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Са др жај те мат ског го ди шња ка „По ли ти ка на ци о нал не без бед
но сти“ бр. 1/2017 пред ста вља на уч ну ана ли зу про бле ма на ци о нал не 
без бед но сти Ре пу бли ке Ср би је и Ре пу бли ке Срп ске. Ду бин ска ана ли за 
овог про бле ма и на уч на ин тер пре та ци ја чи ње ни ца да је од го во ре на 
мно га пи та ња из до ме на на ци о нал не без бед но сти Ср би је и Ре пу бли ке 
Срп ске. Ре ше ња мо гу ћих про бле ма ко ја ауто ри у сво јим ра до ви ма ну де 
ве о ма су дра го це на. На по чет ку XXI ве ка Ср би ја и Ре пу бли ка Срп ска 
су пред мно гим без бед но сним про бле ми ма ко ји сти жу пр вен стве но из 
окру же ња, а што је и нај ве ћи про блем, ини ци ја ти ва и по др шка ди
рект ним но си о ци ма угро жа ва ња без бед но сти Ср би је и Ре пу бли ке Срп
ске до ла зи од не ких ве ли ких си ла и моћ них др жа ва. Тер мин „на ци о нал
на без бед ност“ на по чет ку XXI ве ка се ко ри сти за озна ча ва ње да ле ко 
ши рег пој ма од из вор ног зна че ња, јер се под њим под ра зу ме ва же ље но 
ста ње без бед но сти јед не др жа ве, ко је се по сти же ели ми ни са њем прет
њи и ри зи ка ко ји до ла зе из ну тра и из ван ње. По јам на ци о нал не без бед
но сти се по и сто ве ћу је у не ким си ту а ци ја ма са пој мом „др жав на без
бед ност“. Ме ђу тим, ту зам ку у на у ци тре ба из бе га ва ти, јер др жав на 
без бед ност је за ста рео по јам ко ји је кре и ра ла др жав на по ли ти ка, а 
тер мин на ци о нал на без бед ност је про из вод на уч них ин сти ту ци ја у 
ко ме се об је ди ња ва ју све вр сте без бед но сти јед не др жа ве.

У на уч ним раз ма тра њи ма овог пој ма је нео п ход но раз ли ко ва ти 
по јам без бед но сти др жа ве од пој ма без бед но сти дру штва, уз на гла сак 
да основ ни кри те ри јум без бед но сти др жа ве пред ста вља њен су ве ре ни
тет, а без бед но сти дру штва иден ти тет, тј. свест о при пад но сти 
за јед ни ци. Кроз оба тер ми на про жи ма се у су шти ни ег зи стен ци ја или 
пре жи вља ва ње др жа ве и дру штва. Др жа ва ко ја из гу би су ве ре ни тет 
пре ста је да бу де др жа ва, а дру штво кад из гу би иден ти тет пре ста
је да по сто ји као су ве ре на је дин ка. Сло бо дан Ми ле тић на ве о ма при
хва тљив на чин де фи ни ше на ци о нал ну без бед ност као „ус по ста вље но, 
одр жа ва но и уна пре ђи ва но ста ње у др жа ви, ко је омо гу ћа ва ефек тив ну 
за шти ће ност др жа ве и гра ђа на ко ји у њој жи ве од свих (спољ них и 
уну тра шњих) про тив прав них ака та (ак тив но сти) ко ји ма се угро
жа ва устав ни по ре дак, су ве ре ни тет, не за ви сност и те ри то ри јал на 
це ло куп ност др жа ве, рад др жав них ор га на, оба вља ње при вред них и 
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дру штве них де лат но сти и оства ри ва ње сло бо де, пра ва и ду жно сти 
чо ве ка и гра ђа ни на“. Раз вој док три не без бед но сти по ве зан је са ре ше
њем ни за фи ло зоф скоме то до ло шких и те о рет ских про бле ма. Је дан 
од њих је сте по јам без бед но сти као ин те гра тив ни по јам ко ји под ра
зу ме ва све ви до ве без бед но сти (еко ном ску, вој ну, ге о по ли тич ку, по ли
тич ку, ин фор ма ци о ну, со ци јал ну, де мо граф ску, еко ло шку и дру ге), али 
ко ји се не сво ди на њи хов прост збир. Др жа ва је нај од го вор ни ја за по
сто ја ње без бед но сти. Без бед но сна функ ци ја др жа ве ујед но је и услу жна 
функ ци ја јер се дру штву уну тар др жа ве обез бе ђу ју од но сно пру жа ју 
„услу ге” си гур но сти; раз ви је на еко но ми ја је ма те ри јал на ба за ма те
ри јал нотех нич ке опре мље но сти и струч не оспо со бље но сти ор га на 
и слу жби без бед но сти; пра вом се де фи ни шу ви тал не вред но сти дру
штва, дру штве но опа сни до га ђа ји ко ји ма се угро жа ва ју вред но сти и 
прав не осно ве ду жно сти и овла шће ња ор га на без бед но сти на њи хо вом 
спре ча ва њу и су зби ја њу; до бром со ци јал ном по ли ти ком спре ча ва ју се 
су ко би со ци јал них гру па ци ја са раз ли чи тим стан дар ди ма жи вље ња, а 
иде о ло ги ја је осно ва за из град њу ко дек са по на ша ња ко ји не тр пи ни ка
кве им про ви за ци је ни не бе збед но сне по ја ве. Основ на функ ци ја без бед
но сти је сте пре вен тив на, од но сно да сво јом ор га ни за ци јом и зна њем 
бу де ин стру мент од вра ћа ња не при ја тељ ске де лат но сти ор га ни за ци
ја, гру па и по је ди на ца. Ако до та квих ак тив но сти ипак до ђе, су бјек ти 
си сте ма без бед но сти др жа ве мо ра ју пра во вре ме но ре а го ва ти ка ко би 
на вре ме от кри ли узрок опа сно сти и ели ми ни са ли ње го ве но си о це на 
прав но до зво љен на чин. Функ ци ја без бед но сти је не раз дво ји ви атри
бут др жа ве и под ра зу ме ва вр ше ње по сло ва без бед но сти ра ди за шти
те од ре ђе них вред но сти, без об зи ра на дру штве но уре ђе ње, по ли тич ки 
си стем и об лик вла сти. Да кле, функ ци ја без бед но сти и ор га ни за ци ја 
без бед но сти чи не си стем без бед но сти. У устав ним ре ше њи ма мно гих 
др жа ва пред ви ђе не су сле де ће функ ци је др жа ве: обез бе ђе ње и за шти та 
др жав ног су ве ре ни те та; обез бе ђе ње и за шти та не за ви сно сти и те
ри то ри јал не це ло куп но сти; во ђе ње ме ђу на род не по ли ти ке и оства ри
ва ње и за шти та основ них сло бо да и пра ва гра ђа на. Упра во го ди шњак 
„По ли ти ка на ци о нал не без бед но сти“ бр. 1/2017, ува жа ва ју ћи на ве де не 
чи ње ни це до но си на уч ну ана ли зу чи ја је су шти на кон ти ну и ра на са
рад ња и из град ња си сте ма на ци о нал не без бед но сти Ре пу бли ке Ср би је 
и Ре пу бли ке Срп ске.

Проф. др ге не рал у пен зи ји Ра до ван Ра ди но вић у ра ду под на сло
вом „Ге о стра те шки по ло жај Ср би је и оп ста нак Ре пу бли ке Срп ске“ 
раз ма тра глав не чи ни о це ко ји усло вља ва ју ге о стра те шки по ло жај Ср
би је и то: свет ски по ре дак мо ћи, струк ту ру, глав не ка рак те ри сти ке, 
чи ни о це и њи хо ве ме ђу соб не од но се; од но се глав них фак то ра свет ског 
по рет ка пре ма на ци о нал ним и др жав ним ин те ре си ма Ср би је; ста ње у 
су сед ству Ср би је и ње гов ути цај на ге о стра те шки по ло жај Ср би је; ка
рак те ри сти ке др жав ног про сто ра Ср би је од ути ца ја на њен ге о стра
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те шки по ло жај; ста ње др жа ве и на ци је, ре сур се и раз вој као фак тор 
ге о стра те шког по ло жа ја Ср би је. Та ко ђе, у ра ду се са на уч ног аспек та 
ана ли зи ра ге о стра те шки по ло жај Ср би је у кон тек сту оп стан ка, од
бра не и очу ва ња Ре пу бли ке Срп ске као је ди ног до бит ка срп ског на ро
да из про це са раз би ја ња Ју го сла ви је. Ге о стра те шки по ло жај Ре пу бли ке 
Ср би је као јед ног од га ран та Деј тон ског спо ра зу ма ди рект но ути че 
на по ло жај Ре пу бли ке Срп ске и на њен оп ста нак и то та ко што би 
сна жна Ср би ја, до бро си ту и ра на у по рет ку мо ћи ве ли ких и ре ги о нал
них си ла, би ла у ста њу да на ве де ну га ран ци ју и прак тич но обез бе ди. И 
обр ну то, сла ба Ср би ја са не по вољ ним ге о стра те шким по ло жа јем то 
не би би ла у ста њу да оси гу ра и га ран ци ја оп стан ка Ре пу бли ке Срп
ске би би ла на ста кле ним но га ма. Ре ла ци ја је и обр ну тог сме ра, тј. 
укуп но ста ње у ка квом се на ла зи Ре пу бли ка Срп ска, њен по ло жај у са
ста ву БиХ др жав не за јед ни це, од нос пре ма дру гом ен ти те ту, од нос са 
су сед ном Хр ват ском, те од нос гло бал них и ре ги о нал них цен та ра мо ћи 
пре ма РС и ње ном оп стан ку бит но су о дре ђу је (са дру гим чи ни о ци ма) 
укуп ни ге о стра те шки по ло жај Ре пу бли ке Ср би је.

 У ра ду под на сло вом „Ре пу бли ка Срп ска, ге о по ли тич ке прет ње 
и без бед но сни ри зи ци“ проф. др Љу би ша Де спо то вић ана ли зи ра ге о по
ли тич ку по зи ци ју Ре пу бли ке Срп ске у кон тек сту ши рег по ло жа ја це ле 
БиХ али и ре ги о на Бал ка на. По себ но у ра ду ана ли зи ра по тен ци јал на 
ге о по ли тич ка жа ри шта као кон стант не прет ње фраг мен та ци ји и 
не стан ку овог срп ског др жав ног ен ти те та, а ко је до ла зе ка ко од ре
ги о нал них та ко и од гло бал них ван бал кан ских ге о по ли тич ких си ла. 
Нај зна чај ни ји део ра да је по све ћен ана ли зи без бед но сних ри зи ка, ка
ко оних ко јих се ти чу прав ноин сти ту ци о нал ног уре ђе ња БиХ и Ре
пу бли ке Срп ске, та ко и оних ко ји на ста ју из аспек та де ло ва ња ЕУ и 
тзв. Ви со ког пред став ни ка, па до кла сич них прет њи те ро ри змом ко ји 
је ин спи ри сан ислам ским вер ским ра ди ка ли змом и ор га ни зо ван од ми
ли тант них ислам ских по кре та по пут ИДа и Ал Ка и де. Пре ци зни је 
ге о по ли тич ко од ре ђе ње Ре пу бли ке Срп ске ни је мо гу ће из вр ши ти без 
озбиљ ни је ана ли зе ши рег ре ги о нал ног ге о по ли тич ког по рет ка мо ћи, 
те век то ра ме ђу соб них су ко бља ва ња, ин фил тра ци је ути ца ја и по ли
тич ких ин те ре са на ро чи то ван ре ги о нал них фак то ра. Та ко ђе, проф. 
Де спо то вић ана ли зи ра и ме ђу на род не аспек те, по себ но ак ту ел на де
ша ва ња, у ко ји ма се пре пли ћу по ли тич ки, ре ли гиј скокон фе си о нал ни, 
оба ве штај нобез бед но сни али и не из бе жно зна чај ни еко ном ски ути ца
ји.

Про фе со ри др Ми ле Шик ман и др Пре драг Ће ра нић у ра ду „Угро
жа ва ње без бед но сти Ре пу бли ке Срп ске, са по себ ним освр том на те
ро ри зам“ сма тра ју да су ви тал не вред но сти и ин те ре си Ре пу бли ке 
Срп ске оп те ре ће ни мно го број ним бе зед но сним иза зо ви ма, ри зи ци ма и 
прет ња ма. У тра ди ци о нал ном сми слу, то су по ја ве ко је су иза зва не 
при род ним по ре клом, тех нич котех но ло шком или људ ском де лат но
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шћу. Та ко су при род не (еле мен тар не) по ја ве (по пла ве, кли зи шта, сне
жни на но си, по жа ри, зе мљо тре си), уна зад не ко ли ко го ди на (2014, 2012, 
2010. итд.), иза зва ле озбиљ не по сле ди це, по без бед но сти и здра вље 
љу ди, ма те ри јал них и кул тур них до ба ра, али и жи вот не сре ди не уоп
ште. Угро жа ва ју ће по ја ве људ ског по ре кла, ма ни фе сто ва не би ло као 
иза зов, ри зик или прет ња без бед но сти, су сва ко днев ни про це си и рад
ње ко је оства ру ју не га ти ван ути цај на без бед ност Ре пу бли ке Срп ске. 
Струк ту ра ових по на ша ња ука зу је на ши рок ди ја па зон ис по ља ва ња 
угро жа ва ју ћих по ја ва про у зро ко ва них од стра не чо ве ка, ко ја мо же да 
ва ри ра од ма њих, ка ве ћим угро жа ва ју ћим по сле ди ца ма, до оних иза
зва них спо ља, у од но су на уну тра шње об ли ке угро жа ва ња без бед но
сти. Ипак, по свом оби му и ин тен зи те ту, али и чи ње ни ци да се ра ди 
о по ја ви ко ја има гло бал ни ка рак тер, из два ја се те ро ри зам, сма тра ју 
ауто ри. У том сми слу у ра ду је дат по се бан осврт на овај об лик угро
жа ва ња без бед но сти Ре пу бли ке Срп ске, ње го ву ге не зу и раз вој, об ли ке 
ис по ља ва ња и по сле ди це ма ни фе сто ва ња, по себ но у кон тек сту ис по
ља ва ња те ро ри зма и по на ша ња у ве зи са њим (нпр. тран сна ци о нал ни 
те ро ри зам) у Бо сни и Хер це го ви ни.

 У свом члан ку „Не ти пич ни иза зо ви за без бед ност Ср би је и 
Ре пу бли ке Срп ске“. др Ми ша Ђур ко вић, на уч ни са вет ник, ана ли зи ра 
не ти пич не, од но сно не тра ди ци о нал не без бед но сне иза зо ве (НБИ) за 
Ср би ју и Ре пу бли ку Срп ску. Пр во об ја шња ва шта су не ти пич ни без
бед но сни иза зо ви. За тим на во ди уоби ча је ну ли сту тих иза зо ва и об ја
шња ва за што она у овом кон крет ном слу ча ју тре ба да се мо ди фи ку је. 
Аутор за тим де таљ но из ла же сле де ће НБИ: де мо гра фи ја и де по пу ла
ци ја, про да ја зе мље и дру гих ре сур са стран ци ма, про бле ми по ве за ни 
са при ва ти за ци јом стра те шких сек то ра, здрав стве ни сек тор, па 
склоп иден ти тет ских пи та ња као што су кон тро ла ме ди ја, про све
та и тр жи ште уџ бе ни ка те по ре ме ће ни си стем вред но сти. На кра
ју раз ма тра два по себ на НБИ, те ро ри зам и сај бер ра то ва ње. Укуп на 
без бед но сна си ту а ци ја Ре пу бли ке Срп ске, сма тра овај аутор, мо ра се 
са гле да ва ти у све тлу стал них прет њи Хр ват ске, ими грант ске кри зе 
и укуп не гло бал не не ста бил но сти ко ја се у овом де лу све та по пра ви лу 
ре флек ту је отва ра њем пи та ња гра ни ца и ра стом на ци о на ли за ма, јер 
про стор од Укра ји не пре ко Ру му ни је, до Ма ке до ни је, Цр не Го ре, Бо сне и 
Хер це го ви не и Хр ват ске, оби лу је по ви ше ним тем пе ра ту ра ма и ве ли
ким из гле ди ма за мо гу ће су ко бе.

Проф. др Ду шан Про ро ко вић у свом ра ду „Зна чај Под ри ња за на
ци о нал ну без бед ност Ср би је и Ре пу бли ке Срп ске“, сма тра да је ре ги он 
Под ри ња стра те шки ва жан за Ср би ју и Срп ску и у ње му се ја вља ју 
три иза зо ва по на ци о нал ну без бед ност оба су бјек та: иза зо ви по ли
тич ког, еко ном ског и де мо граф ског ка рак те ра. Рад је по де љен у че ти
ри це ли не. У пр вој аутор ана ли зи ра по јам на ци о нал не без бед но сти и 
уоп ште са вре ме не при сту пе ко ји се ти чу ис тра жи ва ња по ја ва и про
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це са ва жних за без бед ност. У дру гом су да те основ не ка рак те ри сти ке 
ре ги о на Под ри ња, док су у тре ћем пред ста вље ни иза бра ни еко ном ски, 
де мо граф ски и по ли тич ки по ка за те љи. Че твр ти део је за кљу чак, у 
ком аутор кон ста ту је да је у ци љу оси гу ра ва ња на ци о нал не без бед но
сти нео п ход но пред у зе ти од го ва ра ју ће ме ре.

До цент др Је ле на Ву ко и чић у ра ду „Ре пу бли ка Срп ска и Ср би ја 
пред иза зо ви ма исла ми зма и те ро ри зма“ сма тра да исла ми зам пред
ста вља је дан од нај ве ћих без бед но сних иза зо ва у са вре ме ном све ту, 
с об зи ром на чи ње ни цу да се упра во на овој ра ди кал ној и ис кљу чи вој 
по ли тич кој иде о ло ги ји те ме ље ста во ви и ци ље ви нај ве ћег бро ја ак
тив них и ути цај них те ро ри стич ких ор га ни за ци ја ши ром све та. Ова 
без бед но сна прет ња при сут на је и на Бал кан ском по лу о стр ву, а јед на 
од нај у гро же ни јих зе ма ља је Бо сна и Хер це го ви на, а на ро чи то њен му
сли ман ски/бо шњач ки део. Ме ђу на род на исла ми стич ка мре жа у Фе де
ра ци ји БиХ, ус по ста вље на на кон раз би ја ња СФРЈ и по чет ка гра ђан
ског ра та, у ме ђу вре ме ну се раз ви ла у ор га ни зо ван си стем и кључ ну 
ре ги о нал ну без бед но сну прет њу, ко ја у знат ној ме ри угро жа ва и Ср би
ју. Ве ли ки про блем у бор би про тив исла ми зма и те ро ри зма у БиХ пред
ста вља бла го на клон и за штит нич ки од нос ко ји бо шњач ка по ли тич ка 
ели та у Са ра је ву има пре ма исла ми сти ма, али и сим па ти је ко је по
сто је у бо шњач ком на ци о нал ном кор пу су за џи хад ске „све те рат ни ке“. 
Са дру ге стра не, зва нич ни ци Ре пу бли ке Срп ске из ра зи то су кри тич ни 
пре ма овом фе но ме ну и већ ду ги низ го ди на упо зо ра ва ју на по сле ди це 
ко је не сме та но де ло ва ње исла ми ста мо же да има на без бед но сну си
ту а ци ју у БиХ. Мо же се, за пра во, ре ћи да је је ди ни без бед но сни ор ган 
у Бо сни и Хер це го ви ни ко ји се од го вор но од но си пре ма исла ми стич кој 
прет њи МУП Ре пу бли ке Срп ске ко ји, је ди ни у БиХ, спре ча ва пре тва ра
ње те ри то ри је чи та ве др жа ве у ши ро ку исла ми стич ку ба зу, за кљу чу је 
Је ле на Ву ко и чић.

Про фе сор Иван Та ра се вич са Тју мењ ског др жав ног уни вер зи
те та (Ру ска Фе де ра ци ја) у ра ду „Ре ли гиј ска без бед ност у кон тек сту 
обез бе ђи ва ња на ци о нал не без бед но сти сло вен ских на ро да: по став ка 
про бле ма“ об ра ђу је пи та ње оси гу ра ва ња ре ли гиј ске без бед но сти сло
вен ских дру шта ва у кон тек сту гло бал не по ли ти ке. Аутор у ра ду раз
ма тра си стем прет њи по ре ли гиј ску без бед ност, а на не ке од њих по
себ но скре ће па жњу. На кра ју, аутор пред ла же нео п ход ност уво ђе ња 
у прав ну ра ван по сто је ћих фи ло соф ских, со ци о ло шких и бо го слов ских 
те о риј ских по став ки ве за них за обез бе ђи ва ње на ци о нал не без бед но
сти срп ског и ру ског на ро да. У ра ду се фор му ли шу на чи ни раз ра ђи ва ња 
ре ли гиј ске без бед но сти и ње ни основ ни прин ци пи.

На кон ове на уч не ана ли зе у го ди шња ку „По ли ти ка на ци о нал
не без бед но сти“ бр. 1/2017 мо же се из ве сти за кљу чак да је нај ва жни ји 
при о ри тет у из град њи на ци о нал не без бед но сти Ре пу бли ке Ср би је и 
Ре пу бли ке Срп ске кон сен зу сом де фи ни са ње ви тал ног на ци о нал ног ин
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те ре са у до ме ну стра те шке без бед но сти, ко ји мо ра би ти јав но про
кла мо ван, јер је ви тал ни на ци о нал ни ин те рес ви ше ге не ра циј ски за
да так, и пред ста вља за шти ту и уна пре ђе ње отаџ би не, без об зи ра на 
кон кре тан, тре нут ни об лик по ли тич ког уре ђе ња. 

Глав ни и од го вор ни уред ник  
Проф. др Ра до слав Га ћи но вић
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Сажетак
У ра ду се раз ма тра ју глав ни чи ни о ци ко ји усло вља ва ју ге

о стра те шки по ло жај Ср би је и то: 1) Свет ски по ре дак мо ћи, 
струк ту ра, глав не ка рак те ри сти ке, чи ни о ци и њи хо ви ме ђу соб ни 
од но си; 2) Од но си глав них фак то ра свет ског по рет ка пре ма на ци
о нал ним и др жав ним ин те ре си ма Ср би је; 3) Ста ње у су сед ству 
Ср би је и ње гов ути цај на ге о стра те шки по ло жај Ср би је; 4) Ка
рак те ри сти ке др жав ног про сто ра Ср би је од ути ца ја на њен ге о
стра те шки по ло жај; 5) Ста ње др жа ве и на ци је, ре сур си и раз вој 
као фак тор ге о стра те шког по ло жа ја Ср би је. Та ко ђе, ге о стра те
шки по ло жај Ср би је је раз ма тран и у кон тек сту оп стан ка, од бра
не и очу ва ња Ре пу бли ке Срп ске као је ди ног до бит ка срп ског на ро
да из про це са раз би ја ња Ју го сла ви је.
Кључ не ре чи: ге о по ли ти ка, ге о стра те ги ја, свет ски по ре дак мо ћи, НА ТО, 

Европ ска уни ја, САД, Ки на, Ру си ја

На из глед, сти че се ути сак да је оп ста нак Ре пу бли ке Срп ске 
ве штач ки при ле пљен ге о стра те гиј ском по ло жа ју Ср би је, те да те 
две ства ри не ма ју мно го за јед нич ке обо стра не по ве за но сти. То 
на про сто ни је тач но, већ упра во обр ну то. Ге о стра те шки по ло жај 
Ре пу бли ке Ср би је као јед ног од га ран та Деј тон ског спо ра зу ма ди-
рект но ути че на по ло жај Ре пу бли ке Срп ске и на њен оп ста нак и то 
та ко што сна жна Ср би ја, до бро си ту и ра на у по рет ку мо ћи ве ли ких 
и ре ги о нал них си ла, би ла би у ста њу да на ве де ну га ран ци ју и прак-
тич но обез бе ди. И обр ну то, сла ба Ср би ја са не по вољ ним ге о стра-
те шким по ло жа јем то не би би ла у ста њу да оси гу ра и га ран ци ја 
оп стан ка Ре пу бли ке Срп ске би би ла на ста кле ним но га ма.
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Ре ла ци ја је и обр ну тог сме ра, тј. укуп но ста ње у ка квом се 
на ла зи Ре пу бли ка Срп ска, њен по ло жај у са ста ву БиХ др жав не за-
јед ни це, од нос пре ма дру гом ен ти те ту, од нос са су сед ном Хр ват-
ском, те од нос гло бал них и ре ги о нал них цен та ра мо ћи пре ма РС и 
ње ном оп стан ку бит но су о дре ђу је (са дру гим чи ни о ци ма) укуп ни 
ге о стра те шки по ло жај Ре пу бли ке Ср би је.

