Стратегија националне безбедности Републике Србије
Народна скупштина Републике Србије донела је26. октобра 2009. године Одлуку о
усвајању Стратегије националне безбедности републике Србије. Стратегија националне
безбедности представља опште програмско становиште државе у области безбедности, чијом
реализацијом се штите национални интереси од ризика и претњи. Носилац Стратегије је
Министарство одбране. Трајање Стратегије није временски дефинисано. Финансијска
средства за имплементацију нису дефинисана. Стратегија је усклађена са следећим
документима: Стратегија спољне политике, Стратегија економског развоја, Стратегија одбране,
Стратегија унутрашње безбедности, Стратегија социјалног развоја као и стратегије у другим
областима друштвеног живота.
Изазови, ризици и претње безбедности Републике Србије имају комплексан карактер,
па се са сличним садржајем, обимом и интензитетом могу испољити на глобалном,
регионалном и националном нивоу. Највећу претњу безбедности Републике Србије
представља противправно једнострано проглашена независност Косова.
Циљевиполитике националне безбедности јесу унапређење безбедности грађана,
друштва и државе, јачање институција националне безбедности, превентивно деловање кроз
спровођење ефикасних мера и активности, као и адекватно решавање ризика и претњи
безбедности ради заштите националних интереса.Развој политички и економски стабилног и
просперитетног друштва, учешће у изградњи повољног безбедносног окружења, укључивање у
европске интеграције и остале регионалне и међународне структуре, као и сарадња са другим
демократским друштвима, доприносе остваривању циљева политике националне безбедности.
Остваривање тих циљева обезбеђује се спровођењем политике националне безбедности у
областима спољне политике, економске политике, политике одбране, политике унутрашње
безбедности, социјалне политике и политика у другим областима друштвеног живота.
Утврђивање и спровођење политике националне безбедности заснива се на уважавању
следећих основних начела: превенција, право на одбрану, компатибилност, недељивост
безбедности иодговорност.
Приоритетни циљеви спољне политике у заштити интереса Републике Србије су:
истрајавање у дипломатским напорима да одбрани свој уставни поредак, убрзање процеса
европских интеграција и развој добросуседских односа и регионалне сарадње на Западном
Балкану.
Циљеви економске политике јесу развој и остваривање економске стабилности
државе и стварање услова за страна и домаћа улагања, као и за све друге облике развоја
међународне сарадње, укључујући и сарадњу са међународним финансијским институцијама.
Приоритети Републике Србије ради убрзаног економског развоја јесу развој економије
засноване на знању, смањење спољног и унутрашњег дуга, приватизација друштвених
предузећа и реструктурирање јавних предузећа, у складу са националним интересима.
Циљеви политике одбране Републике Србије који проистичу из стратегијских
опредељења јесу ефикасан систем одбране, мир и повољно безбедносно окружење и
интеграција у европске и друге међународне безбедносне структуре.
Основни циљеви социјалнеполитике чине задовољавање потреба грађана, заштита
њихових права и унапређење њихове безбедности, обезбеђење социјалне заштите, смањење
стопе незапослености, побољшање услова рада, образовање и стално усавршавање људских
ресурса, и посебна пажња се посвећује повећању наталитета, побољшању демографске
структуре и заштити породице.
Савет за националну безбедност прати, координира рад елемената система националне
безбедности, утврђује ниво успешности примене Стратегије националне безбедности и
предлаже адекватне мере за њено иновирање, у складу са значајем промена чинилаца које је
одређују. Стручне и техничке услове рада Савета за националну безбедност обезбеђује
Канцеларија савета за националну безбедност. Стратегија националне безбедности нема
Акциони план за спровођење Стратегије.
Цео текст стратегије можете наћи овде

