лас Лар ди, Де рек Ми чел, Чарлс Фри мен, Успон Ки не: иза зо ви 
и шан се, пре ве ла са ен гле ског: Ја сми на Пе тро вић, Бе о град 2011, 206-208.

30 Др жа ве ко је су „иза шле у су срет“ ин те ре си ма ве ли ких др жа ва би ле су по ште ђе не 
да се на ђу на уда ру „ме ђу на род не за јед ни це“ под из го во ром бор бе за „људ ска пра ва“, „де-
мо кра ти ју“ или „бор бе про тив те ро ри зма“. У при лог то ме го во ре и тврд ње да је мо тив за 
НА ТО „ин тер вен ци ју“ у Ли би ји би ла ве о ма по вољ на по ну да Га да фи ја ру ском ГА СПОРМ-у 
да из гра ди га со вод кроз Сре до зем но мо ре, ка ко би се обез бе ди ла ис по ру ка ли биј ског га са 
Евро пи. То је пре ма за пад ним пред ви ђа њи ма мо гло до ве сти до ру ског мо но по ла на снаб де-
ва ње Евро пе и мо ра ло је би ти спре че но по сва ку це ну. Мир ја на Ра до ји чић, „Крај Хлад ног 
ра та, ве ли ка си ла и ге о по ли ти ка при род них ре сур са – при ло зи за јед ну сту ди ју слу ча ја“, 
На ци о нал ни ин те рес, 2/2012, 90.
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у ме ђу на род ној јав но сти оправ да ле на ве де не аспи ра ци је би ло је нео п ход но 
ство ри ти, ка ко ка же Кон стан тин Си мо нов, „‘на уч не’ кон струк ци је о то ме, 
ка ко су сил не те ри то ри је, бо га те ре сур си ма вла сни штво чи та вог све та“. Због 
то га се, „под па ро лом за шти те све та од дик та тор ских ре жи ма за ра же них 
ви ру сом ‘си ро вин ског на ци о на ли зма’, про мо ви ше док три на ‘си ро вин ског 
ин тер вен ци о ни зма’. Она је ка му фли ра на у док три ну ра та про тив оруж ја за 
ма сов но уни шта ва ње, већ је им пле мен ти ра на у ин ва зи ји на Ирак.“31 По ред 
то га, др жа ве су би ле из ло же не и раз ли чи тим ви до ви ма при ти са ка у скло пу 
све о бу хват ног кон цеп та хи брид ног ра то ва ња. По ред еко ном ских санк ци ја, 
је дан од хи брид них на чи на ути ца ја на укуп ну од брам бе ну спо соб ност др жа-
ве је и пре у зи ма ње кон тро ле над кључ ним на ци о нал ним ре сур си ма од стра не 
спољ ног еко ном ског ен ти те та,32 од но сно мул ти на ци о нал них кор по ра ци ја.33

По сто је ми шље ња да је аме рич ка „ин тер вен ци ја“ у Ав га ни ста ну, на кон 
оне ко ја је прет хо ди ла у Ира ку, има ла не спор ну „нафт ну“ ди мен зи ју. Не ки 
то пре по зна ју и ме ђу мо ти ви ма за агре си ју НА ТО-а на СРЈ 1999. го ди не, као 
на ме ру очу ва ња ре ги о на си гур ним за тран сбал кан ски наф то вод кроз Ал ба-
ни ју и Ма ке до ни ју.34 Као на чин за оства ри ва ње те кон тро ле ви ђен је је ди но 
па ци фи ко ва њем Ко со ва и Ме то хи је,35 од но сно удо во ља ва њем се це си о ни стич-
ким аспи ра ци ја ма ко сов ских Ал ба на ца.36 Спе ци фич но сти стра ног ан га жо-

31 З. Кили бар да et al., 224-226.
32 М. Ми тро вић, 310-311.
33 Свр га ва ње ре жи ма Мо а ме ра ел Га да фи ја, ње го ва ли кви да ци ја, као и до во ђе ње зе мље у 

ста ње ме ђу пле мен ских су ко ба ство ри ло је по год но тле да глав ни из вр шни ру ко во ди о ци За пад-
них нафт них и га сних ком па ни ја по хи та ју ка Три по ли ју ка ко би, као и у ирач ком слу ча ју, скло-
пи ли еко ном ске аран жма не са „пре ла зном вла дом“ док је иста нај сла би ја. М. Ра до ји чић, 91.