На по чет ку је нео п ход но и пој мов но од ре ди ти ге о стра те ги ју, 
тј. од ре ди ти што се под тим пој мом под ра зу ме ва уоп ште, а по себ но 
у овом ра ду. Као што се то из са ме сло же ни це „ге о стра те ги ја“ мо же 
за кљу чи ти, тај тер мин је са ста вљен од три ме ђу соб но уве за не ре чи 
и све су оне грч ког по ре кла. То су геа, у зна че њу зе мљи ште, од но-
сно про стор, стра тос, у зна че њу вој ска, од но сно ар ми ја и аге ин, 
у зна че њу во ди ти, од но сно во ђе ње (ми сли се на во ђе ње вој ске у 
ра ту или ка ко то вој на те о ри ја нај че шће име ну је ра то во ђе ње или 
ра то вод ство).1)

У на ме ри да што сли ко ви ти је де фи ни ше ге о стра те ги ју и од-
ре ди јој по ље ин те ре со ва ња, ру ски ге о по ли ти чар сред ње ге не ра-
ци је Алек сан дар Ду гин по вла чи па ра ле лу из ме ђу ге о по ли ти ке и 
ге о стра те ги је. У сво јој књи зи „Осно ви ге о по ли ти ке“, Ду гин твр ди 
да ге о стра те ги ја об у хва та вој не аспек те ге о по ли тич ких ана ли за, па 
на ста вља да ге о по ли ти ка тра жи од го во ре на пи та ња ко има пра во 
да не ки про стор и на ко јим и ка квим ар гу мен ти ма се то пра во за-
сни ва. На су прот ге о по ли ти ке, ту ма чи Ду гин, ге о стра те ги ја тра жи 
од го во ре на пи та ња ка ко да се тај про стор од бра ни или осво ји, у 
за ви сно сти од ци ља ко ји се по ста ви.2) 

По зна ти аме рич ки те о ре ти чар ге о по ли ти ке и ге о стра те ги је, 
Збиг њев Бже жин ски, ге о стра те ги ју до не кле уда ља ва од ра то вод-
ства и бли же је и чвр шће ве же за ге о по ли ти ку и то та ко што ге о-
стра те ги ју де фи ни ше та ко да је сма тра ме наџ мен том ге о по ли тич-
ких ин те ре са. Са Бже жињ ским се не мо ра мо сло жи ти ако ње го ву 
де фи ни ци ју ме наџ мен та раз у ме мо до слов но као упра вља ње ге о по-
ли тич ким ин те ре си ма, али ако ме наџ мент раз у ме мо ши ре, тј. и као 
оства ри ва ње ге о по ли тич ких ин те ре са, а то оства ре ње мо же би ти и 
пу тем вој не си ле, или нај че шће по мо ћу ње, ма да не и не из о став но 
пу тем ра та, он да смо и ми вр ло бли зу де фи ни ци је ге о стра те ги је ка-
ко нам је дао Бже жињ ски.3)

1) Миломир Степић, „Шта је геостратегија“, у књизи Геополитика – идеје, теорије, 
концепције, Институт за политичке студије, Београд, 2016.

2) Де таљ но о то ме: Алек сан дар Ду гин, Осно ви ге о по ли ти ке, Екс прес Зре ња нин, 2004, 
стр. 430-432.

3) Збиг њев Бже жин ски, Ве ли ка ша хов ска та бла, ЦИД, Под го ри ца, 2001, стр. 1.
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ГЕОСТРАТЕШКИ ПОЛОЖАЈ СРБИЈЕ ...

У сва ком слу ча ју за по јам и су шти ну ге о стра те ги је пре суд но 
је вој но де ло ва ње и то ди рект но упо треб ном вој не си ле, би ло да 
се њо ме пре ти па се на тај на чин про тив ник од вра ћа од вој ног де-
ло ва ња и про стор на ко ји јед на стра на по ла же пра во бра ни се тзв. 
па сив ним пу тем, би ло да се ди рект ном вој ном ак ци јом осва ја про-
стор на ко ји та стра на сма тра да има ле ги тим на пра ва.

Сле де ће што при па да на чел ним по ла зи шти ма у кон тек сту 
те ме ово га при ло га је сте став - опре де ље ње у по гле ду чи ни ла ца 
ко ји од ре ђу ју ге о стра те гиј ски по ло жај сва ке зе мље-др жа ве, па у 
том сми слу и др жа ве Ср би је. У те чи ни о це спа да ју: (1) свет ски по-
ре дак мо ћи и ње го ве глав не ка рак те ри сти ке, чи ни о ци и њи хо ви ме-
ђу соб ни од но си, (2) од нос глав них цен та ра свет ске мо ћи ко ји чи-
не струк ту ру тог свет ског по рет ка, пре ма на ци о нал ним др жав ним 
ин те ре си ма Ср би је; (3) од нос не по сред ног окру же ња, тј. су сед них 
др жа ва пре ма на ци о нал ним и др жав ним ин те ре си ма Ср би је; (4) 
ка рак те ри сти ке др жав ног про сто ра Ср би је и (5) ста ње др жа ве и 
на ци је и рас по ло жи ви уну тра шњи ре сур си, што све ску па мо же мо 
име но ва ти као све у куп не сна ге - моћ др жа ве на ска ли или у хи је-
рар хи ји мо ћи чи ни ла ца свет ског по рет ка.4)

На ве де ни чи ни о ци на ге о стра те гиј ски по ло жај зе мље де лу-
ју ме ђу соб но по ве за но, до пу ња ва ју ћи се или се су прот ста вља ју ћи 
је дан дру гом, али се ра ди о њи хо вој мно го стру кој по ве за но сти и 
уза јам ном де ло ва њу, та квом и то ли ком да је о њи ма из дво је но го-
во ри ти и раз ма тра ти или по је ди нач но мо гу ће је ди но из ме то дич-
ких раз ло га.

Вред но сти и ве ли чи не - раз ме ре - де ло ва ња ових чи ни ла ца 
на ге о стра те гиј ски по ло жај зе мље се ана ли зи ра ју, про це њу ју или 
ме ре у од го ва ра ју ћим ин сти ту ци ја ма ко је су ме ро дав не за пру жа ње 
екс перт ске по др шке др жав ном од лу чи ва њу и по том се та са зна ња 
у дру гом ко ра ку раз ма тра ју у од го ва ра ју ћим, од но сно над ле жним 
др жав ним те ли ма, на осно ву че га се до но се за кључ ци из про це не, 
од но сно ана ли зе стра те гиј ског по ло жа ја зе мље. Ти за кључ ци чи-
не осно ву за утвр ђи ва ње глав них без бед но сних иза зо ва, ри зи ка и 
прет њи.

На ве де ни за кључ ци из про це не стра те гиј ског по ло жа ја зе-
мље и глав ни без бед но сни иза зо ви, ри зи ци и прет ње чи не осно ву 
и по ла зи шта за стра те шко пла ни ра ње. Ка ко се у ве ћи ни слу ча је ва 
ра ди о про мен љи вим чи ни о ци ма и њи хо вих вред но сти ма и де ло-
ва њу, стра те шки пла но ви су под ло жни про ме на ма. На осно ву ре-
че ног мо же се за кљу чи ти да је стра те шко пла ни ра ње пер ма нент но 
4) Р.  Ра ди но вић, Но ви свет ски по ре дак и по ли ти ка од бра не Са ве зне Ре пу бли ке Ју го сла

ви је, Са ве зно Ми ни стар ство од бра не, Бе о град 1993, стр. 11-31.
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про цес то ком ко је га се стал но до гра ђу ју и ино ви ра ју го то во сви па-
ра ме три од брам бе но-без бед но сног си сте ма, по чев од нај оп шти јих 
стра те шких опре де ље ња у обла сти без бед но сти и од бра не, пре ко 
ор га ни за циј ско-фор ма циј ског устрој ства од брам бе но-без бед но-
сних сна га, до број не ве ли чи не основ них ком по нен ти и гру па ци-
ја ору жа них сна га, њи хо ве мир но доп ске ло ка ци је, стра те гиј ског и 
опе ра тив ног раз во ја и гру пи са ња, си стем ру ко во ђе ња и ко ман до-
ва ња, ва ри јан ти рат них пла но ва, од но сно пла но ва упо тре бе ору-
жа них сна га у нај ве ро ват ни јим об ли ци ма ра та ка кав зе мљи мо же 
би ти на мет нут, итд.

СР БИ ЈА У ГЕ О СТРА ТЕ ШКОМ ТРО У ГЛУ  
ВЕ ЛИ КИХ СИ ЛА

Свет ски по ре дак мо ћи  струк ту ра и глав не  
ка рак те ри сти ке

Од за вр шет ка Дру гог свет ског ра та и па да на ци фа ши стич ког 
про јек то ва ног мо де ла свет ског по рет ка, на сна зи је био тзв. би по
лар ни по ре дак. На јед ној стра ни тог по рет ка је био свет со ци ја-
ли зма (ко му ни зма) ко јег је пред во дио Со вјет ски Са вез, као јед на 
су пер-си ла, а на дру гој свет ка пи та ли зма ко јег су пред во ди ле САД 
као дру га (не дру га по сна зи, већ по ре до сле ду овог из ла га ња) су-
пер си ла. Свет ски по ре дак то га вре ме на тра је све до кра ја 80-их и 
по чет ком 90-их го ди на про шлог ве ка. Тај пе ри од свет ског ми ра је 
функ ци о ни сао на рав но те жи сна га, па и стра ха од обо стра ног уни-
ште ња, од но сно на са зна њу да ни јед на од су пер си ла не рас по ла-
же та квом и то ли ком над моћ но шћу ко ја би јој га ран то ва ла успех и 
си гур ну по бе ду у ме ђу соб ном тзв. ве ли ком ра ту. Уме сто то га, обе 
стра не су по кре та ле и по др жа ва ле низ ма њих тзв. ло кал них ра то-
ва, на чи јим ис хо ди ма су на ста ја ле да по ре ме те рав но те жу сна га у 
сво ју ко рист. Сва ки од те две су пер си ле пред во ди ле су ве ли ке вој не 
гру па ци је ко је су функ ци о ни са ле под ди рект ним дик та том су пер-
си ла на њи хо вом че лу. Реч је о НА ТО-у и ВУ као вој но-по ли тич-
ким пак то ви ма би по лар но по де ље ног све та. Пе ри од би по лар ног 
свет ског по рет ка, пре те жно у пр вој по ло ви ни ње го вог по сто ја ња, 
ис пу њен је и тзв. ан ти ко ло ни јал ном ре во лу ци јом, чи ји је ре зул тат 
био крах ко ло ни јал них им пе ри ја, пре свих Бри тан ске, али и још 
не ко ли ко тзв. европ ских ко ло ни јал них по лу им пе ри ја. Фи гу ра тив-
но го во ре ћи, из ме ђу та два по ла би по лар ног свет ског по рет ка сме-
стио се по крет не свр ста них зе ма ља, ко ји је ви ше фин ги рао, не го 
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што је то фак тич ки био, уло гу ба лан са из ме ђу ра ди кал но по де ље-
ног би по лар ног све та. По ред не сум њи вих до при но са тог по кре та 
очу ва њу свет ског ми ра, те шко се мо же он ста ви ти ра ме уз ра ме са 
два су прот ста вље на по ла свет ске мо ћи, те се не мо же ре ћи да је он 
као са мо стал ни фак тор на би ло ка кав на чин бит но до во дио у пи та-
ње би по лар ну по де лу све та, иако је он то и на сто јао и имао та кве 
ам би ци је.

Као што је то већ ре че но, рав но те жа стра ха је обез бе ди ла да 
су прот ста вље ни по ло ви свет ске мо ћи не иза зо ву ме ђу соб но тзв. 
ве ли ки рат, али је за то из ме ђу њих бе снео тзв. „хлад ни рат“, од-
но сно рат у свим до ме ни ма жи во та чо ве ка и дру штва, осим у вој-
ној сфе ри. У тој ме ђу соб ној ис цр пљу ју ћој бор би за пре власт над 
све том тзв. ко му ни стич ки пол свет ске мо ћи ни је из др жао, већ се 
уру шио. Ис ход тог уру ша ва ња је био рас пу шта ње Вар шав ског уго-
во ра као вој но-по ли тич ког бло ка тзв. со ци ја ли стич ких др жа ва под 
вла шћу СССР-а и рас пад Со вјет ског са ве за као је дин стве не др жа-
ве и ње го во пре ком по но ва ње у ви ше не за ви сних др жа ва, не рет-
ко и ме ђу соб но су ко бље них, укљу чу ју ћи и ору жа но су ко бља ва ње 
(Мол да ви ја, Гру зи ја, Јер ме ни ја, Азер беј џан, и др.).

Мо же се, да кле, ре ћи да је из „хлад ног ра та“ као по бед ник 
иза шао тзв. за пад ни пол свет ске мо ћи, на че лу са САД. То ли ко су 
САД би ле опи је не сла вом по бед ни ка да су го то во про гла си ле крај 
исто ри је, а ли бе рал ни ка пи та ли зам за нај бо љи, нај пра вед ни ји, оп-
ште при хва ће ни и веч ни гло бал ни дру штве ни про јект (Фу ку ја ма).5) 
Од вре ме на ка да је пао СССР, а са њим и би по лар ни свет ски по-
ре дак, на свет ску сце ну сту па но ви, а то је уни по лар ни свет ски по-
ре дак, чи ја је су шти на је дан свет, на чи јем је че лу јед на су пер си ла 
– САД, моћ САД је би ла не у пит на, али и њи хо ва уло га ли де ра све-
та и про мо те ра вред но сти за пад не ци ви ли за ци је, од но сно на ме та-
ња за пад них вред но сти пу тем свих об ли ка тзв. ме ке мо ћи. Но, али 
та мо где се на и ђе на от пор аме рич кој ли дер ској по зи ци ји на сна-
гу сту па при ме на тзв. твр де мо ћи, од но сно вој не си ле. Ре жи ми и 
упра вљач ке ели те ко је би се су прот ста ви ле том аме рич ком из во зу 
си сте ма вред но сти би ва ли су си лом ме ња ни и бу квал но фи зич ки 
ли кви ди ра ни, би ло ди рект ном вој ном ин тер вен ци јом, би ло пу тем 
тзв. обо је них ре во лу ци ја.6)

Основ ни стра те гиј ски мо дел по на ша ња уни по лар ног свет-
ског по рет ка био је, а он је још увек ак ту е лан, је мо дел или стра те-

5) Детаљно: Ф. Фукујама, Крај историје и последњи човек, ЦИД Подгорица – Романов, 
Бања Лука, 2002.

6) С. Триф ко вић, „Ко со во и док три на гло бал не до ми на ци је”, у: Агре си ја НА ТО су мрак 
за па да, Бе о град ски фо рум за свет рав но прав них, 1999, стр. 149-157.
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ги ја гло бал ног ин тер вен ци о ни зма. Је ди на су пер си ла (САД) је, по 
соп стве ном на хо ђе њу, од ре ђи ва ла и од лу чи ва ла у ко јим се под руч-
ји ма све та на ла зе ње ни ви тал ни на ци о нал ни ин те ре си. Тај ко би се 
усу дио да угро зи или на мер но оспо ри те аме рич ке ин те ре се би вао 
је из ло жен свим об ли ци ма на си ља, укљу чу ју ћи и вој ну ин тер вен-
ци ју. Вла да и др жа ве ко је се не би по ви но ва ле дик та ту Аме ри ке, 
ко је су го то во увек на сту па ле у уло зи за штит ни ка за пад них ци ви-
ли за циј ских вред но сти, а у ства ри се ра ди ло о нео ко ло ни јал ном 
по ро бља ва њу на ро да и др жа ва, би ва ле су на сил но сврг нут вој ном 
ин тер вен ци јом или ком би на ци јом тзв. обо је них ре во лу ци ја и вој-
не ин тер вен ци је. Гло бал ни ин тер вен ци о ни зам је био стра те гиј ско 
сред ство тзв. „док три не од го вор но сти за за шти ту“, чи ја је су шти на 
би ла у то ме да САД има ју ми си ју очу ва ња свет ског по рет ка и за-
шти ту угро же них на ро да или ет нич ких за јед ни ца, што је био са мо 
из го вор за ин тер вен ци ју ми мо ме ђу на род ног прав ног по рет ка оли-
че ног у од лу ка ма, ре зо лу ци ја ма и де кла ра ци ја ма ОУН. Рет ко ка да 
су САД на че лу НА ТО и За па да ин тер ве ни са ле на осно ву од лу ка 
СБ УН. На про тив, чи ни ле су то по соп стве ном на хо ђе њу, иг но ри-
шу ћи УН и то го то во увек про тив сла бих ко ји ни су би ли у ста њу 
да им се ефи ка сно су прот ста ве. За то су би ли по ра же ни, ра зо ре ни 
и уни ште ни.

Нај че шћи стра те шки ци ље ви гло бал ног ин тер вен ци о ни зма 
би ли су: (1) кон тро ла при род них ре сур са, њи хо во оти ма ње од су-
ве ре них др жа ва и пре ра спо де ла на ште ту оних др жа ва и на ро да на 
чи јој су се те ри то ри ји ти ре сур си на ла зи ли; (2) ге о по ли тич ко пре-
ком по ва ње све та ра ди ус по ста вља ња или очу ва ња атлан ти стич ке 
до ми на ци је над оста лим све том; (3) на ме та ње ци ви ли за циј ских 
па ра диг ми За па да остат ку све та, пре све га ислам ским зе мља ма, 
ра ди че га су ра зо ре не и пот пу но уни ште не древ не ци ви ли за ци је 
(Си ри ја, Ирак, Ав га ни стан, Ли би ја...); (4) на ме та ње гло бал ног дру-
штве ног про јек та нео ли бе рал ног ка пи та ли зма. Не рет ко, за на ве де-
не ци ље ве би ле су ин стру мен та ли зо ва не све ре ле вант не ин сти ту-
ци је ме ђу на род ног прав ног и по ли тич ког по рет ка као што су ОУН, 
КЕБС, од но сно ОЕБС, ММФ, Свет ска бан ка и др.

Ору жа на агре си ја НА ТО на СР Ју го сла ви ју мар та 1999. го-
ди не је фак тич ка ина у гу ра ци ја гло бал ног ин тер вен ци о ни зма у од-
но си ма ве ли ких си ла пре ма ма лим зе мља ма и на ро ди ма. Син те за 
гло бал ног ин тер вен ци о ни зма обо је них ре во лу ци ја и свих об ли ка 
суб вер зив ног де ло ва ња у еко но ми ји, по ли ти ци, ин фор ми са њу и 
кул ту ри, сај бер и кла сич ни те ро ри зам и др. до ве ло је до по ја ве но-
ве ка те го ри је ме ђу на род ног и уну тра шњег су ко бља ва ња, од но сно 
до но ве ка те го ри је у те о ри ји кон фли ка та, а то је „хи брид но ра то-
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ва ње’’, од но сно „хи брид ни рат“. Тај ка те го ри јал ни по јам по не кад 
слу жи да по кри је све об ли ке ме ђу др жав ног, уну та р др жав ног и др. 
су ко бља ва ња, ма да се по не кад тај по јам и зло у по тре бља ва, би ло 
ка да се же ли при кри ти пра ва су шти на су ко ба или се та су шти на 
не до вољ но схва та и при зна је.

Ако је агре си ја на СРЈ би ла по чет ни удар у стра те ги ји гло-
бал ног ин тер вен ци о ни зма, Укра јин ска кри за се мо же сма тра ти 
као по че так ње го вог си ла ска са свет ске сце не. САД и цео евро а-
тлант ски за пад се пре и грао, пре це нио сво је мо гућ но сти и по ку шао 
Укра ји ну пот пу но пре у сме ри ти од ис точ ног ка за пад ном ге о по ли-
тич ком по лу. На рав но, Ру си ја то ни је сме ла до зво ли ти и као њен 
од го вор је усле дио по вра так Кри ма у са став ру ске др жа ве и по-
др шка про ру ским сна га ма на ис то ку Укра ји не у њи хо вом от по ру 
пре ма цен трал ним вла сти ма. За пад и Аме ри ка ни су има ли сна ге да 
од луч ни је уђу у ору жа ни кон фликт про тив Ру си је и то је био знак 
уз ми ца ња уни по лар ног свет ског по рет ка.

На ста вак уру ша ва ња ин тер вен ци о ни стич ке мо ћи За па да и 
САД је су коб у Си ри ји. У ства ри, вој на ин тер вен ци ја Ру си је у Си-
ри ји је по ка за ла да Ру си ја рас по ла же свим еле мен ти ма вој не мо ћи 
ко ја јој га ран ту је ефи ка сне ра кет но-ави ја циј ске уда ре на ве ли ким 
да љи на ма и до та да не ви ђе ну моћ пре ци зних кон вен ци о нал них 
уда ра са мо ра, коп на и из ва зду ха, од но сно ван сва ког до ма ша ја 
про тив ни ка. Упра во је то са зна ње за САД и За пад би ло шо кант но. 
Ру си ја ви ше ни је си ла са енорм ним бро јем ну кле ар них сред ста ва 
стра те гиј ске на ме не, већ вој на си ла ко ја рас по ла же свим еле мен ти-
ма ва тре не и удар не мо ћи са ко ји ма рас по ла же САД и НА ТО, па се 
убу ду ће на то мо ра озбиљ но ра чу на ти. Упра во за то се де мон стра-
ци ја мо ћи ко ју је Ру си ја из ве ла у Си ри ји уда ри ма из Ка спиј ског и 
Цр ног мо ра и ко смич ко-ва зду хо плов ни уда ри са пре ци зним по га-
ђа њем тач ка стих ци ље ва, мо же сма тра ти ко нач ним кра јем аме рич-
ке све мо ћи, од но сно по чет ком кра ја уни по лар ног и пре пу шта ња 
ме ста мул ти по лар ном по рет ку свет ске мо ћи.

Мул ти по лар ни свет ски по ре дак ни је пре ко но ћи на стао. Већ 
де се так го ди на гру па ци ја ве ли ких зе ма ља све та из ван за пад не 
евро а тлант ске за јед ни це, као што су: Ру си ја, Ки на, Ин ди ја, Бра-
зил, Ју жно а фрич ка Ре пу бли ка и др. раз ви ја ју це лу ле пе зу од но са и 
ин сти ту ци ја ко је фак тич ки не ги ра ју уни по лар ни, а афир ми шу мул-
ти по лар ни свет ски по ре дак. Шан гај ски са вез, ОДКБ, Евро а зиј ска 
уни ја, раз не кре дит но-фи нан сиј ске уста но ве ко је по ста ју све кон-
ку рент ни је ММФ-у и Свет ској бан ци, са мо су илу стра тив ни при-
ме ри ра ђа ња мул ти по лар ног свет ског по рет ка. По се бан зна чај у то-
ме има ки не ски све о бу хват ни из ла зак на свет ску сце ну про јек том 
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„Је дан по јас је дан пут“, ње но све стра но еко ном ско ја ча ње, пре ра-
ста ње из коп не не у по мор ску си лу спо соб ну да па ри ра аме рич кој 
све мо ћи на ис то ку Ази је и на Па ци фи ку, а осо би то стра те шко парт-
нер ство Ки не и Ру ске Фе де ра ци је по др жа но број ним ин фра струк-
тур ним, ге о е ко ном ским и енер гет ским аран жма ни ма.

