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КРИТИЧНA ИНФРАСТРУКТУРА И НАЦИОНАЛНА 

БЕЗБЕДНОСТ 

  

Резиме: Повезаност националне безбедности и заштите критичне 

инфраструктуре је од виталног значаја за напредак сваког друштва и његово 

правилно социјално функционисање. Иако критична инфраструктура има своју 

дугу историју, већина актуелних дефиниција укључује безбедносну димензију у 

свој садржај. Заједно са многим предностима, технолошки напредак донео је и 

диверзификацију претњи које би могле, између осталог, утицати и на 

неадекватно функционисање критичне инфраструктуре. Савремене 

асиметричне претње представљају реалну опасности за добро функционисање 

сваке критичне инфраструктуре. У околностима прекида нормалног 

функционисања критичне инфраструктуре читаво друштво постаје угрожено 

због домино ефеката као последице међузависности. Заједно са проширивањем 

значаја концепта националне безбедности укључивањем сфера које нису војне у 

његово значење, пажња је усмерена на оне сегменте који доприносе добробити 

грађана и њиховим основним потребама. Институције задужене за храну, воду, 

енергију и транспорт постају видљивије и значајније, али и рањивије од 

различитих асиметричних претњи. Аутори у раду полазе од општеприхваћене 

чињенице да критична инфраструктура представља основну димензију за 

несметано обезбеђивање националне безбедности. Поред анализе појма и 

основних обележја, као и значаја посебно је апострофиран норматривни оквир 

критичне инфраструктуре ЕУ као и законодавство појединих држава чланица.  

Кључне речи: критична инфраструктура, национална безбедност, ЕУ, сектори, 

оператери критичне инфраструктуре, заштита критичне инфраструктуре.. 

Кључне речи: критична инфраструктура, национална безбедност, ЕУ, 

сектори, оператери критичне инфраструктуре, заштита критичне 

инфраструктуре 

 

CRITICAL INFRASTRUCTURE AND NATIONAL SECURITY 

Abstract: The connection between national security and the protection of critical 

infrastructure is vital for the progress of any society and its adequate functioning. 

Although critical infrastructure has a long history, most current definitions include a 

security dimension in their content. Along with many advantages, technological 

progress has brought about the diversification of threats that could, among other 

things, produce the inadequate functioning of critical infrastructure. Modern 

asymmetric threats pose a real threat to the adequate functioning of any critical 

infrastructure. In the circumstances of the interruption of the normal functioning of 

the critical infrastructure, the whole society becomes endangered due to the domino 

effects as a consequence of interdependence. Along with expanding the significance of 
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the concept of national security by including non-military aspects in its meaning, 

attention is focused on those segments that contribute to the well-being of citizens and 

their basic needs. Institutions in charge of food, water, energy and transport are 

becoming more visible and significant, but also more vulnerable to various 

asymmetric threats. The authors start from the generally accepted fact that critical 

infrastructure is the basic dimension for unhindered provision of national security. In 

addition to the analysis of the concept and basic features, as well as the significance, 

the normative framework of the EU critical infrastructure as well as the legislation of 

individual member states are especially emphasized. 

Key words: critical infrastructure, national security, EU, sectors, critical 

infrastructure operators, critical infrastructure protection 
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УВОД 

     Концепт „критичне инфраструктуре“ има дугу историју, па се са правом 

може анализирати као пратилац развоја људске цивилизације. Још у старом 

Риму, критична инфраструктура се састојaла углавном од путева и аквадукта. 

Путеви су поред осталог имали и војни карактер и омогућавали су веома брз 

транспорт војника и војне опреме у угрожене делове Римског царства. 

Аквадукти нису представљали само инивативно технолошко решење тог 

периода већ су обезбеђивали потребну питку воду за становништво што је 

било посебно значајно за санитарне и здравствене потребе. И кинески зид је 

представљао критичну инфраструктуру пружајући заштиту од евентуалне 

агресије, али је и олакшавао економски развој и очување најважнијих 

културних обележја Кине. У периоду колонијалне доминације, за Шпанију су 

критичну инфраструктуру представљали и рудници злата у Јужној Америци, 

као и луке и флота за транспорт драгоцених метала у земљу. Иако је 

технолошки напредак у многоме утицао на све области друштвеног живота, 

важност многих класичних, критичних, инфраструктурних система и данас је 

остала непромењена. У савременом друштву, техничке структуре, посебно у 

области одржавања информационих система, контроле и управљања 

снабдевањем енергијом, ресурсима питке воде и саобраћајем, имају примарну 

важност. Процес глобализације и информационо технолошке револуције 

претвориле су елементе критичне инфраструктуре у сложене системе, 

међусобно повезане и уједно повећале и осетљивост и рањивост. Из угла 

безбедности и просперитета државе, од прворазредног значаја је да елементи 

критичне инфраструктуре буду на одговарајући начин организовани, 

управљани и заштићени. Другим речима, компоненте критичне 

инфраструктуре морају бити отпорне да издрже било коју врсту нежељеног 

утицаја или промене, било политичке, економске, друштвене или еколошке, на 

начин да обезбеде основне услове за задовољавање потреба друштва и 

функционисање националних установа (Grenda, Ślachcińska, 2017). 

