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УВОД

Термин безбедност се користи у теорији и у пракси,  у скоро свим сферама живота.

Безбедност или сигурност је један од највише помињаних а најмање објашњених појмова.

Oдређивање појма безбедност наилази на проблем прво у погледу сфере на коју се односи

и, друго, у погледу мисаоног конструкта који означава.

Једна  група  аутора  порекло  термина  безбедност  налази  у  грчкој  речи  „asphaleia“,

односно негацији речи „sphallo“ (лаж, грешка, пропаст, пропадање, рушење и сл). Ради се,

дакле,  о  означавању  избегавања  лажи,  грешке,  пропасти,  пропадања,  рушења  и  сл.

Присталице овог мишљења указују да је преводом ове речи на латински настао је израз

phallo (падати, пасти), из које су у енглеском језику настали изрази fault, failing, false, који

значе грешку, неуспех, неистину.

С друге стране, друга група аутора налази порекло појма безбедност у латинској речи

„securitas“, која је изведена из термина securus, односно кованице sinecura (sine - без и cura

- невоља, забринутост,  опрезност,  патња,  бол и сл.) која  означава стање без бриге,  без

невоље, мирноћу, спокојство. Према њима, безбедност представља околности или стање

које  карактерише  одсуство  опасности  које  прете  да  наруше  то  стање.  Они,  при  томе,

указују да ово стање подразумева како материјалне околности тако и субјективни осећај

(психичко  стање)  проузроковано  овим  околностима,  односно  да  има  објективни  и

субјективни аспект.

Сам систем безбедности подразумева складно деловање више организација безбедности

које  обављају  специфичне  подфункције  безбедности,  што  резултира  извесним  стањем

безбедности. 

Фактори  који  опредељују  систем  безбедности  Републике  Србије  грубо  се  могу

поделити на спољне и унутрашње. Спољни чиниоци потичу из стратегијског окружења и

имају међународну, регионалну и националну димензију или аспект. Унутрашњи чиниоци

система  одбране  имају  безбедносни,  политички,  економски,  демографски,  техничко-

технолошки, социјални, културни и етички карактер. Могу се класификовати на различите
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