Уз ми ца ње За па да пред на је здом на ве де них чи ни о ца но вог 
мул ти по лар ног свет ског по рет ка је по тен ци ран и све ви дљи ви јим 
пу ко ти на ма уну тар евро а тлант ске за јед ни це. Ту се пре све га ми сли 
на по ли тич ке кри зе и не из ве сно сти ко је су иза зва не нео че ки ва ним 
ис хо дом аме рич ких пред сед нич ких из бо ра, од лу ком Ве ли ке Бри-
та ни је да на пу сти ЕУ, ду бо ке кри зе иден ти те та и не из ве сне бу дућ-
но сти ЕУ итд.

На осно ву на пред ре че ног, у глав не ка рак те ри сти ке са вре ме-
ног свет ског по рет ка мо ћи мо же се ис та ћи сле де ће: Уни по лар ни 
свет ски по ре дак све ви ше и све очи ти је уз ми че пред мул ти по лар
ним, али тај про цес још ни је до кра ја оства рен, већ је у то ку. У 
том тзв. ме ђу фа зном про це су, ка да атлант ска за јед ни ца још увек 
ни је у ста њу да при зна и при хва ти да је ње но цар ство на из ма ку, 
опа сно сти од тзв. ве ли ког и ре ги о нал них су ко ба су ве ли ке. Им пе-
ри ја на из ди са ју ру ши иза се бе све мо сто ве и за то су опа сно сти 
од но вих кри за и су ко ба још увек ве ли ке, чак и ве ће не го што је 
то би ло у вре ме аме рич ке стра хо вла де, ка да су то сви, хте ли – не 
хте ли, мо ра ли при хва ти ти или при ми ти к зна њу. САД као не спор-
на су пер си ла на сто ји да и да ље очу ва сво ју све моћ, али у то ме све 
те же успе ва. По себ на но ва ге о по ли тич ка чи ње ни ца у кон тек сту из-
ра ста ња мул ти по лар ног по рет ка је но во (ста ро) стра те шко ри вал-
ство САД и Ки не око кон тро ле Па ци фи ка и Да ле ког ис то ка. Да ће 
САД на ста ви ти да се за ла жу за кон тро лу Па ци фи ка, то је на ја вио 
још Оба ма 2011. го ди не и то је јед на од кон стан ти аме рич ке стра-
те ги је још од пре у зи ма ња Фи ли пи на на кра ју ра та, ко ји се од и грао 
пре ви ше од јед ног ве ка. Као што смо то већ ис та кли, Ки на чи ни 
све и чи ни ће убу ду ће да то оства ри, што из но ва ак ти ви ра то ве ли ко 
да ле ко и сточ но кри зно жа ри ште. У том кон тек сту тре ба са гле да ти 
и све че шће про во ка ци је ко је до ла зе са стра не Се вер не Ко ре је и 
ње ног ра кет но-ну кле ар ног про гра ма, што је иза зов за све и за САД 
да то по сва ку це ну спре чи, али и за Ки ну, ко ја не сме до зво ли ти 
да САД до би ју при хва тљив из го вор за вој ну ин тер вен ци ју про тив 
Се вер не Ко ре је, што би из осно ва на ру ши ло стра те шку рав но те жу 
у бли ском ки не ском су сед ству.

Не спор но, јед на од глав них ка рак те ри сти ка са вре ме ног свет-
ског по рет ка је сва ко вр сно ја ча ње Ру си је: вој но, еко ном ски, на ро-
чи то енер гет ски, по ли тич ки, а на ро чи то ге о по ли тич ки. Без об зи ра 
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на санк ци је ко је је Ру си ји на мет ну ла Евро а тлант ска за пад на за јед-
ни ца, у че му ина че пред ња чи ЕУ као пу ки тра бант аме рич ке ге о по-
ли ти ке и стра те ги је, сви об ли ци мо ћи Ру си је – и „твр да“ и „ме ка“ 
– су у по ра сту и ути цај Ру си је у све ту из да на у дан ја ча.

Евро па и Европ ска уни ја као је дан од по ло ва свет ске мо ћи је 
у озбиљ ној кри зи, пре све га у кри зи иден ти те та. По што је хри шћан-
ство као иден ти тет ска вред ност Евро пе очи то по ти сну та у дру ги 
план, ако не и по све од ба че но као пи та ње иден ти тет ског од ре ђе ња 
Евро пе, па и ЕУ, ако се де мо кра ти ја и људ ска пра ва, те гра ђан ске 
сло бо де зло у по тре бља ва ју и ка ри ки ра ју, та да се мо ра за кљу чи ти да 
је европ ски иден ти тет под озбиљ ном сум њом. А без иден ти те та се 
ЕУ те шко мо же одр жа ти. Она је из ну тра тру ла. Ње не би ро крат ске 
ква зи ели те ни не зна ју шта им је чи ни ти. На ро чи то на кон од лу ке 
Ве ли ке Бри та ни је да на пу сти ЕУ. Сво је пра во ли це ЕУ је по ка за ла 
у су да ру са ми грант ском кри зом. Ап со лут но не је дин ство чла ни ца, 
свак по сво ме и без ја сне стра те ги је, без од луч ног за ла га ња да се 
кри за ре ши та мо где је и на ста ла, тј. у зе мља ма и др жа ва ма ко је 
су се на шле под на па ди ма гло бал ног ин тер вен ци о ни зма За па да, тј. 
САД и ве ли ких зе ма ља ЕУ, ЕУ се за пу ти ла у са свим не из ве сну бу-
дућ ност. За са да успе ва да се при хеф та уз САД и ње ну гло бал ну 
стра те ги ју и ви зи ју све та, али без соп стве ног ста но ви шта о свим 
бит ним пи та њи ма све та. Европ ској уни ји се не пи ше до бро. По-
сле дич но, све зе мље и на ро ди ко ји су сво ју по ли тич ку – др жав ну 
бу дућ ност ве за ли за ЕУ, као што је то Ср би ја, та ко ђе оче ку ју ве ли-
ка ис ку ше ња. По ред ре че ног, две нај сла би је тач ке европ ске по ли-
тич ке сле пе ули це су од но си са Ру си јом и Тур ском. Не ма по тре бе 
то по себ но обра зла га ти, јер је и на пр ви по глед ја сно да ЕУ не ма 
бу дућ но сти ако је за ва ђе на са Ру си јом и Тур ском, без чи јег ди рект-
ног уче шћа она ни је у ста њу трај но да ре ши ни јед но сво је го ру ће 
пи та ње: од енер гет ске без бед но сти и ин фра струк тур не, до ефи ка-
сног и трај ног га ше ња узро ка ми грант ске кри зе, ко ја пре ти да ЕУ и 
Евро пу у це ли ни уру ши из ну тра.

Јед на од глав них ка рак те ри сти ка са вре ме ног свет ског по рет-
ка је сте на сто ја ње Евро а тлант ског за па да, под ди рект ним дик та том 
САД, да су зби је по раст ути ца ја Ру си је у свет ским по сло ви ма. Су-
зби ја њем ши ре ња ру ског ути ца ја се те жи шно ба вио НА ТО на свом 
са ми ту у Вар ша ви одр жа ном у ле то 2016. го ди не.7) На том са ми ту 
Али јан са је усво ји ла низ ме ра ко је би тре ба ло, по њи хо вом ре зо ну, 
да до ве ду до за у ста вља ња ши ре ња и ја ча ња ути ца ја Ру си је у све ту 
и у Евро пи. По себ но тре ба из дво ји ти сле де ће ме ре:

7) Р. Ра ди но вић, „Ак ту ел но ста ње, стра те ги ја и пер спек ти ве НА ТО са ве за”, Без бед но сни 
фо рум, 2/1996, стр. 9-16.
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 •  У сво јим чла ни ца ма и по све ту ши ри ти ан ти ру ско ста
но ви ште. Ту спа да ју ме ре као што су: не ви ђе но ши ре ње 
стра ха од на вод не ору жа не агре си је Ру си је, на ро чи то 
у зе мља ма не по сред ног окру же ња Ру си је, као што су 
Бал тич ке чла ни це бив шег СССР-а, Фин ска, те ис точ но-
е вроп ске зе мље Пољ ска, Ру му ни ја, Укра ји на. То ли ко је 
тај страх ира ци о на лан и сна жан, да су те зе мље са ра-
до шћу при ста ле да на сво јој те ри то ри ји при хва те ба зи-
ра ње коп не них сна га НА ТО, пре све га сна га САД, али и 
Не мач ке, Ве ли ке Бри та ни је и Ка на де. Овој ме ри тре ба 
до да ти: ра зно вр сне прет ње и при ти ске пре ма оним зе-
мља ма и њи хо вим вла да ма ко је би се ус про ти ви ле ши-
ре њу ан ти ру ског расположењa, као што су Мол да ви ја, 
Бу гар ска, Ма ђар ска, Сло вач ка и Че шка. По ред на ве де-
них ме ра, ту је и кон стант на и све о бу хват на са та ни за ци-
ја Ру си је, ко ја је сра чу на та на иза зи ва ње оди ју ма пре ма 
све му што је ру ско, од по ли ти ке, пре ко енер ге на та, до 
кул ту ре и спор та.

 • Уво ђе ње све о бу хват них санк ци ја пре ма Ру си ји. То тре-
ба да ре зул ти ра не мо гућ но шћу или огра ни че њем из во за 
енер ге на та као јед не од глав них из во зно ори јен ти са них 
при вред них гра на Ру си је, по том да оне мо гу ћи тех но ло-
шки раз вој, иза зо ве пад стан дар да гра ђа на и да уве де 
Ру си ју у ду го трај ни пе ри од уну тра шње по ли тич ке де-
ста би ли за ци је, а у крај њем слу ча ју и до по бу не про тив 
по ли ти ке и вла да ви не ру ског пред сед ни ка, па и до ње-
го ве на сил не сме не. Ово ме тре ба да по го ду је и нај ши ре 
мо гу ћи пла ни ра ни за хват у свим аспек ти ма де ло ва ња 
тзв. пе те ко ло не и ан ти др жав не де струк ци је од стра не 
тзв. ци вил ног дру штва.

 • За у ста ви ти би ло ка кав кул ту ро ло шки ути цај Ру си је. 
Ту се пред ви ђа га ше ње ру ских или про ру ских сај то ва 
и дру гих об ли ка де ло ва ња на дру штве ним мре жа ма, 
га ше ње, за бра на или оне мо гу ћа ва ње де ло ва ња ру ских 
или про ру ских штам па них гла си ла, ра дио и ТВ ста ни-
ца, за ко је се твр ди да су ди рект на про па ганд на сред ства 
ру ских вла да ју ћих гар ни ту ра. Ово ме тре ба до да ти све-
о бу хват ну ан ти ру ску кам па њу и про па ганд ну на сва ком 
ме сту и у сва кој при ли ци ко ја се ука же, ка ри ка ту рал но 
при ка зи ва ње Ру си је и Ру са и њи хо во при ка зи ва ње пу-
тем игра них и про па ганд них се ри ја и фил мо ва, итд. Ма-
да ни је ди рект но по ве за но са кул ту ро ло шким ути ца јем, 
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али по сред но сва ка ко је сте, пла ни ра се и већ оства ру је 
ма сов но оти ма ње имо ви не ру ских оли гар ха у зе мља ма 
За па да, ка ко би се спре чи ло да та имо ви на бу де ис ко ри-
шће на у по др шци ру ске про па ган де, али и да би иза зва-
ло су коб оли гар ха и вла сти, због ко је оли гар си, на вод но, 
гу бе сво је бо гат ство ко је су из Ру си је из не ли у Евро пу 
и Аме ри ку.

 • На ста ви ти ши ре ње НА ТО на ис ток. Три ме ре су ту 
пред ви ђе не и то: ја ча ти вој не сна ге у зе мља ма чла ни-
ца ма али јан се, при јем но вих чла ни ца као што су Цр на 
Го ра, Ср би ја, Гру зи ја, БиХ и Укра ји на и скла па ње но вих 
стра те шких парт нер ста ва, и то та мо где је то по себ но 
осе тљи во за по ло жај и без бед ност Ру си је. Три стра те-
шка ци ља су ов де бит на и то: ући што ду бље у ру ску 
ни зи ју, за тво ри ти ру ски при ступ на Бал кан и отво ри ти 
тзв. ме ки тр бух Ру си је, а то је Кав каз.

 • Раз вла чи ти вој ну моћ Ру си је. Ово се по сти же ак ти ви ра-
њем но вих кри зних жа ри шта као што су Да ле ки ис ток, 
од но сно Ку рил ска остр ва и Ју жно Ки не ско мо ре, ак ти-
ви ра ње и ин тен зи ви ра ње по сто је ћих кри зних жа ри шта 
као што су Укра ји на, Бал кан, Бли ски ис ток, Кав каз итд. 
Уз све ово, тре ба др жа ти стал но отво ре ном прет њу тзв. 
ве ли ким ра том, без об зи ра на ње го ву ма лу ве ро ват но ћу.

 • Вој но оја ча ти ис точ но и се вер но кри ло НА ТО. Ту се пре 
све га ра ди о Бал тич ким зе мља ма – бив шим чла ни ца ма 
Со вјет ског са ве за, на чи јој те ри то ри ји су раз ме ште не 
коп не не сна ге НА ТО, њих око 4.000; по том о Пољ ској 
где се рас по ре ђу је јед на аме рич ка бри га да, чи ме је учи-
њен по се бан усту пак овој осве до че ној ан ти ру ској бив-
шој чла ни ци Вар шав ског уго во ра ко ја пре ма Ру си ји га-
ји по се бан ани мо зи тет, о Ру му ни ји, на чи јој те ри то ри ји 
тре ба оја ча ти већ по сто је ћу ме ђу на ци о нал ну бри га ду. 
Овим ме ра ма вој ног ја ча ња НА ТО се у на ве де ним ис-
точ но-европ ским и се вер но-европ ским зе мља ма де мон-
стри ра је дин ство за пад не вој не али јан се и ње на од луч-
ност да бра ни сво је са ве зни ке. Но, те ме ре су сра чу на те 
ви ше на ја ча ње кре ди би ли те та НА ТО у очи ма чла ни ца 
и ши ре њу кон ти ну и ра ног стра ха од на вод не ру ске агре-
си је, не го што би тих не ко ли ко хи ља да вој ни ка пред-
ста вља ло озбиљ ни ју га ран ци ју од бра ни тих зе ма ља од 
евен ту ал ног вој ног на па да Ру си је ако би до ње га до шло. 
С об зи ром на то да Ру си ји на па мет не па да ни ка кво 
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вој но осва ја ње те ри то ри ја, све се ово мо ра схва ти ти као 
чин про па ган де ко ја тре ба да одр жи отво ре ну на вод ну 
стал ну опа сност од ру ске ору жа не агре си је на њој су-
сед не зе мље и да је НА ТО је ди ни га рант њи хо ве ефи-
ка сне од бра не, од но сно од вра ћа ња од агре си је. Да би 
до дат но учвр сти ла свој кре ди би ли тет уну тар соп стве-
них ре до ва и ујед но оја ча ла вој но при су ство, али јан са 
пла ни ра да од САД у пот пу но сти пре у зме ко ман до ва ње 
над свим еле мен ти ма ра кет ног шти та и то: аме рич ких 
бро до ва у Шпа ни ји, ра дар ских по стро је ња и ра да ра у 
Тур ској и ра кет не пре сре та че у Ру му ни ји.

 • Из гра ди ти ан ти ру ски ге о по ли тич ки штит, бо ље ре ћи 
ан ти ру ски гру до бран. Ра ди се о ста рој аме рич кој ан ти-
е вроп ској иде ји ко ја је тре ба ло да спре чи евен ту ал но 
са ве зни штво Мо сква-Бер лин-Па риз. То са ве зни штво би 
зна чи ло да у Евро пи не ма по тре бе ни ти ме ста за аме-
рич ко ан га жо ва ње у уло зи си ле за штит ни це, на че му је 
ина че на ста ла и оп ста ла Евро а тлант ска али јан са чи ји је 
НА ТО глав ни про дукт и стре те гиј ско сред ство. У да на-
шњим окол но сти ма та иде ја пре ра ста у ан ти ру ску ми-
си ју и стра те ги ју. У осно ви „по штар“, од но сно „ку рир“ 
то га пла на и те иде је да нас је Хр ват ска и то пре ко ње не 
(чи тај: аме рич ке) „ини ци ја ти ве три мо ра – Бал тик, Ја-
дран, Цр но Мо ре“. Скуп је одр жан ав гу ста 2016. го ди-
не у Ду бров ни ку. Чла ни це те ини ци ја ти ве су: Хр ват ска, 
Сло ве ни ја, Бу гар ска, Ру му ни ја, Ма ђар ска, Че шка, Сло-
вач ка, Пољ ска, Ле то ни ја, Ли тва ни ја и Есто ни ја. На тој 
ини ци ја ти ви тре ба да из ра сте Цен трал но е вроп ска стра-
те шка вер ти ка ла ко ја по ве зу је Бал тик, Ја дран и Цр но 
мо ре, чи ме се за пре ча ва при ступ Ру си је Бал ти ку, Цен-
трал ној Евро пи и Бе ло ру си ји и Ру си ја фак тич ки др жи 
за тво ре на у ње ној ис точ но е вроп ској ни зи ји. На осно ву 
ини ци ја ти ве три мо ра тре ба из гра ди ти се ри ју га сних 
чво ри шта, но вих га со во да, са иде јом да се што ви ше 
обе сми сли га со вод „Се вер ни ток“, али и да се уну тар 
НА ТО фак тич ки (не и фор мал но) ство ри је дан ре ги о-
нал ни вој ни са вез ко ји би играо уло гу ан ти ру ског НА ТО 
гру до бра на, од но сно ко ји би играо уло гу пред њег по ја-
са стра те гиј ске од бра не Евро пе од на вод не ру ске вој не 
агре си је. Раз у ме се, све то тре ба да уве ри европ ске са-
ве зни ке да им од Ру си је пре ти стал на опа сност и та ко да 
их учвр сти у ан ти ру ском ста но ви шту.
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На осно ву свих на пред на ве де них по да та ка и чи ње ни ца, мо-
гло би се за кљу чи ти да су глав ни опе ра тив ни ци ље ви, ко је Евро-
а тлан ска за јед ни ца као за пад ни пол стра те гиј ске мо ћи же ли да 
оства ри пу тем са та ни зу је и санк ци ја ма, те ши ре њем НА ТО на ис-
ток и стра те шким оп ко ља ва њем Ру си је, сле де ћи: (1) од у зе ти Ру си-
ји вре ме нео п ход но за ефи ка сно на но ше ње уз врат ног ну кле ар ног 
уда ра и та ко обе сми сли ти стра те ги ју од вра ћа ња на ко јој је до са да 
по чи вао свет ски мир; (2) иза зва ти Ру си ју да вој но ин тер ве ни ше на 
Бал ти ку и у Укра ји ни, чи ме би би ле по твр ђе не те зе о ру ским агре-
сив ним на ме ра ма и кри ви ци за де ста би ли за ци ју тог де ла Евро пе; 
(3) на мет ну ти Ру си ји тр ку у на о ру жа њу ко ју не би из др жа ла ње на 
еко но ми ја, што би во ди ло у де ста би ли за ци ју Ру си је; (4) оне мо гу-
ћи ти сва ки об лик стра те шког парт нер ства Ру си је и европ ских зе-
ма ља, по себ но Не мач ке и Фран цу ске.

Ка ко ће се да ље од ви ја ти од но си Ру си ја-За пад, пре све га за-
ви си од по ли тич ке стра те ги је но ве аме рич ке ад ми ни стра ци је. Та 
стра те ги ја ће би ти уве ли ко огра ни че на уну тар аме рич ким су ко би-
ма ко је иза зи ва ста ра ад ми ни стра ци ја ко ја се те шко ми ри са по ра-
зом и стал но сми шља по те зе ко ји тре ба да до ве ду до ком про ми-
то ва ња но вог аме рич ког пред сед ни ка или ба рем до не мо гућ но сти 
да се бит но по пра ве аме рич ко-ру ски од но си, од ко јих у мно го ме 
за ви си и гло бал ни свет ски по ре дак.

Од но си глав них цен та ра мо ћи пре ма  
др жав ним ин те ре си ма Ср би је и обрат но

На слов им пли ци ра раз ма тра ње дво смер них од но са и то: 
глав них цен та ра мо ћи пре ма на ци о нал ним и др жав ним ин те ре си-
ма Ср би је и срп ског на ро да уоп ште и од нос Ср би је пре ма тим цен-
три ма мо ћи. САД и ЕУ ће мо сма тра ти јед ним је дин стве ним евро а-
тлант ским цен тром мо ћи, ма да би би ло мо гу ће по ву ћи низ раз ли ка 
из ме ђу ЕУ и САД. Но, ка да је реч о њи хо вом од но су пре ма Ср би ји 
и срп ском на ро ду го то во да тих раз ли ка не ма. По том ће мо Ру си ју 
и Ки ну та ко ђе раз ма тра ти у је дин стве ном кон тек сту, ма да и ту по-
сто је број не и бит не раз ли чи то сти, али у од но су пре ма Ср би ји је 
мо гу ће за кљу чи ти да је тај од нос или иден ти чан или сли чан, што 
оправ да ва је дин стве но раз ма тра ње ове две ве ли ке си ле.

Евро а тлант ски цен тар мо ћи је у сва ком по гле ду под ре ђен 
аме рич ком ста но ви шту и упра во су САД дик ти ра ле од нос За па да 
пре ма на ци о нал ним ин те ре си ма срп ског на ро да и др жав ним ин-
те ре си ма Ср би је. Тај од нос је из ра зи то не га ти ван још од за чет ка, 
а по го то во рас пле та ју го сло вен ске кри зе, све до да нас, иако се на 
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по јав ној стра ни ства ри фин ги ра ка ко су ти од но си на вод но уз на-
пре до ва ли у по зи тив ном сми слу. Ево не ко ли ко мар кант них ин-
ди ка то ра тог из ра зи то не га тив ног од но са За па да пре ма Ср би ји и 
срп ском на ро ду: (1) све стра но су по др жа ли раз би ја ње СФРЈ, СРЈ 
и СЦГ, а ве о ма ра до би по др жа ли и не ка но ва те ри то ри јал на пре-
ком по но ва ња Ср би је и срп ског ет нич ког про сто ра; (2) ди рект но 
су ути ца ли и до при не ли не ви ђе ној са та ни за ци ји Ср би је и срп ског 
на ро да, при пи су ју ћи Ср би ји глав ну кри ви цу за се ри ју гра ђан ских 
ра то ва на про сто ру бив ше др жа ве, а срп ски на род оква ли фи ко ва ли 
као ре ме ти лач ки фак тор без бед но сти Бал ка на; (3) по др жа ли су и 
по др жа ва ју и да нас све ан ти срп ске про јек те и про гра ме у Хр ват-
ској, БиХ и Ал ба ни ји, та ко да се сви ти на ци о нал но сти про јек ти 
Хр ва та, Ал ба на ца и Му сли ма на на Бал ка ну углав ном ре ша ва ју на 
ра чун срп ских на ци о нал них ин те ре са; (4) из вр ши ли су ору жа ну 
агре си ју на на шу зе мљу, ра зо ри ли нам ин фра струк ту ру, за га ди ли 
жи вот ну сре ди ну и уби ли пре ко 3.000 на ших др жа вља на, све то без 
са гла сно сти СБ ОУН и под ла жним из го во ром за шти те ко смет ских 
Ал ба на ца од про го на ко ји је над њим, на вод но, про во ди ла Ср би ја; 
(5) на сва ки на чин по др жа ва ју и спон зо ри шу не ле гал ну и са мо про-
гла ше ну не за ви сност Ко сме та, чи ме ис трај но ин ста ли ра ју дру гу 
ал бан ску др жа ву на Бал ка ну и то та ко што су нам на сил но оте ли 
део на ше др жав не те ри то ри је, чи не све ка ко би од Ср би је из ну ди ле 
при ста нак и при зна ње те на сил но на ста ле па ра др жав не тво ре ви не; 
(6) ко ри сте све ме ха ни зме при ти са ка на Ср би ју ка ко би од у ста ла 
од по др шке оп стан ку Ре пу бли ке Срп ске, од но сно пру жа ју пу ну по-
др шку му сли ман ском де лу БиХ ка ко би, под из го во ром ства ра ња 
функ ци о нал не др жа ве, од БиХ на пра ви ли уни тар ну др жа ву под 
до ми на ци јом ње ног му сли ман ског де ла. Што је нај го ре, ови при-
ти сци не је ња ва ју и стал на су прет ња оп стан ка Ре пу бли ке Срп ске, 
чи ме би био по ни штен је ди но вре дан стра те шки до би так ко ји је 
срп ски на род сте као бо ре ћи се за очу ва ње Ју го сла ви је.