Критична инфраструктура може бити узрок кризе, жртва кризе или ресурс 

за решење кризе, нарочито у случају природних несрећа.  У фазама управљања 

ванредним ситуацијама потребно је планирати, пре свега, заштиту, али и 

обезбедити нормално функционисање друштва где сектори критичне 

инфраструктуре морају одмах пружити подршку заједници како би се 

осигурала стабилност друштва и опоравак од ванредних ситуација. Значајно је 

напоменути да важност и значај критичне инфраструктуре посебно долази до 

изражаја у ванредним ситуацијама као што су природне катастрофе. У таквим 

околностима прекопотребан је континуитет њеног функционисања. На тај 

начин се остварује утицај на смањење и ефикасно уклањање последица 
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катастрофа и брзо уклањање настале штете. Због тога је неопходно 

успоставити повећање отпорности критичне инфраструктуре у околностима 

ванредних ситуација. Смањење утицаја природних катастрофа на људе и 

критичну инфраструктуру укључује интервенције за спречавање или смањење 

могућности физичких претњи и социјалних поремећаја (Zhou, et al.,2010).  

Критична инфраструктура има нарочиту важност када су катастрофе у питању. 

Свака земља би требало да посебну пажњу посвети заштити критичне 

инфраструктуре кроз формирање посебних тимова у које би требало 

укључити: јединице за спровођење закона, превентивно деловање на 

спречавању криминала, противтерористичке тимове, националну безбедност и 

одбрану, тимове за управљање ванредним ситуацијама, укључујући 

комуникацију, планирање рада у случају ванредних ситуација, физичку 

заштиту, планирање и припремљеност за природне несреће. Ванредне 

ситуације су поремећено стање друштва и у таквом поремећеном стању је 

неопходно обезбедити адекватно функционисање елемената критичне 

инфраструктуре и то треба да буде један од виталних интереса сваке државе.  

1. ПОЈАМ И ОСНОВНА ОБЕЛЕЖЈА КРИТИЧНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 

     Савремени концепт критичне инфраструктуре карактерише измењена 

перцепција претњи и повећане зависности између разних инфраструктурних 

елемената. То је утицало да критична инфраструктура поприми све већи обим, 

садржај и сложеност, а на потенцијалне претње и угрожавања представљају 

прворазредни значај за националну безбедност. Појам критичне 

инфраструктуре обухвата објекте као што су зграде, путеви и транспортни, 

телекомуникациони, водоводни и енергетски системи, хитне службе, 

банкарске и финансијске институције и извори снабдевања, као и виртуелни 

(сајбер) простор. У најширем значењу, критичну инфраструктуру чине 

различити системи који су неопходни за несметано функционисање власти на 

свим нивоима (Kelley et al., 2016). 

Првенствено, због широког обима који обухвата и разноликост садржаја 

који су по својој природи мултидисциплинарни, дефинисање појма критична 

инфраструктура је сложен поступак. Сам појам “инфраструктура” може се 

дефинисати као “основни оквир система или организације”, док се за синтагму 

“критична инфраструктура” може употребити мноштво дефиниција, обзиром 

да је појам „критичан“ променљив и тешко одредљив. С друге стране, 

проблему сложености доприносе и вештачке мреже и системи који пружају 

неопходне услуге широком кругу становништва (Kelley et al., 2016). И поред 

неспорне сложености, појам критичне инфраструктуре се обично дефинише на 

један од два начина. Први начин обухвата набрајање свих виталних 

инфраструктура, као што је био случај у америчкој стратегији заштите 
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критичне инфраструктуре из 2003. године као једном од првих докумената ове 

врсте (The National Strategy for the Physical Protection of Critical Infrastructures 

and Key Assets, 2003). Из научног угла посебно је значајан приступ који 

дефинише критичност као резултат специфичних особина. У овом случају 

утврђују се одређена релациона својства система, јер је дати систем критичан у 

односу на друге системе или целине. Наиме, систем је критичан за други 

систем када је први неопходан да би се наставило са радом другог. Тако 

немачка национална стратегија за заштиту критичне инфраструктуре 

дефинише критичност као релативну меру за последице поремећаја или 

неуспеха функције у вези са испоруком добара и услуга друштву 

(Bundesministerium des Innern Nationale Strategie zum Schutz Kritischer 

Infrastrukturen, 2009). У том смислу, критична инфраструктура је 

инфраструктура која је потребна да би наставили са радом други већи 

технички и (или) друштвени системи или који су потребни за обезбеђивање 

робе или услуга које се сматрају виталним за функционисање савременог 

друштва (Lukitsch et al., 2018:12). И без даљег навођења, можемо уочити да 

суштински проблем у дефинисању појма представља појам „критичност“. С 

тим у вези, значајно је одређење по коме је „одређен систем критичан ако 

обезбеђује рутинске функције, ако не постоје практичне могућности брзе 

замене, изненадна дисфункција која узрокује нетривијалне штете иако је 

уграђен у интегрисане системе” (Egan, 2007). Етимолошки, корен појма 

критичност налази се у грчком појму κρίσις (криза) који је у коришћен 

првенствено у медицинске сврхе да опише одређено стање током болести у 

коме се одређује судбина пацијента. Када покушамо да разумемо потенцијал 

појма криза, једнако је важно анализирати и његове метафоричке ефекте. 