34 Џон Пил џер је је дан од тих ау то ра ко ји твр де да је за кам па њу НА ТО-а у бив шој 
Ју го сла ви ји би ло ши рих стра те шких мо ти ва За па да. На и ме, енер гет ски ре сур си Ка спиј ског 
ба се на су мо жда чи ни лац ко ји сто ји иза бал кан ске стра те ги је НА ТО-а, од но сно, ствар но 
пи та ње је би ла наф та. Пре ма ње му, НА ТО-ов  про кла мо ва ни мо тив ху ма ни тар не ин тер вен-
ци је при кри вао је истин ски мо тив, „не стр пље ње им пе ри јал них бо го ва да до вр ше свој нај-
хит ни ји по сле хлад но ра тов ски про јект: ус по ста вља ње нафт ног про тек то ра та чи та вим пу тем 
од Пер сиј ског за ли ва до Ка спиј ског мо ра“. Нав. пре ма Дра га на Ду лић, „Су ко би на Бал ка ну 
у све тлу ге о по ли ти ке ху ма ни тар не по мо ћи“, Го ди шњак Фа кул те та без бед но сти 2009, 37.

35 До ла ском на Ко со во и Ме то хи ју САД су по тро ши ле 36,6 ми ли о на до ла ра да из гра-
де вој ни камп „Бонд стил“ на ју гу Ко со ва. Нај ве ћу аме рич ку ино стра ну вој ну ба зу из гра ђе ну 
по сле Ви јет на ма, „Бонд стил“, из гра ди ла је „Brown & Ro ot Di vi sion of Hal li bur ton“, нај ве ћа 
свет ска кор по ра ци ја за нафт не услу ге, ко ју је во дио Ри чард-Ди к Чеј ни пре не го што је био 
име но ван за пот пред сед ни ка у ад ми ни стра ци ји Џ. Бу ша Мла ђег. Д. Ду лић, 52.

36 М. Ра до ји чић, 84-85. Иста ау тор ка на во ди „да је но вем бра 1999. го ди не, Ме ђу на род на 
кри зна гру па по здра ви ла ди рек ти ву Бер на ра Ку шне ра, ше фа ми ров них сна га Ује ди ње них 
на ци ја на Ко сме ту, да УН МИК пре у зме упра ву над свом по крет ном и не по крет ном имо ви ном 
ко ја је ре ги стро ва на на име СРЈ или Ре пу бли ке Ср би је, и би ло ко јег од њи хо вих ор га на, а ко ја 
се на ла зи на те ри то ри ји Ко со ва, ис по ља ва ју ћи ко сов ским ми ро твор ци ма и до дат ни зах тев 
– да УН МИК или КФОР на брз и енер ги чан на чин пре у зму упра ву над ком плек сом руд ни ка 
Треп ча.“
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ва ња на Бал ка ну би ли су упо тре ба ме ђу на род них ху ма ни тар них ор га ни за ци ја 
као сво је вр сна „прет ход ни ца“ вој ном ан га жо ва њу, за ко је се ка сни је ис по-
ста ви ло да су би ли мо ти ви са ни по ли тич ко-еко ном ским ин те ре си ма.37

По ред свог зна ча ја у ге о стра те шком сми слу, Ко со во и Ме то хи ја рас по-
ла жу зна чај ним ко ли чи на ма ре зер ви угља (лиг ни та).38 На и ме, пре ма по да ци-
ма Свет ске бан ке, вред ност ми не рал них ре сур са Ко со ва из но си ла је пре ко 
19 ми ли јар ди до ла ра. Струч ња ци ци вил не ми си је УН на Ко со ву сма тра ју да 
са мо ре зер ве лиг ни та из но се 8,3 ми ли јар ди то на, док срп ски струч ња ци 
сма тра ју да оне из но се чак 14 ми ли јар ди то на, што омо гу ћа ва екс пло а та ци ју 
у на ред них 150-200 го ди на. По ред ре сурс не, Ко со во и Ме то хи ја рас по ла жу 
и зна чај ном ин ду стриј ском ба зом. „Треп ча” пред ста вља нај ва жни ји ин ду-
стриј ски обје кат у по кра ји ни и он у се би об је ди њу је 14 руд ни ка и 8 фа бри ка, 
укљу чу ју ћи и елек тро ли зу цин ка, фа бри ку аку му ла то ра (ба те ри ја), фа бри ку 
за про из вод њу сум пор не ки се ли не, ве штач ких ђу бри ва.39