Ка да је реч о од но си ма Ср би је и за пад ног цен тра мо ћи, нео-
п ход но је до дат но раз мо три ти од нос Ср би је пре ма НА ТО пак ту и 
пре ма Европ ској уни ји.

Што се ти че НА ТО, не ко ли ко чи ње ни ца тре ба има ти у ви-
ду. За пад чи ни огром не на по ре да при во ли, да не ка же мо при ну ди, 
Ср би ју да уђе у НА ТО. Оби ла то се при то ме ко ри сти и про на тов-
ска про па ган да и ло би ра ње пу тем и пре ко тзв. не вла ди ног сек то ра, 
али и ве ли ког де ла до ма ће про за пад не псе у до е ли те. Ар гу мен ти се 
кон стру и шу на не и сти ни тим или не ре ле вант ним чи ње ни ца ма као 
што су: це ло на ше окру же ње је у НА ТО, па ни ми не мо же мо би ти 
изо ло ва ни и ми мо све та око нас, по том, твр ди се да би смо у НА ТО 
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и од стра не НА ТО, као ње го ва чла ни ца, би ли шти ће ни и бра ње ни 
од свих без бед но сних ри зи ка и прет њи. На рав но, исти на је са свим 
дру га чи ја. НА ТО је оста так про шло сти, од но сно би по лар не по де-
ле све та и „хлад ног ра та“, ко ји је као та кав тре ба ло дав но да бу де 
рас пу штен. Као оста так про шлих вре ме на, НА ТО ни је у ста њу да 
се ефи ка сно но си са нај ве ћим без бед но сним иза зо вом да на шњи це, 
а то је те ро ри зам и то ислам ског фун да мен та ли зма ко ји пре ти да 
иза зо ве рат из ме ђу хри шћан ства и ислам ске ци ви ли за ци је.8) Пи та-
мо се од ко га би нас то НА ТО бра нио, ако не од ње га са мог, јер је 
до да нас упра во НА ТО био наш нај ве ћи без бед но сни ри зик и прет-
ња на шој не за ви сно сти. Ни ка кво по ре ђе ње нас и на ших су се да не 
мо же би ти ва љан ар гу мент за наш ула зак у НА ТО. На ша ис ку ства 
су ди ја ме трал но су прот на од ис ку ста ва на ших су се да. Нај пре, сви 
или го то во сви на ши су се ди су би ли или чла но ви на ци фа ши стич-
ке ко а ли ци је у II свет ском ра ту, или су би ли ње ни сим па ти зе ри и 
кон три бу то ри. Ни јед ног од на ших су се да ни је ору жа но на па да ла 
НА ТО али јан са, а Ср би ју је сте. НА ТО је да нас, а та ко ће би ти и за 
ду ги низ го ди на у бу дућ но сти, ан ти ру ско сред ство За па да у ње го-
вом об ра чу ну са Ру си јом. Тре ба ли Ср би ји и срп ском на ро ду члан-
ство у НА ТО да би се на ша вој ска су тра на шла у бор бе ном стро ју 
ан га жо ва ном про тив Ру си је, осве до че ног исто риј ског са ве зни ка и 
до бро тво ра на шег на ро да и др жа ве. Наш од го вор је не га ти ван. Оп-
ти ма лан од нос на ше зе мље пре ма НА ТО пак ту је од нос ак тив не 
не у трал но сти. То зна чи не члан ству у НА ТО, али не ни у јед ном 
дру гом вој ном са ве зу. Уоста лом, на то нас оба ве зу је Де кла ра ци ја 
Скуп шти не о вој ној не у трал но сти. Да ли то зва нич но при зна ју ве-
ли ке си ле или не, то ни је од пре суд ног зна ча ја. Ва жни је је од то га 
да се ми стрикт но при др жа ва мо то га прин ци па и те де кла ра ци је 
у сво јим прак тич ним по ступ ци ма. Раз ви ја ње са рад ње у функ ци ји 
ре ги о нал не и гло бал не без бед но сти са НА ТО, са ОДКБ и свим дру-
гим ре ги о нал ним асо ци ја ци ја ма, али без уго вор ног учла ње ња у те 
са ве зе, је оп ти мум на ших ме ђу соб них од но са. Ти од но си мо ра ју 
оста ти ис под ни воа стал ног члан ства, а све ис под то га је по же љан 
ни во са рад ње. Раз у ме се, до бро вољ на и са рад ња без при ти са ка и 
уце на, че га се НА ТО ина че не ли би. Уоста лом, ми и са да има мо 
нај ви ши сте пен са рад ње са НА ТО пак том, и то у окви ру „Пар нер-
ства за мир“, и из над то га ићи би ло би про тив но на шим на ци о нал-
ним и др жав ним ин те ре си ма и угро зи ло би исто та ко на ше од но се 
при ја тељ ства и са рад ње са Ру си јом и Ки ном, а то би би ло ди рект но 
су прот но на шим ду го роч ним на ци о нал ним и др жав ним ин те ре си-

8) О сукобу цивилизација, видети: Самјуел Хантингтон, Сукоб цивилизација, ЦИД, 
Подгорица, 1998.
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ма. Ко нач но, ва ља има ти у ви ду да са НА ТО има мо пот пи сан тзв. 
ИПАП спо ра зум, а он под ра зу ме ва нај ви ши мо гу ћи сте пен са рад-
ње и уза јам них од но са ко је је до са да по сти гла ијед на др жа ва ко ја 
ни је фор мал на чла ни ца те али јан се. И ту, што се ти че од но са са 
НА ТО, тре ба под ву ћи цр ту и јед ном за сваг да пи та ње на шег члан-
ства у тој вој ној ор га ни за ци ји ски ну ти са днев ног ре да. Све стра на 
са рад ња са НА ТО пак том се на про сто под ра зу ме ва из ви ше раз ло-
га: да се из бег не сва ка по ми сао о не ка квом но вом ак ту ору жа ног 
на си ља пре ма на шем на ро ду и др жа ви. НА ТО у фор ми КФОР-а и 
ИФОР-а на КиМ и у БиХ га ран ту је без бед ност Ср ба на КиМ и у 
БиХ, па је у нај ве ћем срп ском на ци о нал ном и др жав ном ин те ре су 
да од но се са НА ТО пак том ре лак си ра мо ко ли ко год је то ре ал но 
мо гу ће, без ште те по на шу без бед но сти и не за ви сност.

Ка да је реч о од но су Ср би је пре ма ЕУ ту су ства ри мно го 
ком пли ко ва ни је и го то во да је не мо гу ће по у зда но прог но зи ра ти 
њи хов ко нач ни ис ход. Уз број не и до ста ду го вре ме не осци ла ци је 
мо же се ре ћи да је у по гле ду од но са са ЕУ у стра те ги ји на ше др жа-
ве по стиг нут кон сен зус. Члан ство у ЕУ је стра те шко опре де ље ње 
и при о ри тет на ше др жав не по ли ти ке и од луч ност да се ис пу не 
усло ви за пу но прав но члан ство. Про блем је, ме ђу тим, што је ЕУ у 
ду бо кој кри зи, па чак и у кри зи иден ти те та. Од лу ка Ве ли ке Бри та-
ни је да ис ту пи из члан ства је озбиљ но до ве ла у пи та ње оп ста нак 
она кве ЕУ за ка кву смо се ми опре де ли ли. Пи та ње је ка ква ће би ти 
и да ли ће уоп ште оп ста ти ЕУ, па се он да мо ра мо за пи та ти и да ли 
и да ље тре ба да ва жи на ше бе зал тер на тив но евро о пре де ље ње. На-
и ме, да ли је му дро и стра те шки оправ да но ис пу ња ва ти без у слов но 
све зах те ве ко је тзв. европ ски пут под ра зу ме ва, а то зна чи и жр-
тво ва ње ве ли ког де ла на шег др жав ног су ве ре ни те та за не што што 
је не из ве сно. Ко нач но, да ли раз не ва ри ја ци је фор ма та бу ду ће ЕУ 
ко је фи гу ри ра ју на јав ној сце ни мо гу би ти оп ти мум на ших оче ки-
ва ња од члан ства у та квој ЕУ.

Пи та ња би мо гло би ти још мно го у ве зи са са гле да ва њем на-
шег бе зал тер на тив ног опре де ље ња за пу но прав но члан ство у ЕУ, 
али ће мо ту за ста ти и раз мо три ти шта нам је до са да до не ла и ка ко 
се пре ма на ма од но си ла и шта нам је у ви ду не за о би ла зних зах те ва 
на ме та ла ЕУ, ка ко би смо за кљу чи ли ка ко мо же мо, да ли мо же мо и 
да ли ће мо ус пе ти да „за слу жи мо“ тај ду го оче ки ва ни сре ћан ис-
ход, тј. учла ње ње у би ло ка кву ЕУ, ако је уоп ште и бу де. По ђи мо 
ре дом. У вре ме по чет ка, то ка и кра ја тзв. ју го сло вен ске кри зе, глав-
ни ар хи тек ти ње ног не ста на ка су би ли пред став ни ци ЕУ, та да ЕЗ. 
Од тзв. ми ни стар ске трој ке, пре ко лор да Кар ниг то на, Ба дин те ра и 
ње го ве ко ми си је и иних по сред ни ка и ме ди ја то ра ра зних оку пља-
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ња: од Ха га, Лон до на, до Же не ве итд. Све је то би ла „игран ка без 
пре стан ка“, чи ји је је ди ни циљ био да се не про на ђе ре ше ње за 
оп ста нак Ју го сла ви је, већ да она не ста не. Је ди ни на род и др жав но-
по ли тич ко ру ко вод ство ко је је на сто ја ло да се Ју го сла ви ја са чу ва 
би ло је ру ко вод ство Ср би је. Јер, ма кар ко ли ко та др жа ва ни је би ла 
по ме ри срп ских на ци о нал них и др жав них ин те ре са, она је ипак 
омо гу ћа ва ла да сви Ср би бу ду у јед ној др жа ви, а то је у то вре ме 
био нај ви ши срп ски на ци о нал ни и др жав ни при о ри тет. Је ди но су 
Ср би ста ли у од бра ну те др жа ве, а сви дру ги су кре ну ли да је ру-
ше. Раз би ја ње Ју го сла ви је је био ан ти срп ски ге о по ли тич ки про јект 
и про грам и тај про јект је свом си ли ном на по ли тич ку по зор ни цу 
из ба цио срп ско на ци о нал но пи та ње, на ра чун ко јег су сви ју го сло-
вен ски на ро ди ре ша ва ли и ре ши ли сво је на ци о нал но пи та ње. ЕУ 
ко јој ми да нас бе зал тер на тив но те жи мо је без за др шке и вр ло стра-
сно по др жа ла не ста нак Ју го сла ви је. То ком гра ђан ског ра та у БиХ 
и Хр ват ској ЕУ се свр ста ла на ан ти срп ску стра ну. И да нас су за др-
жа ли исту по зи ци ју и исто ста но ви ште. Исто она ко ка ко су у вре-
ме ра та ћу та ли ка да су про го ње ни и прог на ни Ср би из Хр ват ске, 
исто та ко да нас жму ре на оба ока да не би ви де ли по нов но ра ђа ње 
уста штва у тој чла ни ци ЕУ. Ни го во ра о по врат ку про те ра них Ср-
ба и вра ћа њу њи хо ве оте те имо ви не, а сво јин ско пра во је све ти ња 
ка пи та ли зма, осим кад се не ра ди о сво ји ни Ср ба. ЕУ, пре ко сво јих 
иза сла ни ка и стал них по сред ни ка не пре ста је да вр ши при ти сак на 
Ре пу бли ку Срп ску ка ко би је угу ра ла у уни тар ну БиХ, а све под из-
го во ром да је то услов да БиХ по ста не чла ни ца ЕУ.

Ко со во је нај сла би ја ка ри ка тог на шег тзв. европ ског пу та. 
Не сме мо за тва ра ти очи пред чи ње ни цом да су нај ве ћи зе мље и 
нај ја че си ле ко је чи не је згро ЕУ ак тив но уче ство ва ле у ору жа ној 
агре си ји За па да про тив на ше зе мље. А то је био зло чин про тив ми-
ра и пр ви рат ко ји је За пад, укљу чу ју ћи ЕУ, по сле Дру гог свет ског 
ра та по вео про тив јед не ма ле и су ве ре не зе мље на тлу Евро пе. И 
то ис кљу чи во за то да јој от ме део др жав не те ри то ри је и на том де-
лу ус по ста ви но ву ал бан ску др жа ву на Бал ка ну. Све то ра ди че га 
су ору жа но на па ли Ср би ју, чла ни це ЕУ и ЕУ као це ли на спро во ди 
и да нас. Фин ги ра ним, на вод но ста ту сно не у трал ним, Бри сел ским 
пре го во ри ма ЕУ као по сред ник и ор га ни за тор тих пре го во ра на-
сто ји да Ср би ју у пот пу но сти про те ра са КиМ и што ви ше учвр-
сти са мо про гла ше ну др жав ну Ко со во. Уоста лом, нај ве ће чла ни це 
ЕУ, су при зна ле ту па ра др жа ву и чи не све да при си ле или при во ле 
Ср би ју да и она то при хва ти и при зна као је дан од усло ва ње них 
евро ин те гра ци ја. Упра во је то та сла ба тач ка европ ске стра те ги је 
Ср би је. Без при хва та ња те чи ње ни це, Ср би ја ве ро ват но ни ка да не-
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ће по ста ти чла ни ца ЕУ, а пи та ње у ка кву ЕУ ће ући уз та ко ве ли ки 
усту пак као што је при ста нак на гу би так КиМ. Ако, пак, Ср би ја 
ни је спрем на да при хва ти гу би так КиМ, а то ће јој ЕУ за си гур но 
сер ви ра ти као ну жан услов на кра ју тог пу та при бли жа ва ња ЕУ, та-
да се мо же мо ра зло жно за пи та ти да ли се уоп ште ис пла ти то сил но 
мр цва ре ње на том тзв. европ ском пу ту, ако пу но прав ног члан ства 
не ће би ти. Наш је од го вор не га ти ван и сма тра мо да је бо ље раз ви-
ја ти све стра не парт нер ске од но се са ЕУ, не го за рад члан ства ко је је 
на ду гом шта пу и ве о ма не из ве сно, жр тво ва ти кул тур но-ци ви ли за-
циј ско и исто риј ско сре ди ште сво је др жав но сти.

Ово ме сва ка ко тре ба до да ти и ру скосрп ске од но се. Члан ство 
у ЕУ би не из о став но под ра зу ме ва ло и пот пу ну хар мо ни ју спољ не 
по ли ти ке Ср би је са по ли ти ком ЕУ, па и пре ма Ру си ји. А тај од нос 
ЕУ је тра ди ци о нал но ан ти ру ски и Ср би ја би у бу дућ но сти мо ра ла 
да се при кла ња свим ан ти ру ским ме ра ма ко јих ће у бу дућ но сти 
сва ка ко би ти. Да ли он да за рад члан ства у ЕУ жр тво ва ти осве до-
че но исто риј ско при ја тељ ство и са ве зни штво са Ру си јом. И на ово 
пи та ње наш од го вор је не га ти ван.

Ка да су сви ар гу мен ти „за“ и „про тив“ члан ства у ЕУ упо-
ре де, та да из гле да са свим ра зло жно од то га од у ста ти и по све ти ти 
се све стра ној из град њи парт нер ских од но са ка ко са ЕУ као асо ци-
ја ци јом др жа ва, та ко и са ње ним чла ни ца ма, у пот пу но сти во де ћи 
ра чу на о соп стве ним стра те шким ин те ре си ма. Ово из не ко ли ко ве-
о ма круп них раз ло га за ко је на ша др жав на по ли ти ка и стра те ги ја 
не мо же би ти не за ин те ре со ва на. То су: (1) Ср би ја не ће по ста ти пу-
но прав на чла ни ца ма кар ко јег кру га ви ше бр зин ске ЕУ (ЕУ у ви ше 
бр зи на), док не скло пи прав но оба ве зу ју ћи спо ра зум са Ко со вом, 
а то је еуфе ми зам за при хва та ње Ко со ва као не за ви сне и ме ђу на-
род но при зна те дру ге ал бан ске др жа ве. Тај услов ни јед на власт 
у Ср би ји не мо же при хва ти ти а да не уђе у исто ри ју беш ча шћа, 
тј. као власт ко ја је по чи ни ла акт ве ле и зда је, од но сно при хва та ња 
гу бит ка оте тог де ла др жав не те ри то ри је. Иако на из глед то не би 
зна чи ло фор мал но при зна ње, ба рем се та ко твр ди да нас, али сам 
на зив „све о бу хват ни прав но оба ве зу ју ћи спо ра зум о ме ђу соб ним 
од но си ма“ у су шти ни зна чи спо ра зум ме ђу не за ви сним др жа ва ма, 
а то не ће би ти спрем на да при хва ти, ка ко то већ ре ко смо, ни јед на 
срп ска власт. У том слу ча ју би до шло до пре ки да сва ког ди ја ло-
га о евро ин те гри са њу Ср би је и по сле ди це то га пре ки да би би ле 
адре си ра ње Ср би је као ње го вог узроч ни ка и по сле ди це би би ле 
огром не, мно го те же не го да се од све га то га од у ста не на вре ме, 
пре не го што усло ви по ста ну ул ти ма тив ни, тј. он да ка да би пре кид 
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пре го во ра по де фи ни ци ји иза звао ме ре од ма зде дру ге стра не ко ја 
би се сма тра ла пре ва ре ном; (2) пу но прав но члан ство у ЕУ, па чак и 
про цес при бли жа ва ња ЕУ не из о став но под ра зу ме ва пре кид при ја-
тељ ских и парт нер ских од но са са Ру си јом. Но тор на је чи ње ни ца да 
За пад тра ди ци о нал но пер ци пи ра Ру си ју као свог ар хе не при ја те ља 
и исто ри ја је мно го пу ни ја ру ско-европ ским не при ја тељ ством, не-
го при ја тељ ством. Бал тич ке зе мље, Скан ди нав ске, Пољ ска, Ру му-
ни ја, па и Не мач ка, Хо лан ди ја, Бел ги ја, Че шка и Сло вач ка, осо би то 
Хр ват ска ни не на сто је да при кри ју не при ја тељ ство пре ма Ру си ји. 
На те ри то ри ја ма не ких од тих др жа ва се го ми ла ју вој не сна ге ко-
је ту до ла зе под из го во ром да од бра не те зе мље од ве о ма из ве сне 
вој не агре си је Ру си је. На дру гој стра ни, За пад и ЕУ Ср би ју ви де 
као „ма лу Ру си ју“, у нај ма њу ру ку као по тен ци јал ног по сред ни ка 
ру ске ге о по ли ти ке на Бал ка ну. Уоста лом, Бал кан, од но сно Ср би ја, 
је је ди на про стор на тач ка са вре ме не Евро пе где Ру си ја мо же би ти 
при сут на без да прет ход но не из вр ши на сил ни упад. Зар ико ра зу-
ман мо же оче ки ва ти да би ЕУ мо гла на ду жи рок под но си ти на ше 
се де ње на две сто ли це, од но сно да у исто вре ме си гур но ко ра ча мо 
ка члан ству у ЕУ и да одр жа ва мо све стра не парт нер ске и при ја-
тељ ске од но се са Ру си јом, укљу чу ју ћи и вој но-тех нич ку са рад њу. 
На рав но, то је илу зи ја и она нам се то ле ри ше све до тле док смо 
сто ти на ма ми ља и де це ни ја ма (не го ди на ма) уда ље ни од ЕУ, јер су 
на том пу ту пре пре ке још то ли ко ве ли ке и број не, да се Уни ји не 
ис пла ти већ са да за те за ти ка нап до пу ца ња. Пре све га до тле док 
има шан си да се уз ту европ ску шар га ре пу опо слу ју не ка за ЕУ 
бит ни ја пи та ња од на шег члан ства у тај европ ски рај. Ту се пре 
све га ми сли на ко нач но ре ше ње ко смет ске „ква дра ту ре кру га“ и 
де мон ти ра ње Ре пу бли ке Срп ске као срп ског по ли тич ког ен ти те та 
са озбиљ ним еле мен ти ма др жав но сти.

Од но си Ру си ја – Ки на пре ма Ср би ји и обрат но
Са ста но ви шта ге о стра те шког по ло жа ја Ср би је, ве о ма је бит-

но украт ко раз мо три ти ка кав ути цај ис по ља ва тај дру ги ве ли ки пол 
свет ске мо ћи ко јег чи не Ру си ја и Ки на. Ра ди се о две ве ли ке си-
ле гло бал не мо ћи, ко је по је ди нач но гле да ју ћи ни су до сти гле моћ 
САД, али си нер гиј ски су сва ка ко у ста њу да аме рич ку гло бал ну 
моћ до ве ду у пи та ње на сва кој тач ки пла не те. Раз мо три ће мо их 
за јед но, а не по је ди нач но, упра во за то што обе те свет ске си ле га је 
го то во иден тич но при ја тељ ске од но се пре ма на шој зе мљи. Бу ду ћи 
да се ра ди о крај ње по зи тив ном од но су и ути ца ју ових си ла на ге о-
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стра те шки по ло жај Ср би је, не ма по тре бе то на ши ро ко опи си ва ти, 
већ са мо ука за ти на не ко ли ко мар кант них чи ње ни ца.

•• •Као стал не чла ни це СБ УН Ру си ја и Ки на су си гу ран га-
рант да се у том те лу не мо же усво ји ти ни ти је дан до ку-
мент ко ји би бит но угро зио на ше ме сто у ме ђу на род ном 
по рет ку др жа ва. У том кон тек сту Ру си ја је ви ше пу та 
ис ти ца ла да је спрем на да уло жи ве то у СБ ка ко би спре-
чи ла про ме ну др жав ног ста ту са КиМ, све до тле док на 
то не бу де спрем на Ср би ја.

 •  Ула га њем ве та на ре зо лу ци ју о ге но ци ду у БиХ ко ји 
је спон зо ри са ла Ве ли ка Бри та ни ја као та да фор мал на 
чла ни ца ЕУ, Ру си ја је ди рект но спре чи ла да се про ду жи 
са та ни за ци ја срп ског на ро да и ње го во окри вља ва ње за 
нај те жи зло чин ко ји се ни је до го дио, упр кос не у те ме-
ље ним пре су да ма Ме ђу на род ног кри вич ног три бу на ла 
за бив шу Ју го сла ви ју, а ко ји је без уно ше ња у су шти ну 
ства ри при хва тио и МСП у Ха гу. Том од лу ком Ру си ја је 
жр тво ва ла део сво јих од но са са За па дом, а ко јим мо ра 
да ре ша ва го ру ће про бле ме са вре ме ног све та, ис кљу чи-
во да би оне мо гу ћи ла даљ ње уру ша ва ње угле да на шег 
на ро да и др жа ве у све ту. Ти ме је Ру си ја сна жно ста ла и 
у од бра ну оп стан ка Ре пу бли ка Срп ске. Јер, да је та ре зо-
лу ци ја о ге но ци ду про шла, РС би се на шла ди рект но на 
уда ру као ен ти тет ко ји је тај ге но цид скри вио и то не би 
мо гло оста ти без по сле ди ца по даљ њу суд би ну тог де ла 
на шег на ро да и ње го ве др жав не тво ре ви не.