Појава светске кризе и услови повезани са кризом, евоцирају слике радикалне 

промене, и као такав појам криза постао је у модерној историји синоним за 

појмове као што су побуна, конфликт или револуција (Koselleck et al., 

1982:619). Током раног периода хладног рата, појам критичности је укључен у 

стратегију цивилне одбране Сједињених Америчких Држава, где је коришћен 

у контексту „мапирања рањивости“, као врста процене виталних делова 

државе, односно важне техничке инфраструктуре (Collier, Lakoff, 2008). То је 

уједно и почетак интензивније употребе предметног појма у политичким и 

другим дебатама ради означавања и идентификације организација и 

институција које су на било који начин важне, релевантне или неопходне за 

континуитет снабдевања становништва и привреде добрима и услугама.     

Уобичајено је да критична инфраструктура обухвата саобраћај, транспорт, 

производњу и дистрибуцију енергије, информационе и комуникационе 

системе, здравствене службе, системе за снабдевање водом и храном, 

финансијске службе, државну инфраструктуру и слично. У околностима 
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евентуалног делимичног или потпуног отказивања ових инфраструктура 

долази до угрожавања друштва и у крајњој линији и националне безбедности. 

То је један од разлога што многе државе настоје да идентификују и 

анализирају критичне секторе, као и подсекторе, процесе и објекте уз употребу 

различитих методолошких приступа. Међутим, сложеност инфраструктурних 

система је највећи заједнички проблем свих држава које су приступиле 

идентификовању и изградњи политике заштите критичне инфраструктуре 

(Lewis, 2006).  

 
Слика 1. Пример повезаности критичне инфраструктуре и касакадног ефекта 

поремећаја зависности  

Извор: Luiijf, 2016 

Евидентно је да не постоји општеприхваћена дефиниција критичне 

инфраструктуре, јер се ради о питању које је карактеристично за сваку државу 

посебно. С друге стране, постоје различити критеријуми избора 

инфраструктуре за критичну, што зависи и од практичног тумачења листе 

критичне инфраструктуре, а у крајњој линији, условљено је методолошким 

приступом. Поред тога, свака држава је у данашње време принуђена да 

дефинише и класификује своју инфраструктуру, а посебно ону за коју сматра 

да је критична. Према документима Европске уније, критичне инфраструктуре 

морају бити дефинисане и наведене у свим државама чланицама, као и у 

земљама које претендују да постану пуноправне чланице ЕУ. Поред наведеног, 

различите концептуализације и одређења критичне инфраструктуре у 

државама последица су и различите перцепције претњи и безбедносних 

ризика, као и разлика у географском положају, историјском наслеђу и 

социополитичким факторима. У складу са постављеним критеријумима, а ради 
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потпунијег и свеобухватнијег дефинисања, потребно је и адекватније 

сагледавање различитих типова критичне инфраструктуре. У начелу, критична 

инфраструктура може бити од посебног значаја за државе, регионе или свет, па 

се може говорити о националној, регионалној (на пример европској, 

евроазијској) и глобалној критичној инфраструктури. Са аспекта државе, 

критичну инфраструктуру можемо посматрати са локалног, регионалног 

(економског или културног региона у држави), националног и међународног 

нивоа. Инфрастуктура у најопштијем смислу може се поделити на „тврду“ и 

„меку“ инфраструктуру. Појам „тврда“ инфраструктура обухвата физичке 

системе потребне за функционисање савременог индустријског друштва, а 

„мека“ инфраструктура се односи на оне институције које су преко потребне за 

очување економских, здравствених, културних и других друштвених услуга и 

стандарда (Niskanen, 2011). 

С тим у вези, посебно је занимљива Немачка подела критичне 

инфраструктуре која је на основу техничке, структуралне и функционалне 

специфичности класификована на апсолутно неопходну и виталну (апсолутно 

суштинску) инфраструктуру друштвено-економских услуга. Постоје значајне 

међузависности између ова два инфраструктурна сектора, јер се готово све 

инфраструктуре друштвено-економских услуга у великој мери ослањају на 

неограничену доступност основне техничке инфраструктуре. Међутим, 

техничка основна инфраструктура у значајној мери зависи од социјално-

економске услужне инфраструктуре, попут стабилне правне службе или 

функционисања прве реакције, хитне медицинске и спасилачке службе у 

кризним ситуацијама (National Strategy for Critical Infrastructure Protection-CIP 

Strategy, 2009). И без даљег елаборирања употребе различите методологије, 

исте можемо сврстати у три најважније групе. Прва група заснива се на 

услугама (пример Швајцарске), које влада идентификује као критичну 

инфрструктуру (имовину) на основу критеријума специфичних за сектор који 

одређују праг нивоа услуге. Друга група заснована је на оператеру (пример 

Француске) где је најважнији задатак утврдити која су средства или услуге 

критичне за поједине оператере критичне инфраструктуре. Трећа група базира 

се на приступу који користи елементе сервисно оријентисаног приступа, што 

је случај у Великој Британији која је препознала девет критичних сектора и 

двадесет подређених критичних служби, при чему Министарство надлежно за 

тај сектор врши почетни избор имовине и оператера који се бирају на основу 

њиховог релативног тржишног удела (European Commission, 2011). 