По себ на опа сност по без бед ност жи вот не сре ди не пред ста вља то што 
се екс пло а та ци ја ре сур са од стра не мулт на ци о нал них кор по ра ци ја (као „про-
ду же не ру ке“ ве ли ких си ла) за сни ва на прин ци пу да су „про фи ти при ват ни, 
а ри зи ци јав ни“, од но сно да је при о ри тет оства ри ва ње про фи та, а не екс пло-
а та ци ја за сно ва на на прин ци пи ма одр жи вог раз во ја. Ово је на ро чи то из ра-
же но у др жа ва ма ко је се на ла зе у фа за ма „пост кон фликт не ре ха би ли та ци је“ 
или др жа ва ма на чи јем је де лу те ри то ри је ис кљу че но вр ше ње су ве ре не вла-
сти као у слу ча ју Ре пу бли ке Ср би је и Ко со ва и Ме то хи је. То је због то га што 
су ме ха ни зми др жа ве на пла ну за шти те сво јих ин те ре се (па и у по гле ду 
енер гет ских ре сур са и за шти те жи вот не сре ди не) у тим слу ча је ви ма сла би 
или их уоп ште не ма.

Ка да је у пи та њу енер гет ска без бед ност Евро пе, кључ но ме сто у са гле-
да ва њу тран зит них ко ри до ра има цен трал ни део Ју го и сточ не Евро пе, од но сно 
Бал кан и Ср би ја у ње го вом сре ди шту. То је нај бо ље ви дљи во на при ме ри ма 
раз во ја про је ка та из град ње га со во да „Ју жни ток“, „На бу ко“ и „Тран сја дран-
ски га со вод“ (и ње гов евен ту ал ни про ду же так у ви ду „Јон ско-ја дран ског 
га со во да“). Иа ко на ве де ни про јек ти ни су за жи ве ли, ја сно је ко ли ки је њи хов 

37 Вид. Љу бо мир Ста јић, „Не ке кон тро вер зе у ра ду ме ђу на род них ху ма ни тар них ор-
га ни за ци ја“, Хар мо ни за ци ја срп ског и ма ђар ског пра ва са пра вом Европ ске уни је (те мат ски 
збор ник), Но ви Сад 2014, 191-207.

38 За ни мљи во је спо ме ну ти да је пра во да екс пло а ти ше тре ћи ну те ри то ри је Ко со ва и 
Ме то хи је у по тра зи за ру дом угља до би ла ка над ска ком па ни је „En vi dity Energy ltd“, ко јој 
пред се да ва пен зиони са ни аме рич ки ге не рал Ве сли Кларк, је дан од пред вод ни ка НА ТО агре-
си је на СРЈ (Ко сов ски угаљ као „рат ни плен“ ге не ра ла Клар ка, http://www.nspm.rs/hro ni ka/
ko sov ski-ugalj-kao-rat ni-plen-ge ne ra la-klar ka.html?alp ha bet=l 20. фе бру ар 2020. го ди не).

39 Је ле на По но мар јо ва, „Ква зи др жав ност као ин стру мент хе ге мо ни је: слу чај Ко со во 
(II)“, (http://www.nspm.rs/ko so vo-i-me to hi ja/kva zi dr zav nost-kao -in stru ment-he ge mo ni je-slu caj-
ko so vo-ii .html, 20. фе бру ар 2020. го ди не).
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зна чај за енер гет ску без бед ност цен трал не и За пад не Евро пе, по себ но ако 
се узме у об зир да је до са да он до пре ман ис кљу чи во пре ко Укра ји не и „Се-
вер ног то ка“. 

Зна чај из град ње га со во да ко ји би про ла зио кроз ње ну те ри то ри ју за 
др жа ве као што је Ре пу бли ка Ср би ја огле да се у: ин ве сти ци о ним ак тив но сти-
ма, при ли ву при хо да у бу џет, оства ри ва њу по вољ не ге о по ли тич ке по зи ци је, 
као и у под ми ри ва њу соп стве них по тре ба за га сом у ци љу по ди за ња ин ду-
стриј ске про из вод ње. Не ке про це не су ука зи ва ле на то да би га со вод „Ју жни 
ток“ тре ба ло да до не се ин ве сти ци је у вред но сти око 1,7 ми ли јар ди евра, као 
и при хо де од тран зит них так си у вред но сти око 200 ми ли о на евра го ди шње. 
Ге о по ли тич ке ко ри сти Ср би је огле да ју се у по зи ци ји зна чај ног тран зит ног 
цен тра кроз ко ји би се гас до пре мао за зе мље Цен трал не и За пад не Евро пе. 
Што се ти че соп стве них из во ра га са, Ср би ја за са да мо же да под ми ри све га 
8-9% по тре ба. То зна чи да је Ср би ја као зе мља уво зни ца га са у ве ли кој ме ри 
за ви сна од ру ског га са.40 Не дав но пу штен у рад „Тур ски ток“ оста вља на ду 
да ће Ср би ја ус пе ти да из вр ши ди вер си фи ка ци ју у по гле ду снаб де ва ња ру ским 
га сом, ко ји се за са да до пре ма је ди но пре ко Укра ји не и Ма ђар ске.