 •  Ру си ја и Ки на су осве до че ни при ја те љи на шег на ро да 
и др жа ве: Ру си ја од вај ка да, а Ки на у но ви јој по ли тич-
кој исто ри ји де лом и за то што је но ва Ки на ре ла тив но 
мла да др жа ва. Ру си ја као про стор но нај ве ћа, а Ки на као 
нај мно го људ ни ја зе мља на све ту, обе у све оп штој екс-
пан зи ји, вр ло де ло твор но оспо ра ва ју све моћ и са мо во-
љу За па да, пре све га САД, али и европ ских си ла, чи ме 
по сред но и не по сред но ба лан си ра ју и не га тив не учин ке 
За па да пре ма ви тал ним на ци о нал ним и др жав ним ин те-
ре си ма на ше зе мље.

 •  Све о бу хват ни спо ра зум о бес ца рин ском про ме ту ро ба 
и услу га Ср би је са Ру си јом обез бе ђу је нам по вла шће ни 
ста тус на ве ли ком ру ском тр жи шту, што због на ше не-
спо соб но сти ми до са да ни смо ва ло ри зо ва ли у ме ри у 
ко јој би то би ло по жељ но.
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 •  Ру си ја бла го на кло но, али на ужас За па да, убр за но об-
на вља вој но-од брам бе ну моћ на ше зе мље, од че га ми 
не би сме ли од у ста ти без об зи ра на би ло ка кво усло-
вља ва ње у бу дућ но сти, јер је то нео п хо дан услов на шег 
оп стан ка и мир ног и ста бил ног раз во ја у бу дућ но сти.

 •  Про јек том „је дан по јас-је дан пут“ Ки на на ве ли ка вра-
та из ла зи на свет ску ге о по ли тич ку по зор ни цу и де мон-
стри ра спо соб ност да све од луч ни је ути че на гло бал на 
свет ска зби ва ња. По сред но, као при ја тељ Ср би је, Ки на 
на тај на чин по зи тив но ути че на ге о стра те шки по ло жај 
на ше зе мље.

•• •Ни зом ин ве сти ци о них по ду хва та и пре у зи ма њем же-
ле за ре у Сме де ре ву, а по тен ци јал но и још не ких ве о ма 
зна чај них ком па ни ја у Ср би ји, Ки на обе ћа ва ју ће ути че 
на укуп ни еко ном ски пре по род Ср би је, пре све га као 
но си лац ин фра струк тур них за хва та ги гант ских раз ме ра 
за ни во Ср би је, Ки на на ме ра ва да не по сред но уче ству-
је у кре и ра њу и кон тро ли глав них стра те шких ко ри до-
ра па не вроп ског зна че ња и ран га као што су Ко ри дор X 
и Ко ри дор VII (Ду нав ски стра те шки ко ри дор). Та ко ђе, 
Ки на Ср би ју вред ну је као нај ва жни ју зе мљу у скло пу 
ње не ини ци ја ти ве 16+1. Свим тим по те зи ма и од лу ка ма 
Ки на бит но по зи тив но ути че на ге о стра те шки по ло жај 
Ср би је.

•• •Две су нај ва жни је став ке ге о ста те шког по ло жа ја Ср би је 
на ко ја Ки на и Ру си ја, са мим сво јим ста ту сом ве ли ких 
си ла и при ја тељ ским од но сом пре ма Ср би ји ис по ља ва-
ју ве о ма по зи ти ван ути цај. То су очу ва ње ма кар ка квог 
др жав ног ути ца ја Ср би је на ста тус КиМ и оп ста нак Ре-
пу бли ке Срп ске у ње ном ма кар и окр ње ном Деј тон ском 
аран жма ну. Без по мо ћи и ути ца ја те две ве ли ке си ле, 
КиМ би одав но би ло и фор мал но из у зе то из др жав ног 
устрој ства Ср би је, а Ре пу бли ка Срп ска би та ко ђе дав но 
би ла све де на на пра зну љу шту ру без ика квих др жав но-
по ли тич ких пре ро га ти ва.

Ако од но си на гло бал ном пла ну оста ну и да ље као што су 
да нас, а сви су из гле ди да ће та кво ста ње по тра ја ти, упр кос но вим 
ге о по ли тич ким чи ње ни ца ма по пут аме рич ких из бо ра и европ ског 
„Брег зи та“, је ди на де ло твор на пот по ра ге о по ли тич ком по ло жа ју 
на ше зе мље из тзв. ве ли ког све та до ла зи ће нам од Ру си је и Ки не и 
очу ва ње тог при ја тељ ства са на ше стра не не ма ал тер на ти ву.
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Ути цај су сед ства на ге о стра те шки по ло жај Ср би је

Ста ње у су сед ству и од нос су се да пре ма на ци о нал ним и др-
жав ним ин те ре си ма Ср би је има ве ли ки ути цај на ге о стра те гиј ски 
по ло жај зе мље. Не ко ли ко чи ње ни ца ту тре ба има ти у ви ду, а пре 
све га: ка ко је оп ште ста ње без бед но сти ре ги о на, ко ја (ко је) ве ли ке 
си ле ис по ља ва ју пре су дан ути цај на по је ди не др жа ве у ре ги о ну, те 
ка кви су од но си на ше зе мље пре ма по је ди ним зе мља ма у ре ги о ну.

За оп ште ста ње без бед но сти у на шем не по сред ном су сед-
ству се мо же ре ћи да оно ни је за до во ља ва ју ће и да је ста ње вр ло 
не ста бил но. Уоста лом, ре ги он је од ско ра иза шао из све оп штег рат-
ног су ко ба иза зва ног на сил ним ору жа ним раз би ја њем Ју го сла ви-
је, те ору жа ном агре си јом За па да на СР Ју го сла ви ју. Ти су ко би су 
оста ви ли пра ву пу стош у од но си ма ме ђу на ро ди ма ко ји су не ка да 
жи ве ли у за јед нич кој др жа ви. Гра нич ни спо ро ви, из бе гла и ра се-
ље на ли ца, не по ве ре ње ме ђу ели та ма, па и це лим на ро ди ма, прет-
ње но вим те ри то ри јал ним пре ком по но ва њи ма у ре ги о ну, са мо су 
не ки од ин ди ка то ра оп штег кри зног ста ња у ко је је ре ги он за пао 
ево већ не ко ли ко де це ни ја. Две су чи ње ни це по себ но до при не ле 
да се кри за за о штри и от ме кон тро ли го то во до отво ре ног ору жа-
ног су ко ба. То су не кон тро ли са ни при лив ми гра на та са Бли ског 
и Сред њег ис то ка и отво ре не прет ње да ми гран ти пре пла ве Бал-
кан, бу ду ћи су им да ља на ди ра ња ка Цен трал ној и За пад ној Евро-
пи за пре че на огра да ма од бо дљи ка ве жи це и кор до ни ма вој ске и 
по ли ци је на гра ни ци Ср би је и Ма ђар ске, те Ма ђар ске и Хр ват ске 
и Сло ве ни је и Хр ват ске. Све то што је ве за но за ми гран те ва ља 
по сма тра ти кроз по себ но по ве ћа ло, а то је кри зно ста ње у Тур-
ској и кри за у од но си ма Тур ске и ЕУ. Та кри за се вр ло не по вољ но 
од ра жа ва на ста бил ност и без бед ност ре ги о на, а са мим тим и на 
ге о стра те гиј ски по ло жај Ср би је. Дру га чи ње ни ца ко ја не по вољ но 
ути че на ста бил ност на шег ре ги о на је ста ње у ко јем се на ла зи ЕУ, 
тј. ње на све оп шта кри за ко ја је до ве ла до то га да ЕУ ни је у ста њу 
да ре лак си ра ју ће де лу је на Бал ка ну. Од но сно, евен ту ал ни при јем 
но вих чла ни ца, пре све га ми слим на на шу зе мљу од ла же се за не ка 
да ле ка вре ме на, а бал кан ске зе мље пре пу шта њи ма са ми ма и њи-
хо вим су ко бља ва њи ма ко ја мо гу до ве сти до ору жа них су ко ба. А 
то би де фи ни тив но са хра ни ло сва ку на ду у ско ри ју евро пе и за ци ју 
Бал ка на, са до брим из гле ди ма да до ђе до бал ка ни за ци је Евро пе.

Ста ње на Бал ка ну као не по сред ном су сед ству на ше зе мље је 
уве ли ке за ви сно и од де ло ва ња ве ли ких си ла пре ма ре ги о ну као це
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ли ни, али и пре ма по је ди ним зе мља ма ре ги о на. На Бал ка ну као сво-
је вр сној ка пи ји за ула зак у Евро пу, од у век су се укр шта ли ути ца ји 
и ин те ре си ве ли ких европ ских и свет ских си ла. Основ на пре кла па-
ња и су ко бља ва ња тих ин те ре са фор ми ра ли су тзв. Бал кан ски ге-
о по ли тич ки чвор,9) чи ји се обри си у го то во не про мен љи вој фор ми 
од сли ка ва ју и дан да нас. Ти ути ца ји иду до те ме ре да се мо же ре ћи 
да су не ки на ши су се ди у ста ту су тзв. кли јент др жа ва, и то не са мо 
за то што су чла ни це асо ци ја ци је (ЕУ и НА ТО) и у оба ве зи да сво-
ју по ли тич ку стра те ги ју уса гла се са тим асо ци ја ци ја ма, већ и за то 
што сма тра ју да ће им кли јен ти стич ки од нос пре ма не кој од ве ли-
ких си ла ули ти но ву моћ у од но су са су се ди ма, пре све га са Ср би-
јом. Да их ов де не име ну је мо, јер је то то ли ко са мо ра зу мљи во да 
бу ду ћи чи та лац не ће има ти ни ка квих про бле ма да схва ти о ко ме се 
ов де ра ди. Да кле, у чи ње ни ци да ве ли ке си ле сво је сна ге на гло бал-
ном пла ну вр ло че сто од ме ра ва ју пре ко ле ђа бал кан ских зе ма ља, је 
не што што ће нас го то во увек пра ти ти, са свим не га тив ним им пли-
ка ци ја ма по укуп ни ге о стра те шки по ло жај свих, па и др жа ве Ср би-
је. Све до ско ра, а та ко ће би ти још из ве сно вре ме, од но сно док се 
из те ме ља не про ме ни ар хи тек ту ра свет ског по рет ка мо ћи на наш 
ре ги он из ра зи то не га тив но ути че За пад, са сво јим ге о по ли тич ким 
аспи ра ци ја ма. Те аспи ра ци је су има ле, и још увек има ју на гла ше ни 
ан ти срп ски ка рак тер. Ве ро ват но за то што нас За пад пер ци пи ра као 
про ру ски еле мент, што ће у кон тек сту и у скло пу гло бал ног над ме-
та ња За па да на че лу са САД и Ру си је де ста би ли зи ра ју ће де ло ва ти 
на Бал кан и ути ца ти не га тив но на наш ге о стра те шки по ло жај.

Од нос Ср би је са ње ним су се ди ма као би тан еле мент ње ног 
ге о стра те гиј ског по ло жа ја су пре вас ход но усло вље ни па и за ку ца-
ни по сле ди ца ма раз би ја ња Ју го сла ви је и уло гом ко је су те зе мље 
по је ди нач но од и гра ле у том про це су. Ства ра ју ћи сво ју не за ви сну 
др жа ву зло чи ном, про го ном и обес пра вљи ва њем срп ског на ро да 
у Хр ват ској, Хр ват ска је се бе ре ла тив но трај но по зи ци о ни ра ла 
као ре ме ти лач ки фак тор ге о стра те шког по ло жа ја Ср би је. Ни јед-
ну при ли ку ко ја јој је пру же на од вре ме на ка да је зду шно на па ла 
СФРЈ да би је раз би ла и на ње ним раз ва ли на ма ус по ста ви ла сво ју 
не за ви сну др жа ву и у њој за тр ла сва на ци о нал на и људ ска пра ва 
срп ског на ро да у Хр ват ској, ова на ма су сед на др жа ва ни је про пу-
сти ла. Од ди рект не вој не и по ли тич ке по др шке БиХ у гра ђан ском 
ра ту про тив срп ског на ро да у БиХ, пре ко по др шке НА ТО агре си ји 
1999. го ди не, кон ти ну и ра ног обес пра вљи ва ња остат ка срп ског на-
ро да у Хр ват ској, при зна ва ње КиМ као не за ви сне ал бан ске др жа-

9) И. Илић, „Геополитичка особеност Балканског полуострва и српско питање“, у 
зборнику Основни принципи разграничења државе, ВГИ, Београд, 1994, стр. 73.
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ве, до за о штра ва ња од но са око ми грант ске кри зе итд. Го то во да 
не ма ни јед но ме ђу др жав ног и ме ђу на ци о нал ног пи та ња у ко ји ма 
Хр ват ска не ис по ља ва отво ре на не при ја тељ ства и ан ти срп ски став. 
Као да се ра ди о не ка квим нео бја шњи вим на ци о нал ним фру стра-
ци ја ма ко је увек из ра сту у не при ја тељ ство пре ма Ср би ји и срп ском 
на ро ду. Ти су ко би и не при ја тељ ства ће еска ли ра ти ка да на днев ни 
ред до ђу пи та ња раз гра ни че ња две др жа ве на Ду на ву, а си гур ни 
смо да ће глав на оп струк ци ја на шем тзв. европ ском пу ту до ла зи ти 
са стра не Хр ват ске. На то и та кво по на ша ње Хр ват ске тре ба ра чу-
на ти као на ду го роч ну не га тив ну чи ње ни цу ге о стра те шког по ло-
жа ја Ср би је, тим пре што не ке ве ли ке европ ске др жа ве ко је су би ли 
глав ни про мо те ри хр ват ске не за ви сно сти ни су ни да нас спрем ни 
да ма кар уко ре Хр ват ску као свог не сум њи вог кли јен та за че сто 
пре те ри ва ње у ње ним од но си ма пре ма Ср би ји.

Два су нај круп ни ја пи та ња ко ја бит но усло вља ва ју наш од-
нос пре ма су се ди ма, а ти ме и су о дре ђу ју ге о стра те шки по ло жај 
Ср би је. То су пи та ње Ко со ва и Ме то хи је и Ре пу бли ка Срп ска.

Са мо про гла ше ну не за ви сну др жа ву Ко со во на де лу др жав не 
те ри то ри је Ср би је су при зна ле Ма ке до ни ја, Ал ба ни ја, Цр на Го ра 
и Хр ват ска. То би учи ни ла и БиХ да ни је не га тив ног ста ва и про-
ти вље ња Ре пу бли ке Срп ске као ен ти те та БиХ, без чи је са гла сно-
сти се та ква од лу ка не мо же до не ти. Све те на ма су сед не др жа ве 
по др жа ва ју члан ство Ко со ва у УНЕ СКО, чи ме би би ло оту ђе но и 
на ше кул тур но бла го и исто риј ске све ти ње ко је су ве ко ви ма уна-
зад та мо на ста ле и одо ле ва ле свим ис ку ше њи ма. Не при ја тељ ски јег 
ста но ви шта и де ло ва ња од то га не мо же би ти и ту илу зи ја не ма. 
По ред ре че ног, го то во у сва кој од на ве де них зе ма ља има још низ 
чи ње ни ца ко је би се мо гле сме сти ти у ту кор пу тзв. ан ти срп ског 
ста но ви шта. У Ма ке до ни ји од нос пре ма СПЦ и у Цр ној Го ри то-
тал на обес пра вље ност и го то во про гон срп ског на ро да – др жа вља-
на Цр не Го ре, кра ђа иден ти те та, ње го во пре и ме но ва ње и при сва-
ја ње као соп стве них иден ти тет ских вред но сти: је зик, ве ра-цр ква, 
пи смо, др жав но-исто риј ска пре да ња итд. У Бо сни и Хер це го ви ни 
стал но окри вља ва ње за рат и на вод ну агре си ју, иако су рат у БиХ 
скри ви ли и от по че ли му сли ма ни и Хр ва ти, од но сно хр ват ска др-
жа ва и ње на вој ска, не ги ра ње Ре пу бли ке Срп ске као рав но прав ног 
по ли тич ког ен ти те та и стал но на сто ја ње да се она уру ши и уце не 
за то што се ра ди, на вод но о ен ти те ту ко ји је на стао на зло чи ну ге-
но ци да. На тим осно ва ма му сли ман ски део БиХ и ње го ва ели та не-
ће за ду же вре ме пре ста ти да оспо ра ва ју оп ста нак РС и то ће би ти 
јед на од чи ње ни ца ко ја ће ре ла тив но трај но ре ме ти ти ме ђу др жав не 
од но се Ср би је и БиХ.
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Од но си Ср би је и Ал ба ни је су трај но обе ле же ни про бле мом 
око КиМ. Ал ба ни ја ис трај но про мо ви ше и по др жа ва не за ви сност 
Ко со ва као дру ге ал бан ске др жа ве на Бал ка ну, чи ме се Ср би ја ни ти 
мо же ни ти хо ће по ми ри ти. И не са мо то, не го Ал ба ни ја све отво-
ре ни је и без ика квог за зо ра про мо ви ше ве ли ко ал бан ски др жав ни 
про је кат, на ме ра ва ју ћи да у тај про је кат укљу чи и де ло ве на ју гу 
Ср би је на се ље не ал бан ским жи вљем. Про је кат „Ве ли ке Ал ба ни је“ 
об у хва та и де ло ве Ма ке до ни је, Грч ке и Цр не Го ре и не би мо гао 
би ти оства рен без пот пу ног ха о са на Бал ка ну. Ка ко ни јед на ве ли ка 
си ла, ко ја има ам би ци ја да од лу чу ју ће ути че на ста ње на Бал ка ну, а 
ту су пре све га ми сли на САД и ЕУ, ни шта не пред у зи ма да то спре-
чи, све се ви ше чи ни да тај про је кат ни је без ика кве ме ђу на род не 
по др шке. Уто ли ко је он и опа сни ји.

Са дру гим су се ди ма са ко ји ма не ка да ни смо де ли ли за јед-
нич ку др жа ву не ма мо та ко отво ре них не су гла си ца и про бле ма у 
ме ђу соб ним од но си ма ко ји би не га тив но де ло ва ли на наш ге о-
стра те гиј ски по ло жај. Но, то ва жи ис кљу чи во у слу ча ју да Ср би ја 
очу ва и још ви ше учвр сти сво ју уну тра шњу ста бил ност и моћ. У 
су прот ном, на шло би се раз ло га за ра зно ра зне пре тен зи је, ко је се 
за са да не чи не ак ту ел ним. То ни је раз лог за опу шта ње, већ за ак-
тив но пред у пре ђи ва ње свих спо ро ва и очу ва ње ста бил но сти це лог 
ре ги о на, па и он да и та мо где су про во ка ци је и че сте и не за слу же-
не. Не ма по вољ ног и ста бил ност ге о стра те гиј ског по ло жа ја Ср би је 
без мир ног и ста бил ног су сед ства, па за то ва ља чи ни ти све што је 
у на шој мо ћи да би се ста бил ност очу ва ла, а са рад ња раз ви ја ла и 
на пре до ва ла ма кар пу же вим ко ра ци ма. При то ме тре ба ве што из бе-
га ва ти тач ке спо ре ња ко је мо гу угро зи ти мир и ста бил ност.

Да кле, ка да је о су сед ству реч и о ње го вој ста бил но сти, ме ста 
пре те ра ном оп ти ми зму не ма, али још ма ње има ме ста за па сив но 
иш че ки ва ње шта ће се до го ди ти. На про тив, са рад ња и за јед нич ка 
прег ну ћа, уз сва про ти вље ња и оп струк ци је, не ма ју ал тер на ти ве.

КА РАК ТЕ РИ СТИ КЕ ДР ЖАВ НОГ ПРО СТО РА СР БИ ЈЕ 
КАО ЧИ НИ ЛАЦ ГЕ О СТРА ТЕ ШКОГ ПО ЛО ЖА ЈА10)

Са ста но ви шта ана ли зе ге о стра те шког по ло жа ја Ср би је не-
ко ли ко про стор них аспе ка та има по се бан зна чај. То су:
10) О односу и утицају карактеристика државног простора на положај земље у свету и у 

њеном ближем и даљем окружењу видети детаљније: М. Кнежевић, „Просторност као 
компонента збивања“, у књизи Мозаик геополитике, Институт за политичке студије, 
Београд 2008, стр. 108-122; и М. Степић, Геополитика – идеје, теорије, концепције, 
Институт за политичке студије, Београд, 2016.



ПОЛИТИКА НАЦИОНАЛНЕ БЕЗБЕДНОСТИ

38

стр. 13-58.

1. Ло ка ци ја др жав ног про сто ра Ср би је са ста но ви шта де тер-
ми на ци је ње го ве ши ре и уже ре ги о нал не при пад но сти и им пли ка-
ци је те при пад но сти на од брам бе но-без бед но сну про бле ма ти ку.11)

2. Фи зич ко-ге о граф ске ка рак те ри сти ке др жав ног про сто-
ра Ср би је ре ле вант не за из бор и опе ра ци о на ли за ци ју стра те шке 
кон цеп ци је од бра не, те ути цај тих про стор них ка рак те ри сти ка на 
мо гућ ност и ве ро ват но ћу угро жа ва ња ње не без бед но сти и не за-
ви сно сти у све тлу по сто је ћих и мо гу ћих ге о по ли тич ких од но са и 
кре та ња.

По ло жај др жав ног про сто ра Ср би је у окру же њу
При бли жна је про стор на уда ље ност Бе о гра да као по ли тич-

ког и стра те гиј ског те жи шта Ср би је и глав ног гра да Ср би је од те-
жи шних про стор них та ча ка и стра те шких обје ка та на европ ском 
кон ти нен ту и у ба зе ну Сре до зе мља. На осно ву тих по да та ка мо же 
се из ве сти за кљу чак да Ср би ја за у зи ма ме сто ко је се мо же сма-
тра ти као сре до кра ћа из ме ђу тих европ ских и ме ди те ран ских про-
стор них те жи шта. То је по се би ве о ма ва жна чи ње ни ца за оце ну 
ге о стра те шког по ло жа ја на ше зе мље.

За оце ну ге о стра те шког по ло жа ја Ср би је у да љем и бли жем 
окру же њу ва ља украт ко про ко мен та ри са ти не ко ли ко гру па де тер-
ми нан ти ње ног др жав ног про сто ра. За ову свр ху то су: фи зич ко-ге-
о граф ске, при вред но-ге о граф ске и са о бра ћај но-ге о граф ске де тер-
ми нан те др жав ног про сто ра Ср би је.12)

У скло пу фи зич ко-ге о граф ских де тер ми нан ти ва ља уочи ти 
да се Ср би ја на ла зи на Бал кан ском по лу о стр ву и у Ју го и стич ној 
Евро пи. То је про стор ко ји ге о граф ски, ге о ло шки и на ро чи то ге о-
стра те шки по сре ду је ве зу из ме ђу Евро пе, Ази је, Бли ског и Сред-
њег ис то ка и Сре до зе мља. Зна ме ни ти срп ски ан тро по ге о граф, за 
ко га се мо же ре ћи да је ро до на чел ник на ше ге о по ли тич ке на у ке 
и те о ри је (Јо ван Цви јић) овај по ло жај је ока рак те ри сао као „пре-
ла зни“, од но сно „евро а зиј ски“.13) Исти на, он је то твр дио за цео 
Бал кан, али се та кве ка рак те ри сти ке без ди ле ме мо гу при пи са ти и 
ге о стра те шком по ло жа ју Ср би је, јер све те ве зе нај ди рект ни је во-

11) О то ме де таљ но: М. Те шић, „Ге о стра те шки по ло жај Бал ка на“, у: Бал кан кра јем 80их, 
БИГЗ, Бе о град, 1987, стр. 79-92.