2. ЗНАЧАЈ КРИТИЧНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 

Државне политике, стратегије, доктрине и поједине директиве приступају 

проблематици критичне инфраструктуре на различите начине, али увек ради 
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успостављања модерне и ефикасне инфраструктуре која је од виталног значаја 

за развој модерне економије и национални прогрес. Адекватно осмишљена 

инфраструктура је основни покретач националног просперитета и представља 

предуслов за економску експанзију и будући раст, што између осталог 

омогућава националну продуктивност, квалитет живота и економску 

прогресију кроз покретање раста, стварање радних места и слично. Она 

подстиче раст тако што обезбеђује широку мрежу подршке на коју се сви 

ослањају. Умрежена инфраструктура, као што су на пример транспорт и 

комуникације, подстиче дугорочни економски учинак, јер пружа корист 

другим секторима, али доприноси побољшању ефикасности пословања и 

уједно подстиче стварање ефикасних механизама за координацију и 

управљање ланцима снабдевања и испоруку производа. Отпорне и поуздане 

мреже обезбеђују пословно самопоуздање што доводи до повећања пословних 

инвестиција и раста и стварања нових економских могућности. Улагање у 

инфраструктуру и начин управљања овим инвестицијама такође може имати 

значајан утицај на економске циљеве владе. Зато су инвестиције у 

инфраструктуру неопходне за функционисање економије и доприносе 

ефикасности пословања, повезаности и пословном расту, што између осталог 

може довести до повећања поверења у постојећу и будућу инфраструктуру 

(Government of Canada, 2015). 

Распрострањена и ефикасна инфраструктура представља и кључ за 

осигурање ефикасног функционисања привреде, јер је иста важан фактор у 

одређивању локације инвестицијских улагања и одређивању врста економских 

активности, као и сектора који се могу развијати у одређеној држави. 

Адекватно развијена инфраструктура смањује и ефекат удаљености између 

региона, интегришући национално тржиште и повезујући га са другим 

тржиштима, уз истовремено смањење трошкова, што је од посебног значаја у 

савременим економским односима. По својој природи, инфраструктура се 

везује за структуре које формирају основну базу, потребну за остваривање 

одрђених активности. Инфраструктуре одржавају виталне функције друштва и 

чине свакодневни живот предвидљивим, сигурним и здравим, али и обезбеђују 

ресурсе за стварање и обнављање свакодневних активности. У обликовању 

динамике свакодневног животног тока, оне утичу на оно што се сматра 

нормалним и довољним. 

3. КРИТИЧНА ИНФРАСТРУКТУРА НА ЕВРОПСКОМ ПРОСТОРУ 

ЕУ је покретач многих иницијатива и програма у циљу адекватне заштите 

„европске критичне инфраструктуре“. Као у случају САД, терористички 

напади у Мадриду 2004. године и Лондону 2005. године су, између осталог, 

утицали на бржи развој заштите критичне инфраструктуре. Поред тога, питање 
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безбедности критичне инфраструктуре је у непосредном односу и са 

присуством страха да би се негативни ефекти, као последице прекида или 

нефункционисања критичне инфраструктуре која се налази у одређеној 

држави чланици ЕУ, могли проширити и на друге државе. Пример наведеном 

је комплексност енергетске инфраструктурне мрежа или гасовода, који су 

распрострањени на целој територији ЕУ. С друге стране, инфраструктура у 

коју спада сектор транспорта може се сматрати виталним за две или више 

држава чланица (нпр. транснационални путеви и тунели постављени на 

државним границама) (Lazari, 2014). 

С обзиром на значај критичне инфраструктуре, Европска комисија је 

предложила оснивање Европског програма за заштиту критичне 

инфраструктуре (European Programme on Critical Infrastructure Protection-

EPCIP), који се састоји од три целине - Директиве за идентификацију и 

именовање (ECI), Финансијског програма и Информационе мреже критичне 

инфраструктуре (Critical Infrastructure Warning Information Network -CIWIN) 

Koubatis, Schönberger J.Y, 2011: 195-215. Након тога, уследило је усвајање 

Зеленог документа о европском програму заштите критичне инфраструктуре 

(Green Paper on a European Program for Critical Infrastructure Protection - 

Green Paper on EPCIP), у коме је, између осталог, дата дефиниција заштите 

критичне информационе инфраструктуре. У овом документу посебно 

апострофира да „сви програми и активности власника, оператера, произвођача 

и корисника инфраструктуре, као и регулаторних органа, који за циљ имају да 

осигурају квалитетно функционисање, смањење штете и брз опоравак 

критичне информационе инфраструктуре у случају кварова или напада на 

критичну информациону инфраструктуру, представљају заједно програм 

заштите критичне информационе инфраструктуре“ (Commission of the 

European Communities, 2005).  