Оства ри ва ње енер гет ске без бед но сти Ре пу бли ке Ср би је у по гле ду снаб-
де ва ња при род ним га сом, ко ја ће би ти пра ће на да љом га си фи ка ци јом ка ко 
ка ин ди ви ду ал ним по тро ша чи ма, та ко и то пла на ма и ин ду стри јим по стро је-
њи ма омо гу ћи ће сма ње ње штет них еми си ја га со ва. На и ме, укуп на про из вод-
ња елек трич не енер ги је у Ре пу бли ци Ср би ји се са уде лом од 70% про из во ди 
у тер мо е лек тра на ма. То ука зу је да спа да мо у гру пу зе ма ља ко је су нај ве ћи 
по тро ша чи угља. По ред то га што је то у су прот но сти са стан дар ди ма Енер-
гет ске за јед ни це и Европ ске уни је, то исто вре ме но до во ди и до про бле ма са 
за га ђе њем жи вот не сре ди не.41

5. ЗА КЉУ ЧАК

Пи та ња енер гет ске без бед но сти и без бедности жи вот не сре ди не да нас 
по ста ју кључ на пи та ња од на ци о нал ног ин те ре са и као та ква пред ста вља ју 
еле мен те на ци о нал не без бед но сти го то во свих др жа ва. Оства ри ва ње енер-
гет ске без бед но сти не ких ве ли ких др жа ва че сто је пра ће но угро жа ва њем 
жи вот не сре ди не, ка ко соп стве не, та ко и ма лих зе ма ља. Зна чај ну уло гу у 
то ме има ју аспи ра ци је ве ли ких др жа ва, као и те жња за про фи том ве ли ких 
мул ти на ци о нал них ком па ни ја као њи хо вих „про ду же них ру ку“. Упр кос 

40 Вид. Го ран Ми ло ше вић, Зве здан Ђу рић, „Ју жни ток – кроз при зму еко ном ског раз-
во ја и еко ном ске и енер гет ске без бед но сти Ср би је“, По ли ти ка на ци о нал не без бед но сти, 
1/2014, 76.

41 М. Ра до ва но вић, 192.
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чи ње ни ци да се енер гет ски ре сур си (пре свих наф та и при род ни гас) на Зе мљи 
сма њу ју, по тре бе за енер ги јом се кон стант но по ве ћа ва ју. То је на ро чи то из-
ра же но у еко ном ски нај ра зви је ни јим др жа ва ма, чи ји при вред ни раст упра во 
по чи ва на нео п ход но сти пер ма нент ног при су ства енер гет ских ре сур са, од-
но сно њи хо ве упо тре бе за про из вод њу енер ги је нео п ход не за рад ин ду стриј-
ског сек то ра. У то ме зна чај но пред ња че САД и Ки на. 

Са дру ге стра не, др жа ве или ре ги о ни бо га ти ре сур си ма има ју кон стант ну 
по тре бу за ди стри бу ци јом, од но сно про да јом сво јих ре сур са дру гим др жа ва-
ма. Знат ним ко ли чи на ма ре зер ви при род ног га са и наф те рас по ла жу Ру си ја, 
зе мље Бли ског ис то ка и по је ди не зе мље Ла тин ске Аме ри ке. Ако то ме до да-
мо др жа ве ко је се на ла зе на про сто ру ко ји се на ла зи на пут ним прав ци ма 
ко ји ма се енер гет ски ре сур си до пре ма ју од др жа ва из во зни ца до др жа ва 
уво зни ца, по ста је ја сна и њи хо ва уло га у оства ри ва њу енер гет ске без бед но-
сти. Ге о по ли тич ка пре ви ра ња из ме ђу ве ли ких си ла че сто за по сле ди цу имају 
угро жа ва ње на ци о нал не без бед но сти ма лих зе ма ља, па са мим тим и угро жа-
ва ње њи хо ве енер гет ске и без бед но сти жи вот не сре ди не. То се пр вен стве но 
огле да у те жња ма за кон тро лом др жа ва и ре ги о на бо га тих наф том и при род-
ним га сом, као и кон тро лом тран зит них ко ри до ра ко ји ма би се они ди стри-
бу и ра ли. 