12) О свим ре ле вант ним де тер ми нан та ма др жав ног про сто ра Ср би је, на ве де ним у овом 
члан ку, ши ре и де таљ ни је ви де ти: Мир ко Гр чић, „Ге о по ли тич ки по ло жај Ју го сла ви је у 
про шло сти и да нас“, у: Збор ник ра до ва Ин сти ту та за ге о гра фи ју, Бе о град, 1984, све-
ска 31.

13) Ви ди: Јо ван Цви јић, Бал кан ско по лу о стр во и ју го сло вен ске зе мље – осно ви ан тро по ге
о гра фи је, За вод за из да ва ње уџ бе ни ка, Бе о град, 1966, стр. 9.
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де пре ко на ше др жав не те ри то ри је. Ни јед на но во на ста ла др жа ва 
на про сто ру бив ше Ју го сла ви је не ма та кав цен трал ни ге о стра те-
шки по ло жај, па ни Ма ке до ни ја, иако је она у стро го ма те ма тич ком 
сми слу епи цен трал но под руч је Бал ка на. Кроз Ср би ју се, као кроз 
при род ни отвор, про ла зи на спо ју кон ти не на та и све то ва. У те нај-
ва жни је при род не спој ни це ко је про ла зе кроз Ср би ју спа да ју: Мо-
рав ска до ли на ко ја пред ста вља спо ну па нон ског и егеј ског ба се на, 
Ни шка до ли на кроз ко ју во де спо не са Истам бу лом, Ма лом Ази јом 
и Ори јен том, До ње По ду на вље и Ти моч ка кра ји на ка Вла шкој рав-
ни ци, где има при род на ве за ка Ис точ ној Евро пи. Пре ко Ко сме та, 
до ли ном Дри ма и пре ко Ал ба ни је по ве зу је се Евро па та ко зва ном 
ју го за пад ном ве зом са Сре до зе мљем, а пре ко Сан џа ка и Цр не Го ре 
са Ју жним Ја дра ном. Укуп ни ге о стра те шки зна чај свих тих при-
род них про ход ни ца ко је во де пре ко те ри то ри је Ср би је ни је нео п-
ход но по себ но обра зла га ти, јер је на про сто реч о ге о стра те шким 
вред но сти ма по се би.

Пре ко Ду на ва и Са ве Ср би ја це лом сво јом се вер ном гра ни-
цом се же у па нон ски ге о стра те шки про стор, ко ји је кроз ве ко ве 
пред ста вљао при род ну и исто риј ску ве зу Ср ба са Евро пом. Је ди ни 
озбиљ ни ји пре кид тих ве за на сту пио је од 1945. и тра јао до по чет-
ка 90-их го ди на, тј. до рас па да СФРЈ, јер је та да шњим вла да ју ћим 
гар ни ту ра ма, из по себ них ге о по ли тич ких раз ло га, од го ва ра ло да 
се све офи ци јел не ве зе бив ше Ју го сла ви је са све том, у ге о стра те-
шком сми слу по сре ду ју пре ко Хр ват ске и Сло ве ни је.

За ге о стра те шки по ло жај Ср би је је од из у зет ног зна ча ја што 
се на ње ном др жав ном про сто ру на ла зи чи та ва тзв. зо на кон вер-
ген ци је реч не мре же це лог сред њег По ду на вља, та ко да из Ср би је, 
а не ни из јед не дру ге др жа ве бив ше Ју го сла ви је, про ду жа ва са мо 
јед на ве ли ка плов на ре ка, од но сно ве ли ка во де на са о бра ћај ни ца ка 
Цр ном мо ру, а то је Ду нав.

За ви со ко вред но ва ње ге о стра те шког по ло жа ја Ср би је зна-
чај но је ис та ћи још не ко ли ко фи зич ко-ге о граф ских чи ње ни ца. Та ко 
се на про сто ру Ср би је на ла зи те жи шна кон цен тра циј ска про стор-
на тач ка (Бе о град) ко ја спа ја це лу Па нон ску ни зи ју са Бал ка ном 
и да ље са Сре до зе мљем и Ис то ком. На те ри то ри ји Ср би је су се 
Ду нав и По ду на вље нај ви ше при бли жи ли Ја дран ском мо ру, ко је 
у ге о стра те шком сми слу фак тич ки тре ба вред но ва ти као је дан од 
за ли ва Сре до зем ног мо ра, што по себ но по тен ци ра ње гов зна чај и 
зна чај про сто ра Цр не Го ре.

С об зи ром на чи ње ни цу да је Ср би ја ју жно е вроп ска, бал кан-
ска, мо рав ско-вар дар ска, по ду нав ска, па нон ска и сред ње е вроп ска 
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др жа ва, њен др жав ни про стор има из у зе тан цен три пе тал ни ка-
рак тер. Та ко ђе, тај по ло жај де лу је као ствар ни чи ни лац спа ја ња и 
про жи ма ња на ро да, кул ту ра, ве ра и ци ви ли за циј ских вред но сти на 
тра си Евро па – Ази ја и обрат но. Про стор Ср би је, да кле, не при па да 
ни јед ној од ве ли ких окол них обла сти – Па но ни ја, Алп ска област, 
Ме ди те ран и слич но – већ де лу је као спо на из ме ђу њих, али уз то и 
за др жа ва сво ју пу ну ин ди ви ду ал ност. Што је го то во ре дов но кроз 
исто ри ју тај про стор ту ма чен као про стор за раз два ја ње све то ва, 
по сле ди це су ус по ста вље них ге о по ли тич ких кон сте ла ци ја ко је су, 
као и ова нај но ви ја, би ле го то во ре дов но на ште ту срп ског на ро да 
и ње го ве ма тич не др жа ве.

Са о бра ћај но-ге о граф ске де тер ми нан те су јед на од кључ них 
од ред ни ца из у зет но зна чај ног ге о стра те гиј ског по ло жа ја Ср би је у 
бли жем и да љем окру же њу. Те тзв. це стов не мо нар хи је Ца ри гра-
да и Бу дим пе ште, на ко ји ма су сме ром се вер – југ и обрат но ишли 
глав ни пу те ви кроз ве ко ве, па иду и да нас, бит но су усло вља ва ли 
по ли тич ке и еко ном ске ути ца је ве ли ких си ла на ет нич ке про сто ре 
срп ског на ро да и тај ути цај и да нас ис по ља ва ју.

У са о бра ћај но-ге о граф ском сми слу мо рав ско-ни шка про-
ход ни ца чи ни аор ту са о бра ћај не мре же Ср би је и као та ква за у зи ма 
кључ ну по зи ци ју у евро а зиј ског тран свер за ли на ју го и сточ но-се-
ве ро за пад ној са став ни ци Евро пе и Ази је. Ово ме сва ка ко тре ба до-
да ти прео 500 ки ло ме та ра ду нав ске реч не ко му ни ка ци је, ко ли ком 
ду жи ном Ду нав или пре се ца наш др жав ни про стор или да иде ње-
го вом гра ни цом, те европ ски ва зду шни ко ри дор ко ји во ди пре ко 
Ср би је и ко ји пред ста вља нај кра ћи и за то нај јеф ти ни ји ва зду шни 
пут из цен трал не и се вер не Евро пе ка Сре до зе мљу и Бли ском ис-
то ку. Та ква Ср би ја, са сво јим ге о граф ским по ло жа јем, на нај по год-
ни јем про сто ру са о бра ћај ног по ве зи ва ња Евро пе и Бли ског ис то ка 
коп не ним пу те ви ма све ви ше до би ја тран зит но зна че ње. Као та кав, 
тај је про стор не за о би ла зан на пу ту из Сре до зе мља и Ма ле Ази је 
ка цен трал ној Евро пи и Па но ни ји.

Да је ова тврд ња тач на, увер љи во го во ре про ра чу ни ко је су 
из ве ли екс пер ти Европ ске Уни је. Во ђе ни по ли тич ком ло ги ком у 
вре ме ем бар га ко ји је свет на мет нуо СРЈ, они су тра жи ли но ве мо-
гућ но сти да се Ју го сла ви ја, од но сно Ср би ја, оби ђу и та ко ис кљу че 
из тран сбал кан ске са о бра ћај не тран свер за ле. Ме ђу тим, ра чу ни це 
су по ка за ле да се то фак тич ки не мо же из ве сти без не на док на ди-
вих гу би та ка. Же ле знич ке са о бра ћај ни це ко је би од Истам бу ла ка 
Бу дим пе шти, уме сто пре ко Бе о гра да, ишле пре ко Ви ди на и да ље 
пре ко Ру му ни је, би ле би ду же за 243 ки ло ме та ра. Го то во је иден-
тич но ста ње са пут ним прав ци ма. Пред ност „срп ског ко ри до ра“ 
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над ал тер на тив ним су са свим очи глед не ако се број ка ма пре пу сти 
да ар би три ра ју уме сто по ли ти ке. Тај ко ри дор је за око 217 км кра-
ћи од оби ла зни це пре ко Ру му ни је. Ово ме сва ка ко тре ба до да ти и 
чи ње ни цу да је ле те ње ави о ном европ ских и свет ских ком па ни ја 
на шим ко ри до ри ма јеф ти ни је за 30-50%.

Ка да се све што је ре че но до ве де у исти кон текст, ни је те-
шко за кљу чи ти да је са о бра ћај но-ин фра струк тур ни зна чај Ср би је 
за Евро пу и ње ну ве зу са Ме ди те ра ном и Ази јом ве ли ки, те се то 
мо ра ва ло ри зо ва ти као из ра зи то по зи тив на чи ње ни ца укуп ног ге о-
стра те шког по ло жа ја на ше зе мље.

При вред но-ге о граф ски чи ни о ци, од но сно де тер ми нан те та-
ко ђе спа да ју у гру пу по вољ них чи ни ла ца укуп ног ге о стра те шког 
по ло жа ја Ср би је. Ме ђу тим, њи хо во по зи тив но де ло ва ње не ма ону 
сна гу ути ца ја ко ју на ге о стра те шки по ло жај ис по ља ва ју пр ве две 
гру пе де тер ми нан ти о ко ји ма је прет ход но би ло ре чи. Ово пре све га 
што се ра ди о зе мљи огра ни че них ре сур са и при род них бо гат ста ва, 
иако и она ни су ма ла ка да је реч о ре ла тив но ма лој др жа ви као што 
је Ср би ја. Као кон такт ни про стор из ме ђу цен трал не и ју го и сточ не 
Евро пе, Ср би ја по се ду је раз ли чи те при вред не по тен ци ја ле ко ји су 
за са вре ме ни свет вр ло атрак тив ни. Без де таљ ни јих обра зла га ња, 
ту сва ка ко тре ба убро ји ти ве о ма плод но и еко ло шки очу ва но зе-
мљи ште на ко јем се мо же про из во ди ти здра ва хра на, раз ли чи тог 
асор ти ма на и у ко ли чи на ма ко је знат но над ма шу ју по тре бе до ма ће 
по тро шње. Ср би ја та ко ђе рас по ла же ве ли ких ре зер ва ма ре ла тив но 
очу ва не во де од тех но ло шких за га ђе ња, што у бу дућ но сти мо же 
би ти је дан од нај тра же ни јих ар ти ка ла на свет ској пи ја ци, те о још 
не до вољ но ис тра жним ре сур си ма тер мал них во да. Овом сва ка ко 
тре ба до да ти ве ли ке елек тро е нер гет ске по тен ци ја ле ко ји ма Ср би ја 
рас по ла же и ко је још мо же из гра ди ти на те ме љу угља на по вр шин-
ским ко по ви ма, као нај јеф ти ни је енер гет ске си ро ви не, као и тр жи-
ште за де се так ми ли о на љу ди и за ка пи тал не ин ве сти ци је у ко ји ма 
је Ср би ја ве о ма де фи ци тар на.

И ова гру па де тер ми нан ти го во ри у при лог те зи да је укуп но 
ге о стра те шки по ло жај Ср би је ве о ма по во љан и да он као та кав не 
мо же рав но ду шним оста ви ти ни ти јед ног од ути цај них европ ских 
чи ни ла ца, по го то во оне чи је при род не ве зе са све том не ми нов но 
мо ра ју во ди ти пре ко на ше др жав не те ри то ри је.

Ве ли чи на про сто ра, ње гов об лик и др жав не гра ни це
Др жав ни про стор Ср би је по вр ши не 88.361 км2, што из но си 

око 33% укуп не по вр ши не бив ше Ју го сла ви је. Пре ма том обе леж ју 



ПОЛИТИКА НАЦИОНАЛНЕ БЕЗБЕДНОСТИ

42

стр. 13-58.

Ср би ја је нај ве ћа др жа ва ко ја је на ста ла рас па дом СФРЈ и спа да у 
ред европ ских зе ма ља сред ње ве ли чи не. По ре ђе ња ра ди, по по вр-
ши ни др жав ног про сто ра, Ср би ја се мо же ме ри ти са Бу гар ском, 
Ма ђар ском, Аустри јом, па и Грч ком, ако се не ра чу на ве ли ко про-
стран ство грч ког Егеј ског ар хи пе ла га и по мор ског ба се на. За оце ну 
ге о стра те шког по ло жа ја Ср би је вр ло је бит но уочи ти да ни јед на 
су сед на зе мља, из у зев Ру му ни је, не ма из ра зи тих про стор них пред-
но сти што се ти че по вр ши не про сто ра. На про тив, ве ћи на ње них 
су се да, на ро чи то оних на ста лих раз би ја њем прет ход не Ју го сла ви-
је, у од но су на Ср би ју су по по вр ши ни про сто ра ис под ње.

Но, и по ред све га ре че ног, др жав ни про стор Ср би је је не-
сум њи во ли ми ти ра ју ћи фак тор из бо ра и опе ра ци о на ли за ци је стра-
те шке кон цеп ци је од бра не, по себ но ка да је реч о ње ном вој ном 
де лу. На и ме, наш др жав ни про стор је огра ни че не ве ли чи не и као 
та кав не по во љан за из бор и ре а ли за ци ју оне вој не док три не ко ја 
би евен ту ал но ра чу на ла с при вре ме ним на пу шта њем де ла др жав не 
те ри то ри је ра ди из вла че ња сна га ис под уни шта ва ју ћих уда ра ви-
ше стру ко над моћ ни јег агре со ра. Та ко ђе, ре ла тив но ма ли др жав ни 
про стор обез вре ђу је евен ту ал не пла но ве ма не вро ва ња или обим-
ни јег из ме шта ња де мо граф ских по тен ци ја ла ра ди по пу не и мо би-
ли за ци је Вој ске. То је је дан од круп них раз ло га за што је ви тал но 
ва жно да се за ефи ка сно функ ци о ни са ње Вој ске и од бра не на це лој 
др жав ној те ри то ри ји обез бе ди по вољ на де мо граф ска струк ту ра по 
свим ње ним обе леж ји ма и рав но ме ран ре ги о нал ни раз вој.

Што се ти че об ли ка др жав ног про сто ра као јед ног од обе-
леж ја ге о стра те шког по ло жа ја, мо же се за па зи ти да је про стор Ср-
би је из ду жен по оси се вер-југ на око 400 ки ло ме та ра, а при ку пљен 
по оси ис ток-за пад на око 200 ки ло ме та ра, све ме ре но ва зду шном 
ли ни јом. На тра си Ди ми тров град-гра ни ца са Цр ном Го ром ши ри на 
др жав ног про сто ра Ср би је је око 250 км. На осно ву ових по да та ка, 
за оце ну ге о стра те шког по ло жа ја мо гу се из ве сти ови за кључ ци: 
1) и по јед ној и по дру гој оси про стор је ре ла тив но ма ле ду би не и, 
ме ре но не ким вој но-стра те шким па ра ме три ма, од го ва ра ју ду би ни 
јед не са вре ме не ар миј ске опе ра ци је, од но сно опе ра ци је ар миј ског 
кор пу са, и то са по чет ним гру пи са њем сна га; 2) с об зи ром на ду би-
ну ра ти шту и по јед ној и по дру гој оси, др жав ни про стор би се мо-
гао успе шни је бра ни ти сме ром се вер-југ и обрат но, али ре љеф ни 
об ли ци и про стор ни објек ти то са свим ре ла ти ви зу ју; 3) та ко ма ла 
ду би на др жав не те ри то ри је је не по вољ на за ма не вар сна га ма по 
ду би ни ра ди при ме не стра те ги је из ну ра ва ња у од бра ни. Ово због 
чи ње ни це што би, за слу чај ору жа не агре си је ко а ли ци о них сна га, 
про стор та ко огра ни че не стра те шке ду би не мо гао бр зо да бу де оку-
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пи ран, што би угро зи ло др жав но прав ни кон ти ну и тет и по ли тич ки 
оп ста нак др жа ве. Због то га би мо де ли те ти стра те ги је из ну ра ва ња 
ко ји ма су ина че у про шло сти за ко но мер но при бе га ва ле др жа ве са 
огра ни че ним рат ним ре сур си ма, у ме ри у ко јој је та стра те ги ја би-
ла за сту пље на у стра те шкој кон цеп ци ји прет ход не Ју го сла ви је, за 
Ср би ју ве ро ват но би ли не при хва тљи ви, већ би се мо ра ла те жи шно 
окре ну ти ка мо да ли те ти ма стра те ги је уни шта ва ња. Но, кон крет на 
од лу ка у по гле ду из бо ра, раз ра де и при ме не стра те шке кон цеп ци-
је од бра не је ствар све о бу хват них стра те шких сту ди ја и про це на, 
не са мо про сто ра и ње го вих окви ра и ди мен зи ја. То сва ка ко ни је 
у над ле жно сти по је ди на ца већ др жав них те ла, а ов де то на во ди мо 
ис кљу чи во из раз ло га це ло ви тог раз ма тра ња ге о стра те шког по ло-
жа ја зе мље.

Гра ни це др жав ног про сто ра Ср би је као јед но од зна чај ни јих 
обе леж ја ге о стра те шког по ло жа ја не мо гу се још увек сма тра ти де-
фи ни тив но утвр ђе ним. Ово због то га што је рас па дом бив ше СФРЈ 
на ста ла но ва ге о по ли тич ка ре ал ност и Ср би ја се на шла у окру же-
њу су се да бив ше др жа ве – Ма ђар ске, Бу гар ске и Ал ба ни је, али и 
но вих др жа ва ко је су на ста ле рас па дом бив ше Ју го сла ви је – Хр-
ват ске, БиХ, Цр не Го ре и Ма ке до ни је. Са Ма ке до ни јом, БиХ и Хр-
ват ском, раз гра ни че ња још ни су по стиг ну та, већ се гра ни це про-
ви зор но про те жу дуж ад ми ни стра тив них гра ни ца чла ни ца бив ше 
фе де ра ци је, а то мо же иза зва ти мно го не спо ра зу ма и не ста бил но-
сти, укљу чу ју ћи и гра нич не ин ци ден те уз опа сно сти од су ко ба ши-
рих раз ме ра. Без об зи ра на ко нач но по ли тич ко ре ше ње ју го сло вен-
ске кри зе, гра ни ца Ср би је пре ма де ло ви ма срп ског на ро да за пад но 
од Дри не не би сме ла до би ти обе леж ја тзв. тврд др жав не гра ни це, 
са свим без бед но сним, по ли тич ким и стра те шким им пли ка ци ја ма 
јед не та кве со лу ци је.

Се вер на и се ве ро и сточ на гра ни ца Ср би је – пре ма Ма ђар-
ској и Ру му ни ји – су пот пу но про стор но отво ре не, не за шти ће не 
при род ним пре пре ка ма или ре љеф ним објек ти ма и као та кве вр ло 
не по вољ не за од бра ну и за шти ту. Што се ти че ис точ них гра ни ца, 
њи хов се вер ни део је отво рен, а сре ди шњи и ју жни је при лич но 
за тво рен пла нин ским зе мљи штем ко је се про те же па ра лел но са 
гра нич ним фрон том и про ход ност је огра ни че на дуж до ли на. Исто 
то ва жи и за ју жну гра ни цу пре ма Ма ке до ни ји. Што се ти че гра ни-
це пре ма Ал ба ни ји, на про стор Ср би је и Ко сме та из Ал ба ни је се 
мо же до ћи са мо дуж уских про ла за. Др жав на гра ни ца пре ма Ал-
ба ни ји об у хва та на де лу Ко сме та, про стра ну ко тли ну, ко ја је про-
стор но не до вољ но за шти ће на пре ма Ал ба ни ји. Ако се има ју у ви ду 
ге о по ли тич ке ре ал но сти на ста ле на КиМ на кон ору жа не агре си је 
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НА ТО 1999. го ди не. Гра ни ца Ср би је пре ма Ал ба ни ји је нај сла би ја 
од брам бе но-без бед но сна ка ри ка у лан цу од бра не и за шти те др жав-
них гра ни ца. Прак тич но, то је у над ле жно сти КФОР-а, а по зна та је 
чи ње ни ца да те ме ђу на род не сна ге, као ни цео ме ха ни зам УН и ЕУ 
на КиМ све стра но под у пи ре и спон зо ри ше не за ви сност КиМ, па се 
мо же ре ћи да је на ша гра ни ца пре ма Ал ба ни ји пот пу но отво ре на.

Ако се про блем од бра не и за шти те др жав не гра ни це до ве де 
у ве зу са по пу ла ци о ном по ли ти ком и ак ту ел ним ста њем ства ри у 
овој обла сти, до ла зи се до за кључ ка да је нај ве ћи про блем упра во 
не до ста так ак тив ног (рад но и бор бе но спо соб ног) ста нов ни штва 
у се ли ма, у ре ги о ни ма ко ји до ди ру ју коп не ну гра ни цу пре све га, 
пре ма Бу гар ској, Ма ђар ској и Ал ба ни ји. А упра во је са стра не Ал-
ба ни је и нај ви ши сте пен угро же но сти на ше др жав не гра ни це. Тај 
про блем де мо граф ског фак то ра као фак то ра ра та и од бра не у на ве-
де ним про сто ри ма је тим из ра же ни ји, ако се зна да кон такт ни про-
стор Ко сме та и Ал ба ни је, го то во у це ли ни на се ља ва ју Ал бан ци, а 
слич на је си ту а ци ја и на ју гу Ср би је.

Про стор не це ли не и про стор но те жи ште
Са ге о стра те шког ста но ви шта др жав ни про стор Ср би је је 

мо гу ће по де ли ти у не ко ли ко из ра зи тих про стор них це ли на ко је се 
од ли ку ју спе ци фич ним про стор но-ге о граф ским, еко ном ским, де-
мо граф ским, ге о граф ским, ин фра струк тур ним и вој но-стра те шким 
ка рак те ри сти ка ма. То су Вој во ди на, До ње По ду на вље, По мо ра вље 
са Шу ма ди јом, Ко со во и Ра шка област. У ге о стра те шком сми слу, 
као и у др жав но-по ли тич ком и ад ми ни стра тив но-те ри то ри јал ном, 
ши ре под руч је Бе о гра да има нај ве ћи зна чај, па се мо же сма тра ти 
про стор ним те жи штем Ср би је.

Вој во ди на је део ве ли ке цен трал но е вроп ске па нон ске рав ни-
це и то њен кон такт ни део с Бал кан ским по лу о стр вом. За Ср би ју 
има огро ман ге о стра те гиј ски зна чај из ви ше раз ло га. То је про стор 
ко ји рас по ла же ве ли ким ре сур си ма за про из вод њу хра не и во де, 
пре ко ко јег се оства ру је са о бра ћај на по ве за ност са Цен трал ном 
Евро пом и то пут ним, же ле знич ким и во де ним (Ду нав) ко му ни-
ка ци ја ма. Вој во ди на је мул ти ет нич ки, мул ти кул тур ни про стор ко-
јег на се ља ва ју при пад ни ци број них раз ли чи тих ет нич ких ску пи на 
и на ци о нал них ма њи на. Нај број ни ја ма њи на је ма ђар ска, са око 
300.000 ста нов ни ка. Тре ба има ти у ви ду и мо гућ ност ин стру мен-
та ли за ци је ма њин ских пи та ња у функ ци ји раз би ја ња те ри то ри јал-
ног ин те гри те та на шег је дин стве ног др жав ног про сто ра, ка ко је то 
дра стич но де мон стри ра но по чет ком 90-их го ди на 20. ве ка. Но, то 
ће сва ка ко за ви си ти пре вас ход но од ста ња ме ђу др жав них од но са 
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Ср би је и ње них су се да, али и од га ран то ва ња свих ет нич ких и дру-
гих људ ских пра ва сва кој ет нич кој за јед ни ци у Ср би ји, та ко и то-
ли ко да се те за јед ни це у пу ном сми слу ре чи и осе ћа ју и по на ша ју 
као ин те грал ни део Ср би је.