Заштита критичне информационе инфраструктуре се увек анализира у 

контексту међусекторске повезаности, с обзиром на то да обухвата скоро све 

остале критичне секторе што упућује на потребу да се координише са 

заштитом свих осталих критичних инфраструктурних сектора. Наведени 

документ имао је за циљ да обухвати што већи број заинтересованих страна у 

израду студије успостављања Европског програма за заштиту критичне 

инфраструктуре. 

     То је уједно и разлог зашто су у овом документу представљене различите 

могућности у циљу добијања повратних информација о томе која би опција 

била пожељнија, из које би проистекла заједничка одлука. Најважнија мисија, 

постављена још од почетка европског приступа критичној инфраструктури, је 

да свим елементима критичне инфраструктуре пружи адекватан ниво заштите, 
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а посебно онима чије нефункционисање може имати највећи утицај на 

друштвени живот и безбедност држава чланица. Од посебне важности је да је 

овај документ успоставио принципе који треба да стоје у основи напора ЕУ.      

На основу тога је и предлог да се јачање критичне инфраструктуре у ЕУ 

постигне успостављањем заједничког оквира који садржи заједничке циљеве, 

заједничке методологије (нпр. најбоље праксе) и усклађене механизме 

праћења. Неки од елемената, који би представљали заједничког оквира, 

обухватају између осталог и (Lazari, 2014: 46): 

 заједничке принципе заштите критичне инфраструктуре, 

 заједничке договорене (успостављене) стандарде 

 заједничке дефиниције на основу којих се могу договорити специфичне 

дефиниције сектора, 

 заједничку листу сектора критичне инфраструктуре,  

 приоритетне области заштите критичне инфраструктуре, 

 дефинисање одговорности кључних актера,мметодологију за поређење 

и одређивање приоритета инфраструктуре у различитим секторима и 

друго. 

     У оквиру предметног документа, посебан значај има Анекс II, којим је 

одређено 11 критичних инфраструктурних сектора, међу којима су и 

истраживање свемира и цивилна администрација. Треба напоменути да упркос 

напорима у спровођењу тако широке анализе области заштите критичне 

инфраструктуре, касније усвојена Директива Европске комисије, фокусира 

искључиво на два сектора, и то енергију и транспорт. Поред наведеног 

одређене су и процедуре ради ефикасног идентификовања и заштитите 

критичне инфраструктуре обавезујуће за све државе чланице. Обавезе држава 

су да у складу са датим критеријумима у сектору енергетике и саобраћаја 

идентификују потенцијалну критичну инфраструктуру. То је уједно и потребан 

услов за утврђивање критичне инфраструктуре на нивоу ЕУ,  јер је на основу 

идентификовања критичних сектора на нивоу сваке државе чланице, може се 

одредити конкретна критична инфраструктура. Предметна Директива наводи 

да „европска критична инфраструктура обухвата објекте, системе или делове 

који се налазе у државама чланицама ЕУ, а који су важни за одржавање 

виталних животних функција, здравства, безбедности, заштите и економског 

или социјалног благостања људи, а чије нарушавање може имати 

катастрофалан утицај на све државе чланице“ (Council Directive 2008/114/EC, 

article 2(a)). Према овом документу „критична инфраструктура је она која се 

налази у било којој држави чланици ЕУ, а чије би нарушавање угрозило 

најмање две државе чланице ЕУ. Значај овакве критичне инфраструктуре се 
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процењује на основу проучавања ефеката који настају као резултат 

међусекторске зависности од других инфраструктурних сектора“ (Council 

Directive 2008/114/EC, article 2(v)). 

Табела 1: Листа критичних сектора и подсектора инфраструктуре EУ (Commission of 

the European Communities, 2005) 

С Е К Т О Р П О Д С Е К Т О Р И 

Енергетика 

производња нафте и гаса, рафинисање, прерада и 

складиштење, укључујући и гасоводе и нафтоводе; 

производња струје; трансмисија струје, гаса и нафте; 

дистрибуција струје, нафте и гаса 

Информационе и 

комуникационе 

технологије 

информациони системи и мрежна заштита; интернет; 

пружање услуга у области фиксне телефоније; 

пружање услуга у области мобилне телефоније; радио 

комуникација и навигација; сателитска комуникација 

Вода 
обезбеђивање и дистрибуција пијаће воде; контрола 

квалитета воде; контрола доступности пијаће воде 

Храна 
снабдевање храном и очување безбедности и 

квалитета хране 

Здравство 
медицинска и болничка нега; лекови, серуми, 

вакцине; био-лабораторије; биоагенси 

Финансијски систем службе исплате; владине финансијске службе 

Органи јавног реда и мира, 

јавне безбедности и 

судство 

очување јавног реда, мира, безбедности; судска 

администрација 

Цивилна администрација 

владини органи; оружане снаге; службе цивилне 

администрације; службе за реаговање у ванредним 

ситуацијама; поштанске и курирске службе 

Саобраћај и транспорт 

друмски саобраћај; железнички саобраћај; ваздушни 

саобраћај; речни саобраћај; поморски и океански 

саобраћај и транспорт 

Хемијска и нуклеарна 

индустрија 

производња, складиштење и прерада хемијских и 

нуклеарних супстанци; цевоводи за транспорт 

опасних материја 

Истраживање свемира свемир, истраживање 

     Да би државе ЕУ приступиле примени наведених законских одредби и 

препорука, неопходно је да израде националну листу идентификованих 

критичних инфраструктура на својој територији. С тим у вези, значајно је 

истраживање које је спроведено 2007. године у коме је евидентирано да су 

сектори који се најчешће појављују у национални програмима заштите 

критичне инфраструктуре: снабдевање енергијом, информациони и 
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телекомуникациони системи, снабдевање прехрамбеним производима, 