По ве за ност ене р гет ске и без бед но сти жи вот не сре ди не у зна чај ној мери 
осли ка ва те жње и мо гућ но сти др жа ва за оства ри ва њем прин ци па одр жи вог 
раз во ја. Ме ђу тим, упр кос то ме, све до ци смо да се „тр ка за ре сур си ма“ не 
сма њу је, већ на про тив, са мо по при ма но ве об ли ке ко ји не ми нов но во де угро-
жа ва њу жи вот не сре ди не. Због то га, одр жи во ко ри шће ње по сто је ћих фо сил-
них го ри ва, као и пер ма нент но ула га ње у об но вљи ве из во ре енер ги је мо ра-
ју пред ста вља ти им пе ра тив ка ко за ве ли ке зе мље, та ко и за зе мље у раз во ју. 
Гру пи др жа ва ко је се на ла зе у про це су тран зи ци је, од но сно др жа ва у раз во ју 
припа да и Ре пу бли ка Ср би ја. Као др жа ва за ви сна од уво за наф те и при род ног 
га са, као др жа ва ко јој је огра ни че но вр ше ње су ве ре не вла сти на Ко со ву и 
Ме то хи ји, као и др жа ва ко ја има по во љан ге о граф ски по ло жај на про сто ру 
Ју го и сточ не Евро пе и За пад ног Бал ка на, Ре пу бли ка Ср би ја се су о ча ва са 
зна чај ним иза зо ви ма у по гле ду оства ри ва ња сво је енер гет ске, а са мим тим и 
без бед но сти жи вот не сре ди не. Ува жа ва ње са вре ме них ге о по ли тич ких трен-
до ва, ме ђу соб не усло вље но сти и по ве за но сти енер гет ске без бед но сти и без-
бед но сти жи вот не сре ди не, да ља ди вер си фи ка ци ја у по гле ду снаб де ва ња 
при род ним га сом и по пу ла ри за ци ја упо тре бе при род ног га са у ин ду стри ји 
и при ват ним до ма ћин стви ма, раз вој тех но ло ги ја за про из вод њу енер ги је из 
об но вљи вих из во ра енер ги је, као и усва ја ње аде кват ног стра те шког и прав ног 
окви ра, пред ста вља ју по ла зну осно ву ка оства ри ва њу на ци о нал не без бед-
но сти у овим обла сти ма.
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GeopoliticalAspectsofEnergySecurityand
EnvironmentalSecurityintheRepublicofSerbia

Abstract:En dan ge ring of the en vi ron ment to day is lar gely due to the pur su it 
of energy se cu rity, re spec ti vely the need for a lar ge amo unt of it. In this re gard, 
the su bject of our re se arch is to de ter mi ne the in ter de pen den ce and im pact of 
energy se cu rity on en vi ron men tal se cu rity, and vi ce ver sa, as well as iden tifying 
the so ur ces, forms and car ri ers of en dan ge ring energy se cu rity and en vi ron ment 
se cu rity. In or der to de ter mi ne this, be a ring in mind that “ra ce for re ma i ning 
re so ur ces” in the world in the last few de ca des has been par ti cu larly in ten si fied; 
it is ne ces sary to con si der con tem po rary ge o po li ti cal trends and the ir im pact on 
the se cu rity of small co un tri es, in clu ding the Re pu blic of Ser bia. Na mely, the key 
fac tors of energy se cu rity are the exi sten ce, pro duc tion (ex plo i ta ti on), tran sit and 
use of fos sil fu els (coal, oil and na tu ral gas).

The Re pu blic of Ser bia has sig ni fi cant qu an ti ti es of coal re ser ves, whi le in 
the ca se of oil and na tu ral gas, its energy ne eds are lar gely met by im ports. The 
ge o grap hi cal and geo-stra te gic po si ti ons of the Re pu blic of Ser bia in the area of   
So ut he a stern Eu ro pe (and the We stern Bal kans) in di ca te its ex tre mely fa vo ra ble 
po si tion as a tran sit co un try. Ac hi e ving its energy se cu rity de pends lar gely on 
vi e wing and un der stan ding con tem po rary ge o po li ti cal trends. The ge o po li ti cal 
(and he ge mo nic) aspi ra ti ons of lar ge co un tri es ha ve of ten led (and still do) to 
pro vo king cer tain con flicts, cri ses, and even open ar med con flicts that, among 
ot her things, ha ve im pact on en dan ge ring the en vi ron ment.

Keywords:se cu rity, energy se cu rity, en vi ron men tal se cu rity, ge o po li ti cal trends.
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