У вој но стра те шком сми слу, Вој во ди на је отво ре ни рав ни-
чар ски про стор и као во ји шна про сто ри ја вр ло по год на за деј ство 
и ма не вар круп них оклоп но ме ха ни зо ва них сна га. Отво ре ност са 
се ве ра и се ве ро и сто ка чи ни тај про стор вр ло угро же ним за слу чај 
агре си је са тог стра те гиј ског прав ца. С об зи ром на чи ње ни цу да је 
реч о во ји шту у гра нич ном де лу се вер ног стра те гиј ског фрон та, у 
слу ча ју евен ту ал не ору жа не агре си је мул ти на ци о нал них сна га, тј 
део др жав ног про сто ра мо гао би ре ла тив но бр зо па сти под оку па-
ци ју. Ако се има у ви ду да на про сто ру Вој во ди не ло ци ра ју ве ли ке 
ко ли чи не ма те ри јал них и де мо граф ских ре зер ви и дру гих ре сур са 
и ка па ци те та, као озби љан про блем по ста вља се мо гућ ност бр зог 
из вла че ња тих ре сур са у ду би ну др жав не те ри то ри је. То зна чи да 
не до вољ на про стор на за шти ће ност вој во ђан ске рав ни це не по вољ-
но ути че на укуп ни ге о стра те шки по ло жај Ср би је. Иако је реч о 
рав ни ци ко ја је у ре љеф ном сми слу и у не до стат ку ја ких про стор-
них осло на ца, не по вољ на за упор ну од бра ну у ду жем пе ри о ду, Вој-
во ди на је ис пре се ца на ве ли ким реч ним то ко ви ма – Ду нав, Са ва, 
Ти са – и си сте мом ка на ла и ве штач ких аку му ла ци ја, те број ним 
на се љи ма и гра до ви ма, што сва ка ко да је мо гућ ност ду го трај не од-
бра не, али уз при ме ну оклоп но ме ха ни зо ва них, про тив а ви он ских и 
про тив ва зду шних сна га и си сте ма ви со ке тех но ло ги је.

До ње По ду на вље у гра ни ца ма Ср би је је онај део до њег то ка 
Ду на ва ко ји за по чи ње код Ве ли ког Гра ди шта, а за вр ша ва на тро-
ме ђи из ме ђу Ср би је, Бу гар ске и Ру му ни је. Тај про стор пред ста вља 
уску, а ду гу ду нав ску ка пи ју кроз ко ју се ре ка про вла чи на свом 
пу ту из Па нон ске ни зи је у ве ли ку дел ту Ду на ва, у чи јем су ши рем 
ба зе ну рас по ре ђе ни огром ни еко ном ски ре сур си и Ру му ни је и Бу-
гар ске. Нај зна чај ни ји при вред ни ре сурс Ср би је ко ји је сме штен у 
До њем По ду на вљу је елек тро е нер гет ски си стем „Ђер дап“ и во де на 
ко му ни ка ци ја кроз Ђер дап ску кли су ру. У ге о стра те шком сми слу, 
зна чај овог де ла др жав ног про сто ра Ср би је, са сто ји се у то ме што 
пред ста вља при род ну, ве о ма за шти ће ну гра ни цу са Ру му ни јом и 
што је с об зи ром на крај ње огра ни че ну про ход ност ко ја је све де на 
ис кљу чи во на реч ни ток Ду на ва, ис кљу че на сва ка мо гућ ност упо-
тре бе вој них сна га тим прав цем из ши рег ба се на Цр ног мо ра ка 
Бе о гра ду и Вој во ди ни.

По мо ра вље са Шу ма ди јом пред ста вља про стор но сре ди ште 
Ср би је. Нај ва жни ји про стор ни објект це лог по мо рав ско-шу ма диј-
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ског ре ги о на је ре јон Кра гу је вац-Кра ље во, ко ји чи ни пра ви епи-
цен тар др жав ног про сто ра. Дуж По мо ра вља про ла зи са о бра ћај на 
кич ма др жа ве ко ја иде од Су бо ти це, пре ко Бе о гра да, до ли ном Ве-
ли ке Мо ра ве, ра чва ју ћи се до ли на ма За пад не и Ју жне Мо ра ве, а 
ода тле пре ко Ра шке обла сти ка Ја дра ну, до ли ном Ни ша ве ка Бу гар-
ској и до ли ном Вар да ра пре ма Ма ке до ни ји ка Грч кој и Со лу ну. На 
мо рав ској са о бра ћај ни ци за вр ша ва ју се и од ње по чи њу сви пут ни 
прав ци ка За пад ној и ка Ис точ ној Ср би ји, чи ме се још ви ше по ве-
ћа ва огром ни про стор но-стра те шки зна чај По мо ра вља и Шу ма ди је 
за укуп ни ге о стра те гиј ски по ло жај Ср би је. Пре ко По мо ра вља се 
оства ру је стра те шка спо на про стор них де ло ва па нон ско-егеј ског, 
бал кан ског и цр но гор ског стра те гиј ског прав ца и то спо на ње го вог 
па нон ског и егеј ског ба се на. Огром ни зна чај По мо ра вља за укуп-
ни ге о стра те шки по ло жај Ср би је огле да се и у чи ње ни ци да се на 
том про сто ру спа ја ју два уну тар бал кан ска стра те гиј ска прав ца и то 
већ спо ме ну ти па нон ско-егеј ски и бал кан ски, од но сно со фиј ско-
ни шки стра те гиј ски пра вац. Та ко ђе, у нај ши рем сми слу тих ре чи, 
на про сто ру Шу ма ди је или ње ном гра нич ном про сто ру гу би се и 
Ја дран ско-цр но гор ски стра те гиј ски пра вац. Сви по кре ти ве ли ких 
вој них сна га у евен ту ал ној ору жа ној агре си ји на Ср би ју или пак у 
окви ри ма ши рих бал кан ских и европ ских су ко бља ва ња, По мо ра-
вље укљу чу ју као ве о ма зна чај ни део опе ра циј ске про сто ри је и као 
је дан од етап них про стор них обје ка та чи јем би осва ја њу и пот пу-
ној кон тро ли те жио сва ки агре сор ко ји би на ме ра вао да за го спо да-
ри Бал ка ном и ње го вим епи цен трал ним коп не ним под руч јем.

Ко со во и Ме то хи ја14) (Ко смет) је про стор по вр ши не од око 
10.800 км2, са око 1.600.000 ста нов ни ка (по по пи су из 1981.), од че-
га над моћ на ве ћи на от па да на ал бан ску на ци о нал ну ма њи ну. Иако 
је реч о пе ри фер ном де лу др жав ног про сто ра Ср би је, ње гов стра-
те шки зна чај се мо же ва ло ри зо ва ти са по ли тич ког, ге о стра те шког, 
еко ном ског и ге о по ли тич ког ста но ви шта. По свим кри те ри ју ми ма 
вред но ва ња, Ко смет има пр во ра зред ни зна чај за укуп ни ге о стра те-
шки по ло жај Ср би је.

Ко смет рас по ла же огром ним руд ним и при род ним бо гат-
стви ма, пре све га угља. На Ко сме ту су ин ста ли ра ни огром ни елек-
тро е нер гет ски ка па ци те ти ко ји про из во де ве ли ке ко ли чи не елек-
трич не енер ги је за цео елек тро е нер гет ски си стем Ср би је. Нај ве ћи 
руд ник оло ва и цин ка у Евро пи на ла зи се на Ко сме ту и он је осно-

14) О свим чињеницама везаним за просторно-географски, геополитички и ге о стра те-
гијски значај КиМ, како за Србију, тако и за велике силе и НАТО, детаљније ви де ти, М. 
Степић: Косово и Метохија – постмодерни геополитички експеримент, Институт за 
политичке студије, Београд, 2012, нарочито стр. 25-65.
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ва за ин ста ли ра ње ме та лур шког ком би на та (Треп ча) ко ји при вре ди 
Ср би је мо же да ти нео п ход не ко ли чи не тих дра го це них ме та ла.

У исто риј ском сми слу, Ко смет је истин ско сре ди ште срп ске 
др жа ве. У вре ме ца ра Ду ша на, При зрен је био пре сто ни град. У 
Пе ћи је са гра ђе на Па три јар ши ја као цен тар срп ске пра во слав не 
цр кве, ко ја је од у век би ла је дан од уга о них ка ме но ва срп ске ду-
хов но сти и срп ског на ци о нал ног иден ти те та. Ши ром Ко сме та кроз 
исто ри ју су гра ђе ни са крал ни објек ти ко ји пред ста вља ју вид не 
зна ко ве срп ског др жав ног, на ци о нал ног и по ли тич ког при су ства 
на том про сто ру. Ко нач но, на Ко со ву се од и гра ла пре суд на бит ка 
про тив Ту ра ка (1389), чи ји ће по ра жа ва ју ћи ис ход за Ср би је и Ср-
би ју би ти исто риј ски ме ђаш. То је бит но од ре ди ло на шу исто ри ју 
и ис по ља ва сна жан ути цај на са вре ме ну бор бу срп ског на ро да за 
ње гов пот пу ни на ци о нал ни, по ли тич ки и др жав но прав ни иден ти-
тет. На те ко ви на ма ко сов ског по ра за из ра шће сна жна мит ска свест 
срп ског на ро да, без ко је се не мо же раз у ме ти ни ње го ва да на шња 
бор ба за оства ри ва ње свог на ци о нал ног про гра ма.

Ге о стра те шки зна чај про сто ра Ко сме та за стра те шку ста бил-
ност на ше др жа ве је огро ман. Про стор Ко сме та по ве ћа ва ина че до-
ста ма лу ду би ну др жав ног про сто ра на ње го вом ју жном стра те шком 
фрон ту за око сто ки ло ме та ра, што је чи ње ни ца ко ја по се би има 
из ван ре дан ге о стра те шки зна чај. Као та кав, ко смет ски про стор би 
пред ста вљао тзв. дру ги по јас стра те гиј ске од бра не у хи по те тич кој 
ору жа ној агре си ји на бал кан ском стра те гиј ском прав цу. У евен ту-
ал ној ору жа ној агре си ји са ју га, од но сно из Ал ба ни је, у функ ци ји 
по др шке са мо про гла ше не др жа ве Ко со ва, про стор Ко сме та по при-
мио би уло гу ју жног во ји шта као спе ци фич не опе ра тив но ге о граф-
ске це ли не на ју жном стра те гиј ском фрон ту Ср би је. Опе ра ци је ко је 
би се у тим стра те гиј ским усло ви ма во ди ле на про сто ру Ко сме та 
би пре суд но ути ца ле на укуп ну од брам бе ну и без бед но сну ста бил-
ност Ср би је. На Ко сме ту се су че ља ва ју два стра те гиј ска прав ца – 
па нон ско-егеј ски и бал кан ски, па се ко сов ска рав ни ца вред ну је и 
као из у зет но по вољ на ва зду шно де сант на про сто ри ја ко ја мо же да 
при ми де сант не сна ге стра те гиј ског ни воа. У ре ги о нал ном су ко бу 
ши рих раз ме ра, са те де сант не про сто ри је сна ге мо гу би ти зра ка-
сто усме ре не ка Ра шкој обла сти, ка епи цен трал ном под руч ју Ср би-
је (По мо ра вље и Шу ма ди ја), ка Ма ке до ни ји и Ал ба ни ји, чи ме се 
ге о стра те шки зна чај Ко сме та још ви ше по тен ци ра.

У раз ме ра ма евен ту ал не ору жа не агре си је на Ср би ју, са про-
сто ра Ко сме та нај лак ше се пре се ца мо рав ски ко му ни ка ци о ни пра-
вац, чи ме би стра те гиј ски ма не вар ору жа них сна га по ду би ни др-
жав не те ри то ри је ра ди пот хра њи ва ња за пад ног, ис точ ног и ју жног 
фрон та, прак тич но био оне мо гу ћен.
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Тра же ћи мо гућ но сти пре ком по но ва ња и да љег „мр вље ња“ 
др жав ног про сто ра Ср би је ра ди ње ног сла бље ња као по ли тич ког и 
вој ног фак то ра на Бал ка ну, Ко смет је у стра те ги ја ма ве ли ких си ла 
озна чен као глав ни улог, у сми слу по др шке ње го ве се це си је од Ср-
би је. Ко смет је про стор ко ји у ви зи ја ма но ве им пе ри јал не стра те-
ги је исла ма тре ба да по пу ни тзв. зе ле ну тран свер за лу од Тур ске до 
БиХ и та ко омо гу ћи про стор ну ве зу за евен ту ал ни но ви ислам ски 
по ход на Евро пу.

У про јек ци ја ма ве ли ких си ла за ге о по ли тич ко пре ком по-
но ва ње Бал ка на, Ал ба ни ји је на ме ње на по себ на уло га. Уоста лом, 
Ал ба ни ја је и ство ре на во љом ве ли ких си ла да би се спре чи ло из-
би ја ње Ср би је на Ја дран и да би се у це ли ни осла био ју жно сло вен-
ски фак тор на Бал ка ну. И да нас сви глав ни цен три мо ћи Ал ба ни-
ју свр ста ва ју у ор би ту сво јих стра те шких ин те ре са. Без кон тро ле 
про сто ра Ко сме та Ал ба ни ја ни је у ста њу да од и гра уло гу ко ју јој 
на ме њу ју ве ли ке си ле, јер јој не до ста је про стор на ду би на и од го-
ва ра ју ћи еко ном ски и де мо граф ски ре сур си. Евен ту ал ним при са је-
ди ње њем Ко сме та на док на дио би се и је дан и дру ги ге о стра те шки 
не до ста так Ал ба ни је. Упра во у тој чи ње ни ци тре ба са гле да ти не-
про це њи ви зна чај Ко сме та за укуп ни ге о стра те шки по ло жај Ср би-
је, али и опа сно сти од но вих по ку ша ја де ста би ли за ци је на ше др-
жа ве и угро жа ва ња ње ног стра те шког по ло жа ја.

Ра шка област (или Но во па зар ски сан џак, ка ко се тај део срп-
ске др жав не те ри то ри је не кад звао) по ве ли чи ни про сто ра, де мо-
граф ским, при род ним и при вред ним ре сур си ма не спа да у зна чај-
ни је про сто ре др жав не те ри то ри је Ср би је, и с тог аспек та не би 
за слу жи вао по се бан трет ман у тек сту ове на ме не. Ме ђу тим, ако 
се има у ви ду ло ка ци ја то га про сто ра из ме ђу но во на ста лих др жа-
ва бив ше Ју го сла ви је и на спо ју Ср би је и Цр не Го ре, те у од но су 
на глав не стра те гиј ске прав це ко ји про ла зе пре ко срп ског ра ти шта, 
он да се про стор Ра шке обла сти мо ра вред но ва ти као део др жав не 
те ри то ри је од нај ве ћег ге о стра те гиј ског зна ча ја. То се огле да у сле-
де ћем:

Ра шка област је при род на и про стор на ве за Ср би је и Цр не 
Го ре, од но сно Ср би је и ја дран ског при мор ја. Ни Ср би ја без из ла за 
на мо ре, ни Цр на Го ра без ве за са Ср би јом, не би мо гле ва ло ри зо-
ва ти сво је ком па ра тив не пред но сти јед не у од но су на дру гу, што их 
чи ни ком пле мен тар ним про стор ним це ли на ма. Во љом вла да ју ћих 
сна га Цр не Го ре др жав на за јед ни ца је раз би је на, а Цр на Го ра се 
окре ну ла НА ТО-у и ти ме из осно ва про ме ни ла сво ју ге о по ли тич ку 
и ци ви ли за циј ску па ра диг му, што ће те шко про ћи без по сле ди ца. У 
сва ком слу ча ју ти ме су Ср би ја и Цр на Го ра као по мно го че му ком-
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пле мен тар не про стор не це ли не, трај но ме ђу соб но уда ље не. Пре ко 
те ри то ри је Ра шке обла сти во ди је ди ни же ле знич ки и пут ни пра вац 
ко ји из Ср би је, до ли ном Мо ра че и цр но гор ског при мор ја из би ја на 
Ју жни Ја дран и у то ме тре ба ви де ти не про це њи ви са о бра ћај но-еко-
ном ски, а ти ме и ге о стра те шки зна чај те обла сти.

Ако се има у ви ду да се Ср би ја гра ни чи са БиХ, по сред ством 
срп ског ет нич ког про сто ра (Ре пу бли ка Срп ска), за шти та тог де ла 
гра ни це не но си ве ће од брам бе не без бед но сне ри зи ке ка кве но се 
не ки дру ги де ло ви др жав не гра ни це. Ра шка област је из у зет но про-
стор но за шти ће ни део Ср би је. Као та кав, он би био ве о ма по де сан 
за ба зи ра ње (рас по ред и чу ва ње) рат них ма те ри јал них ре зер ви, из-
град њу обје ка та ин фра струк ту ре бит них за функ ци о ни са ње др жа-
ве и ње ног стра те гиј ског ру ко во ђе ња у ра ту. С об зи ром на на ве де не 
чи ње ни це, Ра шка област се, као што је већ ре че но, мо ра по сма тра-
ти као је дин стве на опе ра тив но-ге о граф ска це ли на, ко ја да је нео п-
ход ну стра те гиј ску ду би ну др жа ве Ср би је.

У свим ге о стра те шким про це на ма Пе штер ска ви со ра ван и 
про стор Но ви Па зар – Сје ни ца вред ну је се као вр ло по де сна ва зду-
шно де сант на про сто ри ја за при јем круп них ва зду шно пре но сних и 
ва зду шно по крет них де сант них сна га ко је би би ле у ста њу да деј-
ству ју ауто ном но у ду жем пе ри о ду. Те сна ге би би ле на ме ње не за 
бр зу дез ин те гра ци ју др жав не те ри то ри је Ср би је на ње ном нај о се-
тљи ви јем де лу – на спо ни из ме ђу Ср би је и Цр не Го ре и на спо ни 
БиХ и Ко сме та. Та ко ђе, те ва зду шно де сант не сна ге би би ле на ме-
ње не за оне мо гу ћа ва ње стра те гиј ског ма не вра ору жа них сна га Ср-
би је и њи хо во „пре ли ва ње“ са јед ног на дру ги стра те гиј ски пра вац. 
Са про сто ра Ра шке обла сти агре сор би мо гао усме ри ти деј ства ка 
Ко сме ту, За пад ној Мо ра ви и По мо ра вљу у ши рем сми слу ре чи и ка 
Цр ној Го ри, чи ме би у по чет ном пе ри о ду ра та на сто јао да угро зи 
стра те гиј ску ду би ну од бра не Ср би је на сва три основ на стра те гиј-
ска прав ца. Без сум ње, пот пу на кон тро ла и од бра на Ра шке обла сти 
за све вре ме тра ја ња евен ту ал ног ра та на про сто ру Ср би је има ла 
би пр во ра зред ни стра те гиј ски зна чај.

Ши ри ре ги он Бе о гра да као де мо граф ско, еко ном ско, ин фра-
струк тур но и по ли тич ко те жи ште Ср би је има из у зе тан ге о стра-
те гиј ски зна чај. У про стор но-ге о граф ском и вој но о пе ра тив ном 
по гле ду, Бе о град као нај ва жни ји стра те гиј ски објект, чи јем би за у-
зи ма њу и кон тро ли те жио сва ки агре сор, об у хва та про стор ис точ-
ног Сре ма, се вер не Шу ма ди је, ју го за пад ног Ба на та, окру жен ли-
ни јом: Ста ра Па зо ва-Обре но вац-Мла де но вац-Сме де ре во-Пан че во. 
То је про сто ри ја по вр ши не од око 4.000 км2, са не што ви ше од 2 
ми ли о на ста нов ни ка, што је око 1/5 укуп них жи те ља Ср би је, ра чу-
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на ју ћи, на рав но, и КиМ. Под руч је ко је за хва та стра те гиј ски објект 
Бе о гра да на ла зи се у сли во ви ма ве ли ких ре ка Ду на ва, Са ве и Ве ли-
ке Мо ра ве, а сам град се на ла зи на ушћу Са ве у Ду нав, чи ме се свр-
ста ва у ред нај зна чај ни јих реч них лу ка на Ду на ву. Бе о град је ин ду-
стриј ски ба сен Ср би је, са о бра ћај на тран свер за ла из ме ђу Евро пе и 
Бал ка на и да ље ка Ма лој Ази ји, и не сум њи во сте ци ште свих са о-
бра ћај ни ца ко је са се ве ра, ис то ка, за па да и ју га при сти жу у Ср би ју. 
За у зи ма њем ши рег ре јо на Бе о гра да као стра те гиј ског објек та од 
нај ве ћег ге о стра те гиј ског зна ча ја, прак тич но би се дез ин те гри са ла 
др жав на те ри то ри ја Ср би је и то на њен па нон ски и шу ма диј ски 
део. Вој но-стра те шка кон тро ла ши рег ре јо на Бе о гра да омо гу ћи ла 
би сва ком агре со ру ре ла тив но јед но став но на сту па ње дуж основ-
ног стра те гиј ског прав ца сме ром се вер-југ и ком би но ва ње са на-
сту па њем на дру гим прав ци ма ка ко са за па да и ју го за па да, та ко и 
са ју га и ис то ка. Реч ју, Бе о град за од бра ну и очу ва ње про стор ног 
и др жав ног ин те гри те та Ср би је има нај ве ћи стра те гиј ски зна чај.

СР БИ ЈА И РЕ ПУ БЛИ КА СРП СКА НА МА ПИ  
ТРАН СЕ ВРОП СКИХ СТРА ТЕ ШКИХ КО РИ ДО РА

Европ ска ко ми си ја је 1997. го ди не на сед ни ци у Хел син ки-
ју, усво ји ла ма пу тра се глав них стра те шких ко ри до ра. Ра ди се о 
тра са ма ко је спа ја ју оне про сто ре европ ског кон ти нен та за ко је је 
европ ска ко ми си ја утвр ди ла да су од ви тал ног стра те шког зна ча ја 
за Евро пу. У зо на ма тих ко ри до ра у де це ни ја ма ко је сле де, од ви ја ће 
се нај ин тен зив ни ји, при вред ни, ин фра струк тур ни, ин фор ма тич ки 
и сва ки дру ги зна чај. За то је за зе мље Евро пе, по го то во за све оне 
ма ле или не раз ви је не, би ло из у зет но ва жно да се на ђу у зо на ма 
тих ко ри до ра, ка ко би са ме мо гле да пар ти ци пи ра ју у бла го де ти ма 
ко је они до но се. За то се мо же ре ћи да зе мље ко је су се на шле у зо-
ни тих ко ри до ра има ју из у зет но по во љан ге о стра те гиј ски по ло жај. 
Оста је са мо да оне соп стве ним по ли тич ким и укуп ним раз вој ним 
стра те ги ја ма, те у од но си ма пре ма су се ди ма и глав ним цен три ма 
свет ске мо ћи, тај свој по во љан ге о стра те гиј ски по ло жај по зи тив но 
ва ло ри зу ју. На чин на ко ји је та ва ло ри за ци ја је ди но мо гу ћа је сте 
пу на хар мо ни за ци ја од но са са окру же њем, ста би ли за ци ја уну тра-
шњих при ли ка и пу на ко о пе ра ци ја са европ ским и свет ским ин-
сти ту ци ја ма и ин те гра ци ја ма, од но сно ин те гри са ње у те ин сти ту-
ци је и асо ци ја ци је. Она зе мља ко ја не успе да у сва ком по гле ду 
хар мо ни зу је сво је од но се и ин те ре се са окру же њем, а по себ но са 
ве ли ким си ла ма, она би ва из ло же на при ти сци ма ко ји по вре ме но 
мо гу еска ли ра ти чак до ни воа ору жа не агре си је. Очит при мер за 
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ово је на ша зе мља у по след њој де це ни ји XX ве ка, по том Ирак, Ав-
га ни стан, Си ри ја, а мо жда не ка дру га зе мља не што ка сни је. Што је 
ге о стра те гиј ски по ло жај ква ли тет ни ји од но сно по вољ ни ји, тј. са 
ста но ви шта ве ли ких цен та ра мо ћи зна чај ни ји, то је по тре ба за пу-
ном хар мо ни за ци јом од но са са све том тим ве ћа. У су прот ном, по-
ве ћа ва ју се без бед но сни ри зи ци и иза зо ви.

