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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. 

Први проблем у дефинисању појма безбедност проистиче из околности да се тај термин

користи у различитим сферама делатности, у политици, телекомуникацијама, рачунарским

технологијама,  саобраћају,  здравству,  банкарству  итд.  У  науци  се  најчешће  користи  у

друштвеним  наукама  (социологији,  економији,  праву,  криминалистици,  међународним

односима, војним наукама, наукама о безбедности итд.), али је присутан и у природним и

техничким наукама (екологији, информатици и сл.). Резултат тога је да израз безбедност у

пракси  постаје  сложен и  неограничен  термин  који  се  користи  да  се  означае  одређене

појаве, стања, околности, односи и процеси у готово свим сферама људског живота.  

Други  проблем у  дефинисању појма  безбедност  произилази  из  тога  да  се  у  већини

језика  више  термина  користи  за  означавање  појма  безбедност.  Тако  се,  на  пример,  у

српском језику упоредо употребљавају термини безбедност и сигурност, који могу бити

али нису синоними.

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,
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