транспортни и дистрибутивни системи, финансије и банкарство, здравствени и 

социјални системи и водоснабдевање. Евидентно је да се већина држава 

фокусира на заштиту оних сектора који се односе на пружање основних 

друштвених услуга, а мање на заштиту „симболичке“ инфраструктуре као што 

су споменици од националног значаја (случај у САД-у, Аустралији и Канади). 

У оквиру националног програма заштите, свака држава чланица ЕУ мора да 

идентификује „националне критичне области-секторе”, да евидентира и 

процењује њихове системе или компоненте, као и међузависности између 

идентификованих критичних инфраструктура. Државе чланице су у обавези да 

развију и (или) ажурирају план безбедности оператора и план за ванредне 

ситуације да би заштитили своје националне критичне инфраструктуре 

(Gritzalis, Theocharidou, Stergiopoulos, 2019). 

     Француска је једна од првих европских држава која је имплементирала 

политику идентификације и заштите критичне инфраструктуре. Критичну 

инфраструктуру Француске чини 12 виталних сектора распоређених у три 

главне области и то:  државни сектори (јавне службе, војне операције, 

правосудне функције, свемир и истраживање); сектори цивилне заштите 

(здравство, управљање водама, храна) и области економског и друштвеног 

живота нације (енергија, електронске комуникације, аудиовизуелни и 

информациони системи, саобраћај, економија, индустрија). 

Национални приступ идентификације критичне инфраструктуре је део 

стратегије националне безбедности, при чему Влада одређује списак виталних 

оператера у коме је сваки оператер повезан са једним критичним сектором. 

Администратор сваког виталног оператера у обавези је да именује официра за 

безбедност; изврши процену ризика да би идентификовао критичне 

активности (системе) у својој зони одговорности и успостави Оперативни план 

безбедности оператора у циљу заштите и идентификује средства (системе) 

који ће бити предмет оперативног безбедносног плана, који ће се спровести 

под одговорношћу оператора, као и екстерни план заштите који спроводи 

одговорно јавно тело (Gritzalis, Theocharidou, Stergiopoulos, 2019).  

У Француској је координација заштите критичне инфраструктуре у 

надлежности  Генералног секретаријата за одбрану и националну безбедност, 

који између осталог одобрава смернице о националној безбедности које 

израђују министарства у сваком критичном сектору. Министарства су тачка 

контакта оператера и делују под руководством Министарства унутрашњих 

послова као заједеничког координатора. Оператери који су одређени имају 

обавезу да именују делегата за одбрану и безбедност и израде безбедносни 

план оператора, који утврђује политику безбедности као и специфичне 
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планове заштите за сваку од идентификованих „виталних тачака“. С друге 

стране контрола има задатак да утврди да ли су нивои безбедности на 

виталним тачкама у складу са минималним захтевима који се очекују. У свим 

овим активностима саветодавну улогу има Међуминистарски комитет за 

одбрану и безбедност којим председава генерални секретар за одбрану и 

националну безбедност. Његова улога у оквиру критичне инфраструктуре је 

приликом именовања оператера од виталног значаја, као и приликом контроле 

безбедносних планова оператера. Поред наведеног комитета, посебну улогу 

има Регионална комисија за одбрану и безбедност која обавља непосредну 

контролну функцију у спровођењу прописаних мера заштите критичне 

инфраструктуре. Поред наведених, у Француској, и други државни органи 

имају надлежност у оквиру заштите критичне инфраструктуре. Тако, на 

пример, Главна управа за безбедност информационих система у оквиру 

Генералног секретаријата за националну безбедност има задатак да омогући 

сигурност информационих система француске државе и створи поуздано 

окружење за развој информационог друштва, да допринесе и интерресорној и 

међународној државној политици у погледу информационе безбедности, и да 

буде национални регулаторни орган за сигурност информација издавањем 

одобрења, гаранција и сертификата за националне информационе системе, 

процесе шифровања и друго. 

