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1. УВОД
Појам безбедности је мењао своје значење кроз историју. Тако данас постоји велики
број дефиниција безбедности, које зависе од контекста у коме се овај термин употребљава.
У политичким наукама и науци о међународним односима он представља један од
централних појмова, а настала је и значајна под дисциплина, наука о безбедности, у чијем
се центру пажње налази овај појам.
Данашњи свет, нарочито Европа као синоним демократије и владавине права, суочава
се са највећом кризом безбедности од краја хладног рата. Данас се појам безбедности с
једне стране проширио са војног на друге секторе, а с друге стране продубио, са државе на
недржавне референтне објекте.
Тако су настали појмови као што су економска, еколошка, политичка, људска,
колективна и глобална безбедност. Осим тога, појам безбедности се и обогатио, тако да се
сада не разматра само са становишта стратегијских студија у циљу решавања проблема,
већ и са становишта филозофије, социологије, антропологије и других друштвених
дисциплина ради критичког преиспитивања извора безбедности, односно небезбедности.
Систем безбедности је врло сложен систем и организован је преко хијерархијске
структуре, односно под система и микро система. Сваки систем, па тако и систем
безбедности, одликује се својом ефикасношћу. Сваки систем је део већег система. Свака
држава формира више великих система, под система и микро система. Између њих постоје
вертикалне и хоризонталне везе, посредством којих они функционишу као глобални
државни и друштвени систем.
У питању је облик организовања и функционисања друштва у спровођењу мера и
активности на превентивном и репресивном плану, које се предузимају ради очувања
суверенитета и интегритета државе, њеног уставом утврђеног поретка, права и слобода
грађана, као и свих осталих друштвених и међународних вредности од свих облика и
носилаца угрожавања, без обзира на место и време извршавања.
Основна функција система безбедности заснива се и огледа у правовременом
откривању и спречавању свих облика непријатељске и анти друштвене делатности којима
се угрожавају основне вредности друштва. Елементи система безбедности у ширем
смислу су: активности, мере, послови, субјекти и снаге. Субјекти система безбедности су
органи и службе безбедности. Међусобна условљеност и зависност функционисања и
доприноса безбедности свих субјеката система заснива се на њиховој комплементарности
у оквиру организовања и функционисања система безбедности.
Модерно доба и измењени карактер конфликтних односа указују на потребу стварања
специјализованих информатичко-комуникационих екипа у кључним безбедоносним
службама и установама, које би мобилношћу, едукованошћу и тимским деловањем биле
обучене да преузимањем кризне комуникације у пракси идентификују одређени проблем,
креирају га и усмеравају ка цивилној јавности, нудећи и конкретно решење.
Након укратког објашњења самог термина безбедности, у наредном тексту ће
детаљније бити анализиран појам, предмет и значај безбедоносне аналитике, као
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