Румунија представља позитиван пример посвећености у имплементацији 

европске регулативе на националном нивоу. Евидентно је да је Румунија имала 

за циљ ефикасно спровођење циљева постављених у Директиви ЕУ, као и 

проактиван приступ у проширењу европских циљева на национални оквир 

заштите критичне инфраструктуре. Румунија је 2010. године посебно ојачала 

национални правни оквир Уредбом у области заштите критичне 

инфраструктуре, кроз идентификацију, именовање и заштиту у складу са 

Директивом ЕУ. Ова уредба је јединствени акт који је обухватио правни оквир 

за заштиту критичне инфраструктуре релевантне на европском и на 

националном нивоу. Заправо је румунска влада искористила прилику пружену 

спровођењем Директиве 114/08/ ЕС за успостављање и дизајнирање оквира 

заштите националне критичне инфраструктуре. С тим у вези, одређени су 

основни појмови потребни за тумачење појмова, што је поред осталог и одраз 

намере Владе да успостави доследан оквир за заштиту критичне 

инфраструктуре. Међу одређењима је и дефиниција националне критичне 

инфраструктуре, и то „национална критична инфраструктура је имовина, 

систем или његов део који се налази на националној територији и који је од 

суштинског значаја за виталне функције друштва, здравље, безбедност, 

сигурност или економску добробит људи и чији би прекид или уништавање 

имало утицај на националном нивоу" (Udeanu, 2015: 127-135). 
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Из наведене дефиниције се може уочити повезаност са оригиналном 

формулацијом садржаној у Директиви ЕУ. Поред тога, сличност са 

Директивом није садржана само у дефиницијама, већ и у поступцима који се 

користе за заштиту националне и европске критичне инфраструктуре. 

Румунска влада, преко надлежних канцеларија, преузима водећу улогу у 

идентификацији националне и европске критичне инфраструктуре и пружа 

оператерима приступ најбољим расположивим решењима и размењује 

информације са Европском комисијом. Да би се побољшала кохерентност 

заштите критичне инфраструктуре, Уредба проширује одредбе о именовању 

службеника за везу и безбедносним плановима оператора на заштити 

националне критичне инфраструктуре. Посебним делом Уредбе 

идентификована је национална критична инфраструктура у секторима 

енергетике, информационе и комуникационе технологије, воде, хране, 

здравства, националне безбедности, јавне управе, транспорта, хемијске и 

нуклеарне индустрије и истраживање свемира. Списак сектора указује на 

широку посвећеност Румуније да искористи могућност усклађивања са 

осталим државама чланицама и успостављања консолидованог система 

безбедности. Румунија је евиденатан пример проактивног приступа приликом 

прилагођавања свог националног система заштите критичне инфраструктуре 

европским стандардима. Овај избор омогућио је Румунији да располаже врло 

свеобухватним националним програмом заштите критичне инфраструктуре и 

операторе да јасно знају своје одговорности и задатке што у крајњој линији 

утиче на смањење укупних трошкова активности везаних за безбедност. 

Другим речима, одређивање националне критичне инфраструктура ослања се 

на успостављање правила за остваривање сарадње са операторима уз јасну 

корист за општу безбедност. То подразумева да сви оператори који су, према 

одређеном оквиру, дефинисани као део националне критичне инфраструктуре, 

раде на припреми, реализацији и унапређењу својих безбедносних планова, 

што их чини усклађеним према дефинисаним захтевима из Анекса Б 

Директиве о европској критичној критичној инфраструктури. У овој фази 

еволуције румунског оквира за заштиту критичне инфраструктуре, може се 

рећи да повезан са бројем назначених националних инфраструктура. Од овог 

броја зависи и број израђених планова безбедности оператера. Приступ овој 

вредности такође би омогућио даљу процену како критеријум „критичност“ 

има примењивост у идентификацији и одређивању инфраструктуре. Процена 

критеријума утврђених Директивом имала је исте ефекте и на целокупно 

одређивање европских критичних инфраструктура. У вези са безбедносним 

плановима оператора, румунски премијер је у својству координатора заштите 

критичне инфраструктуре, посебном одлуком одредио методолошке норме за 

припрему и преглед оперативних планова безбедности, као и „структуру плана 
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безбедности”. Ова одлука садржи принципе за активности које су везане за 

припрему, оцену и преглед безбедносних планова оператера. Јасно стоји да је 

циљ „осигурати методолошко јединство реализација безбедносних планова 

оператора према важећим законским одредбама“ (Udeanu, 2015) 

Румунска влада показује снажну спремност да успостави хармонизован и 

свеобухватни оквир усмерен на општи аспект безбедности који треба да буде 

укључен у припрему (преглед оперативних планова безбедности). Такву 

околност додатно потврђују различити аспекти обухваћени одлуком 

премијера. Пре свега, да би се избегло дуплирање активности, оператери могу 

користити постојеће документе и мере за потврђивање усаглашености са 

мерама дефинисаним у анексима Одлуке. Када примењују технике и 

методологије за одабир управљања ризиком, оператори би се требали 

ослонити на међународне или националне стандарде или на међународно 

признате приступе у околностима када одређени стандард недостаје. Поред 

тога, када одговорно тело прими План безбедности оператора, има рок 30 дана 

или да га одобри (са или без предлога конкретних корективних мера) или да га 

одбије са назнаком корективних мера и роком за њихово спровођење (Udeanu, 

2015). 

4. РАЗВОЈ КРИТИЧНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ У ФУНКЦИЈИ 

ПОВЕЋАЊА БЕЗБЕДНОСТИ ДРУШТВА 

Квалитет и поузданост критичне инфраструктуре није само од значаја за 

економски развој, већ и за очување и унапређење поверења грађана и друштва 

у државне институције. То је уједно и разлог што савремене државе 

приоритетно инвестирају у критичну инфраструктуру и настоје да дођу до 

најадекватнијег решења на плану заштите предметних објеката и ресурса. 

Иако је евидентно да постоје различити приступи овој проблематици, свим 

државама је заједнички примарни циљ, а то је успостављање одрживе и 

ефикасне инфраструктуре која ће бити у функцији развоја и друштвеног 

просперитета. Поремећаји у функционисању критичне инфраструктуре могу 

утицати и на правовремену испоруку роба и услуга које су од посебног значаја 

за националну економију што може, у крајњој линији, утицати и на губитак 

пословања и прихода од пореза на погођеном подручјима, али и ширих 

регионалних последица. У околностима катастрофа, евидентни су директни и 

индиректни економски утицаји и поремећаји који се манифестују у секторима 

радне снаге, трговине, производње, транспорта ланаца снабдевања, што може 

угрозити друштво у целини. Учестале или тешко надокнадиве штете са 

продуженим периодом опоравка за пословне субјекте и привреду у целини 

доприносе проширењу и повећању губитака на националном нивоу, што 

указује на повећану важност јачања отпорности критичне инфраструктуре 
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унутар државе. С друге стране савремена друштва су све више зависна од 

критичних инфраструктурих система који пружају основне услуге и 

подржавају економски просперитет друштва и државе у целини. Обзиром да су 

ови системи све више међусобно повезани, постоји потенцијал да по принципу 

каскаде и мањи пропусти ескалирају у догађаје катастрофалних размера. Када 

се критична инфраструктура угрози или поремети, сами грађани осећају утицај 

тих претњи и последица угрожавања. Због тога, улагања у отпорност 

инфраструктуре и изградња јаких система на националном нивоу могу 

смањити дужину и обим поремећаја у функционисању критичне 

инфраструктуре (Lazari, 2014). 

ЗАКЉУЧАК 

У класичном разматрању, безбедност подразумева скуп мера које 

појединац, група, држава или коалиција држава предузимају у циљу заштите и 

промоције својих основних интереса. Ако је безбедност стање мира, 

несигурност прати и осећај страха, нестабилности и претње. Укључивањем у 

сферу безбедности мера специфичних за неколико друштвених подсистема: 

одбрану, јавни поредак, обавештајне и контраобавештајне службе, као и 

дипломатија, образовање, економија, здравство, критична инфраструктура, 

демографија и тако даље, безбедност је престала представљати искључиво 

политичко питање држава, већ је постала заједничка одговорност различитих 

друштвених актера. Заједно са проширивањем концепта националне 

безбедности укључивањем области које нису војне у његово значење, пажња 

стручњака је природно била усмерена на оне ентитете који доприносе 

добробит грађанима и њиховим основним потребама.  

Појава концепта заштите критичних инфраструктура у савремено доба, 

посебно у развијеним државама, може се објаснити променама које су настале 

у перцепцији претњи и повећаној међузависности различитих 

инфраструктурних сектора. Током последњих година променио се приступ 

самом концепту и поглед на рањивост критичних инфраструктура, обзиром да 

се односила на проблем функционисања високоризичних технологија. 

Међутим данас критична инфраструктура и њена заштита представљају 

питање од примарног значаја, не само за националну, већ и наднационалну 

безбедност. Обзиром да ефикасан систем заштите критичне инфраструктуре 

ствара предуслове за нормално и несметано функционисање ширег 

друштвеног система, државе улажу напоре у циљу израде адекватних 

механизама заштите. Међутим, широк спектар виталних сектора које обухвата 

критична инфраструктура, попут саобраћаја, транспорта, производње и 

дистрибуције енергије, информационих и комуникационих система, 

здравствених служби, система за снабдевање водом и храном, представља 
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отежавајућу околност приликом креирања механизме заштите. Делимично или 

потпуно отказивање појединих елемената критичне инфраструктуре може 

нарушити нормално функционисање једног система, угрозити националну 

безбедност и проузроковати кризе најразличитијих размера. 

     Европска унија је по питању политике заштите критичне инфраструктуре на 

наднационалном нивоу један од кључних актера који придаје посебан значај 

овом питању. Од почетка овог века, државе чланице Европске уније су 

покренуле низ иницијатива и истраживачких програма како би се испитали 

различити аспекти заштите и претњи по критичну инфраструктуру, као и 

утицаји који њено оштећење може имати на образовање, привреду, здравство, 

систем комуникација и друге сегменте људске делатности. Функционисање и 

координација између држава чланица регулисана је Директивом ЕУ, која 

представља добар модел и пружа могућност за преузимање одређених решења.  

С друге стране, одредбе ЕУ у овом сегменту дају и могућност државама да на 

националном нивоу креирају адекватан систем заштите критичне 

инфраструктуре у складу са дефинисаним секторима и сопственим 

могућностима. И поред тога, правилном функционисању критичне 

инфраструктуре придаје се прворазредни значај. У прилог наведеном је и 

чињеница да су у процесу од идентификације до заштите критичне 

инфраструктуре укључени најважнији државни органи, као и да се државе не 

задовољавају постојећим системом заштите већ увек настоје да исти стално 

иновирају. 
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