Ср би ја ни је из у зе так ни у ком по гле ду. На про тив, на соп-
стве ним ле ђи ма је ис про ба ла сва та ис ку ше ња. Ка да ни је ус пе ла 
да сво је од но се хар мо ни зу је са све том, пот пу но је све јед но да ли 
сво јом гре шком или гре шком дру гих, би ла је из ло же на све о бу хват-
ној агре си ји За па да на че лу са Аме ри ком, укљу чу ју ћи и ору жа ну 
агре си ју. То је до ве ло до ре ду ко ва ња ње ног др жав ног су ве ре ни те та 
на де ло ви ма ње не те ри то ри је са ве ли ким из гле ди ма да те те ри то-
ри је не по врат но из гу би. За то је за ана ли зу ути ца ја ге о стра те гиј ског 
по ло жа ја Ср би је на из бор и опе ра ци о на ли за ци ју ње не стра те ги је 
раз во ја од пре суд ног зна ча ја да се ува жи чи ње ни ца да је по чет ни 
услов сва ке при че о стра те ги ји раз во ја Ср би је пу на хар мо ни за ци ја 
на ших од но са са свим су се ди ма укљу чу ју ћи и др жа ве на ста ле раз-
би ја њем Ју го сла ви је, али и ува жа ва ње чи ње ни це да на про сто ру 
Ср би је сво је ду го роч не стра те шке ин те ре се има ју и ве ли ки цен три 
мо ћи као што су САД, НА ТО, Ру си ја, а у но ви је вре ме и Ки на. Нај-
ма ње што се тим по во дом мо же и мо ра оства ри ти је сте да Ср би ја 
ни ка да не сме до зво ли ти да бу де објект ра ди кал ног при ти ска од-
но сно агре си је. Оп ти мум све га што би се мо гло по сти ћи би био да 
се што ве шти је „игра“ из ме ђу тих ра зно род них ин те ре са и ути ца ја 
ве ли ких си ла, тра же ћи мак си мал но мо гу ћу сло бо ду ма не вра у из-
бо ру стра те шких парт нер ста ва. У све му то ме ва ља има ти у ви ду и 
не ма ле мо гућ но сти да се због из у зет но по вољ ног ге о стра те гиј ског 
по ло жа ја, Ср би ја на ђе и у уло зи не ке вр сте ре ги о нал ног ли де ра. Ту 
шан су не би тре ба ло ис пу сти ти.

Вра ти мо се са да тран се вроп ским ко ри до ри ма и ме сту Ср-
би је на тој ма пи. Ле ти мич ним по гле дом на ту ма пу Евро пе мо же 
се уста но ви ти да су за ге о стра те гиј ски по ло жај Ср би је ре ле вант на 
три од тих де сет тран се вр поп ских ко ри до ра. То су ко ри до ри 10, се-
дам и ко ри дор осам. Ове ко ри до ре смо по ре ђа ли у од но су на то ка-
кав зна чај сва ки од њих има уоп ште и ка кав ути цај ис по ља ва сва ки 
од њих на ге о стра те гиј ски по ло жај Ср би је. Осо ви на ко ри до ра 10 
иде од Сал збур га, пре ма Љу бља ни и За гре бу, до Бе о гра да и да ље ка 
ју гу и ју го и сто ку, од но сно ка Со лу ну и Истам бу лу. Је дан крак то га 
ко ри до ра иде од Бу дим пе ште до Бе о гра да, ода кле се укла па у ту 
тзв. за пад но е вроп ску и цен трал но бал кан ску стра те шку тран свер-
за лу. Ко ри дор се дам во ди во де ним то ком Ду на ва, спа ја ју ћи Ср би ју 
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са цен трал ном, за пад ном и ју го и сточ ном Евро пом и Цр ним мо рем. 
Ко ри дор осам во ди од за пад них оба ла Цр ног мо ра, пре ко Со фи је и 
Ско пља, и да ље ка Ти ра ни и Отрант ским вра ти ма.

Ко ри дор XI не по сто ји на ма пи тран се вроп ских стра те шких 
ко ри до ра из нај ма ње два раз ло га: пр во, за то што он це лом сво јом 
ду жи ном је био у гра ни ца ма јед не др жа ве (у вре ме на стан ка ове 
ма пе по сто ја ла је СРЈ); дру го, за то што он ни сво јим га ба ри ти ма, 
ни зна ча јем про сто ра кроз ко ји про ла зи, не мо же за до би ти ранг 
тран се вроп ског ко ри до ра. Но, за на шу зе мљу он је сте ва жан, јер 
тран спрот но и ин фра струк тур но по ве зу је за пад ну Ср би ју по ње ној 
це лој ду жи ни и Ср би ју са Цр ном Го ром. То је сте за нас до во љан 
раз лог да тај пра вац име ну је мо ко ри до ром, јер му се та ко да је по-
се бан зна чај.

Раз мо три мо украт ко зна чај сва ког од ова три тран се вроп ска 
стра те шка ко ри до ра на ге о стра те гиј ски по ло жај Ср би је.

Нај пре ко ри дор 10. Па да у очи да ко ри дор 10 са сво јим за пад-
ним кра ком до Бе о гра да на шу зе мљу по ве зу је са ње ним за пад ним 
су се ди ма не ка да ре пу бли ка ма за јед нич ке др жа ве и пре ко њих са 
За пад ном Евро пом. Са сво јим се вер ним кра ком та ко ђе до Бе о гра да 
на шу зе мљу спа ја са цен трал ном Евро пом. Од Бе о гра да тај ко ри-
дор иде до ли ном Ве ли ке Мо ра ве, да кле го то во арит ме тич ком сре-
ди ном на ше др жав не те ри то ри је, до Ни ша, а ода тле јед ним кра ком 
до ли ном Ни ша ве ка Пи ро ту, Ди ми тров гра ду, Со фи ји и Истам бу лу, 
а дру гим кра ком до ли ном Ју жне Мо ра ве и Вар да ра до Со лу на и 
Егеј ског мо ра. Ла ко је уочи ти да се пре ко овог ко ри до ра Ср би ја по-
ве зу је са за пад ном и цен трал ном Евро пом и са сре до зем ним и Бли-
ским ис то ком. Та ко ђе, ве о ма је бит но уочи ти да пре ко овог ко ри до-
ра Ср би ја по сред но, ви ше или ма ње, пар ти ци пи ра и у сре до зем ном 
по мор ском стра те гиј ском прав цу, у ко ри до ру пет (од цен трал не 
Евро пе до Се вер ног Ја дра на) и у ко ри до ру че ти ри (Бу дим пе шта-
Бу ку решт-Цр но мо ре). Још је ва жни је уочи ти да про стор Ср би је 
ни је мо гу ће за о би ћи ни ти на тај на чин ге о стра те шки обез вре ди ти. 
Да је ово тач но го во ре по да ци од ко јих је до шла Европ ска ко ми си ја 
у вре ме ка да је има ла на лог да због све о бу хват не бло ка де ко ја је 
Ср би ји би ла на мет ну та од ма ја 92-ге до кра ја 2000. го ди не про на ђе 
ал тер на тив не прав це за за о би ла же ње де ла ко ри до ра 10 ко ји во ди 
пре ко Ср би је. О то ме је у овом ра ду већ би ло ре чи. Те ра чу ни це су 
по ка за ле да је тај тзв. срп ски и ва зду шни и коп не ни ко ри дор кра ћи 
од ал тер на тив них за око 250-300 ки ло ме та ра. А то зна чи и знат но 
јеф ти ни ји. Ко ли ки се зна чај при да је ко ри до ру 10 и ње го вом де лу 
ко ји во ди пре ко те ри то ри је Ср би је ре чи то го во ре на по ри ко ји су 
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упра во ових да на, ме се ци и го ди на пред у зи ма ју на пла ну ин фра-
струк тур не из град ње у на шој зе мљи.

Ко ри дор се дам, као што је то већ ре че но, пра ти ток ре ке Ду-
на ва. Он по ве зу је део за пад не и цен трал не Евро пе са ба се ном Цр-
ног мо ра, а ода тле и са Бли ским Ис то ком, Ма лом Ази јом и Ка-
спиј ским де лом Евро а зи је. Го то во да и ни је нео п ход но по себ но 
на гла ша ва ти зна чај ду нав ског ко ри до ра за укуп ни ге о стра те шки, а 
ти ме при вред ни и ин фра струк тур ни раз вој Ср би је. Стра те ги ја раз-
во ја Ср би је ко ја не би ува жи ла ту ге о стра те шку чи ње ни цу про ма-
ши ла би јед ну од нај бит ни јих окол но сти то га раз во ја. Ду нав, као 
што је то до бро по зна то, као гра нич ни или уну тра шњи плов ни пут, 
од но сно као до ма ћа ре ка пре ко Ср би је про ла зи ду жи ном око 580 
ки ло ме та ра. Чи ње ни ца да та ре ка на шу зе мљу по ве зу је са осам 
европ ских зе ма ља, да је она је дан од про стор них осло на ца но во-
и згра ђе ног ка на ла Рај на-Мај на-Ду нав, да су се у за хва ту ње го вог 
то ка већ раз ви ла број на реч на при ста ни шта, да је то нај јеф ти ни ји 
пре воз ро бе, а по себ но ра су тих те ре та, до вољ но увер љи во на ла же 
оба ве зу твор ци ма стра те ги је раз во ја Ср би је да се ко ри дор се дам и 
све раз вој не бла го де ти ко је ну ди Ду нав мо ра ју узе ти у раз ма тра ње. 
Раз у ме се, да су за по зи тив ну ва ло ри за ци ју по вољ ног ге о стра те-
шког по ло жа ја Ср би је на Ду нав ском ко ри до ру нео п ход ни исти они 
усло ви ко ји су на ве де ни и уз ко ри дор 10, с том на по ме ном да је у 
овом слу ча ју од по себ ног зна ча ја уну тра шња ста бил ност Ср би је, 
од но сно пот пу на ре лак са ци ја од но са на ли ни ји др жа ва Ср би ја и 
ње на се вер на по кра ји на (Вој во ди на).

Ко ри дор осам је при ча за се бе и до од ре ђе не ме ре про ти ву-
ре чи оно ме што је у овом при ло гу ре че но за ко ри дор 10. На и ме, ко-
ри дор осам је у ге о стра те шким ви зи ја ма Евро пе ко је је раз ма тра ла 
Европ ска ко ми си ја имао са свим спо ред ну уло гу. Он је прет ход но 
био за ми шљен као ал тер на тив ни ко ри дор и ко ри дор ко ји тре ба до-
дат но да изо лу је Ср би ју ка ко на Бал ка ну та ко и у Евро пи. На том 
ко ри до ру је тре ба ло учвр сти ти тај тзв. ју жни ан ти срп ски гру до-
бран у вре ме ка да су на де лу би ле санк ци је са ве о ма твр дим спољ-
ним зи дом. Та ко ђе, тај ко ри дор је тран свер зал ног ка рак те ра, и то у 
сми слу и зна че њу да пре се че ко ри дор 10 ко јим је Ср би ја по ве за на 
са Сре до зе мљем, од но сно са Грч ком и са Цр ним мо рем. У на ме ра-
ма иза зи ва ња ду го трај не и ра зор не кри зе из ме ђу Цр не Го ре и Ср-
би је ко ја је тре ба ло да до ве де и до раз би ја ња тре ће Ју го сла ви је, тај 
ко ри дор је тре ба ло да Цр ну Го ру те жи шно ски не са ко ри до ра 10, да 
је пре у сме ри на ко ри дор осам и та ко да Ср би ји оне мо гу ћи ма кар и 
по сре дан из лаз на мо ре. Ка ко су се ге о по ли тич ки и ге о стра те шки 
од но си ЕУ и САД око Бал ка на, а на ро чи то око Цр ног мо ра, Ма ле 
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Ази је (Тур ске) и За кав ка зја ком пли ко ва ли, по себ но од но си САД и 
Ру си је око кон тро ле тзв. евро а зиј ског Бал ка на у зна че њу ко је том 
пој му да је Бже жињ ски, ко ри дор осам је све ви ше до би јао на зна ча-
ју и те жи ни. Агре си јом на Ју го сла ви ју 1999. го ди не, трај ним вој-
ним ин ста ли ра њем Аме ри ке на КиМ, а на ро чи то ге о стра те шком 
бит ком САД да се трај но оспо ри ру ски при мат у Ка списјком ба зе-
ну у За кав ка зју, ко ри дор осам је за до био по се бан зна чај за оства-
ри ва ње аме рич ких стра те шких ин те ре са на Бал ка ну и у европ ском 
де лу Евро а зи је. Фак тич ко оса мо ста љи ва ње Ко со ва и прет ња ње-
го вог из у зи ма ња из др жав ног устрој ства Ср би је је и у функ ци ји 
по ја ча ња зна ча ја ко ри до ра осам. Ва ља по но во под ву ћи чи ње ни цу 
да је ко ри дор осам по ве ћа ног зна ча ја аме рич ка а не европ ска кре-
а ци ја. На тај на чин САД на сто је да на мет ну сво ју ви зи ју уре ђе ња 
стра те шких од но са на Бал ка ну и у ју го и сточ ној и ју жној Евро пи.

По се бан про блем ге о стра те шког по ло жа ја Ср би је ка да је реч 
о ко ри до ру осам са сто ји се у то ме што се он не мо же из ди ћи на 
ранг тран се вроп ског ко ри до ра ви со ког зна ча ја, а да се не оспо ри, 
од но сно не угро зи ге о стра те шки по ло жај Ср би је. Да кле, по ве ћа ње 
зна ча ја ко ри до ра осам мо гу ће је тек ка да се сма њи зна чај и ко ри до-
ра 10 и ко ри до ра се дам, али сва ка ко ви ше ко ри до ра 10. За то не ма 
ни ка кве ди ле ме да је кри за на ју гу Ср би је и но ва ору жа на по бу на 
Ал ба на ца ра ди се па ра ти зма би ла у функ ци ји пре се ца ња ко ри до ра 
10 и ње го вог фак тич ког, про стор ног га ше ња на ју гу Ср би је, од но-
сно та мо где и да ље ти ња кри за на срп ском др жав ном про сто ру. 
Фа во ри зо ва ње ко ри до ра осам у аме рич кој ге о ста те шкој ви зу ри је у 
функ ци ји отва ра ња Ал ба ни је, од но сно про би ја ње ње не ге о стра те-
шке изо ла ци је. Ако би се оства рио нај цр њи сце на рио, а то је оса-
мо ста љи ва ње КиМ, де ста би ли за ци ја Ма ке до ни је и ју га Ср би је, а 
што је без сум ње овог тре нут ка аме рич ки ин те рес, та да би се Бал-
кан трај но уда љио од мо гућ но сти пу не ста би ли за ци је и хар мо ни-
за ци је од но са ње го вих на ро да и др жа ва. Упра во би у том кон тек сту 
ва ља ло по сма тра ти раз би ја ње др жав не за јед ни це Ср би је и Цр не 
Го ре и Аме рич ку по др шку др жав ном оса мо ста љи ва њу Цр не Го ре. 
Да кле, пре се ца ње ко ри до ра 10 на ју гу Ср би је и на КиМ, фа во ри зо-
ва ње ко ри до ра осам, са мо су не ки од мар кант них ин ди ка то ра по-
ме ра ња бал кан ског ге о по ли тич ког чво ра на југ и ње го во ком пли ко-
ва ње угро жа ва њем ге о стра те гиј ског по ло жа ја Ср би је на ју гу ње не 
др жав не те ри то ри је. С то га би у пре вен тив не свр хе би ло од ви тал-
не ва жно сти да се сви раз вој ни при о ри те ти Ср би је усме ре ка што 
бр жем и што све стар ни јем ком пле ти ра њу свих раз вој них аспе ка та 
ко ри до ра 10 ка ко би он што бр же про функ ци о ни сао сво јим пу ним 
ка па ци те том на це лој сво јој тра си ко ја се фи гу ра тив но зо ве бал-
кан ска цен трал на стра те шка про ход ни ца. Она во ди од Бе о гра да до 
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Со лу на. По др шку за та кав при ступ стра те ги ји раз во ја Ср би ја тре ба 
да оче ку је и да је тра жи од ЕУ, а по себ но Не мач ке и Грч ке. И јед ној 
и дру гој зе мљи као и Ср би ји је од ви тал не стра те шке ва жно сти да 
ко ри дор 10 што пре про функ ци о ни ше. У про тив ном, сви сце на ри ји 
су у игри и, на жа лост, сви на ште ту Ср би је.

Иако не про ла зи ди рект но кроз или пре ко те ри то ри је Ср би је, 
за укуп ни по ло жај зе мље, а пре све га за по ло жај срп ског на ро да 
и Ре пу бли ке Срп ске као др жав но-по ли тич ког ен ти те та на шег на-
ро да, чи ји оп ста нак, по Деј то ну га ран ту је Ср би је, ко ри дор V има 
ве ли ки зна чај. Ра ди се о ко ри до ру ко ји по ве зу је крај њи се ве ро и-
сток цен трал не Евро пе као што је Укра ји на и њен град Ла вов, са 
цен трал ном Евро пом пре ко Бу дим пе ште, те Сло ве ни ју и се вер ну 
Ита ли ја до Ве не ци је. Тај ко ри дор има три сво ја кра ка: А, Б и Ц. 
Нас по себ но за ни ма крак Ц ово га ко ри до ра ко ји спа ја Бу дим пе шту, 
пре ко Оси је ка, Са ра је ва, до Пло ча на Сред њем Ја дра ну. Де лом сво-
је ду жи не, и то од Брч ког до До бо ја, овај ко ри дор про ла зи пре ко 
те ри то ри је РС, чи ме је по ве зу је са оста лим де лом БиХ, пре све га 
цен трал ном Бо сном, те са лу ком Пло че на Ја дра ну. Ва ља има ти у 
ви ду и чи ње ни цу да крак тог ко ри до ра пре се ца за пад ни крак ко ри-
до ра X (За греб-Бе о град), чи ме Ре пу бли ку Срп ску по ве зу је и са ко-
ри до ром X, а то зна чи и са Хр ват ском и да ље са за пад ном Евро пом, 
али и са Ср би јом, што има из у зе тан зна чај за по др шку оп стан ку РС 
од стра не Ср би је. Тај крак ко ри до ра V омо гу ћу је Ре пу бли ци Срп-
ској да по зи тив но ва ло ри зу је њен ши ро ко по ја сни из ла зак на ре ку 
Са ву и то це лом сво јом се вер ном гра ни цом. Из то га сле де ве ли ки 
бе не фи ти ко је јој обез бе ђу је плод на По сав ска рав ни ца и већ из гра-
ђе на ин ду стриј ска по стро је ња у том де лу РС, пре све га Пе тро хе-
ми ја, али и дру ги ин ду стриј ски по го ни. Но, као део тран се вроп ског 
стра те шког ко ри до ра тај део Ре пу бли ке Срп ске тре ба вред но ва ти 
као про стор нај ин тен зив ни јег при вред ног, ин фра струк тур ног и 
сва ког дру гог раз во ја, ко ји би као та кав мо гао по ста ти и јед но од 
про стор них је зга ра – сре ди ште Ре пу бли ке Срп ске. За си гур но, тре-
ба оче ки ва ти да тај део РС уско ро по ста не про стор нај про пул зив-
ни јег при вред ног и ин фра струк тур ног раз во ја, што ће ви ше стру ко 
уве ћа ти ње гов ге о стра те шки зна чај, али и ге о стра те шки по ло жај 
РС учи ни ти још зна чај ни јим. Но, ме да ља има и сво ју дру гу, ма ње 
све тлу, стра ну. На и ме, све пред но сти ко је су на пред на ве де на, у 
не по вољ ним по ли тич ким окол но сти ма мо гу по ста ти и узро ци при-
ти ска за пре ком по но ва ње БиХ и оти ма ња тог де ла По са ви не. Та-
квих прет њи је би ло и до са да, па тре ба би ти опре зан, на ро чи то у 
кон тек сту че стих зах те ва за тре ћим (хр ват ским) ен ти те том у БиХ. 
Те шко да би се тај тзв. тре ћи (хр ват ски) ен ти тет мо гао ус по ста ви ти 
без но вог пре ком по но ва ња те ри то ри је БиХ, а По са ви на би ту би ла 
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пр ва на уда ру. То се ни по ко ју це ну не сме до зво ли ти и ту Ср би ја 
има и сво ју пар ти от ску и на ци о нал ну уло гу, али и, што је још бит-
ни је, и пре у зе ту ме ђу на род ну оба ве зу.

ЗА КЉУЧ НО О ГЕ О СТРА ТЕ ШКОМ ПО ЛО ЖА ЈУ  
СР БИ ЈЕ И ОП СТА НАК РЕ ПУ БЛИ КЕ СРП СКЕ

На осно ву прет ход них раз ма тра ња, мо гу ће је из ве сти ова за-
кључ на са зна ња:

1. Ге о стра те гиј ски по ло жај Ср би је и РС од ре ђу је низ екс тер-
них и ин тер них чи ни ла ца, од ко јих нај ве ћи ути цај ис по ља ва струк-
ту ра и ка рак тер свет ског по рет ка мо ћи и од нос глав них си ла то га 
по рет ка пре ма др жав ним и на ци о нал ним ин те ре си ма срп ског на-
ро да и срп ских др жа ва Ср би је и РС.

Што се ти че ме ста Ср би је и РС у по рет ку свет ских си ла, мо-
гло би се фи гу ра тив но ре ћи да се оне на ла зе у тзв. стра те шком 
тро у глу ко ји чи не три да нас нај ја че свет ске си ле а то су САД, Ру си-
ја и Ки на. САД на че лу за пад не, евро а тлант ске за јед ни це др жа ва, 
где спа да ју и ЕУ и НА ТО, ис по ља ва не га ти ван ути цај на наш ге о-
стра те гиј ски по ло жај и већ ду же од 2,5 де це ни је ве о ма ри гид но се 
опи ре оства ри ва њу срп ских на ци о нал них и др жав них ин те ре са. У 
том кон тек сту по др жа ва ју ан ти срп ско де ло ва ње свих на ма су сед-
них зе ма ља а то се по себ но од но си на по др шку Ал ба ни ји и ал бан-
ском фак то ру на КиМ да се што пре и што све о бу хват ни је Ср би ја 
ис ти сне са КиМ и на том де лу Ср би је ус по ста ви дру га ал бан ска 
др жа ва на Бал ка ну. Та чи ње ни ца, по ве за на са де ста би ли за ци јом 
Ма ке до ни је и за ла га ња за ње ну фе де ра ли за ци ју, фак тич ки тре ба до 
до ве де до ства ра ња „Ве ли ке Ал ба ни је“, што би би ла ве ли ка прет-
ња бал кан ској и Европ ској без бед но сти.

2. Ре пу бли ка Срп ска је је ди ни опи пљи ви до би так срп ског 
на ро да ко ји је на стао из раз би ја ња Ју го сла ви је. За тај до би так наш 
на род пре ко Дри не је дао огром не жр тве. За пад на евро а тлант ска 
за јед ни ца на че лу са САД на сва ки на чин на сто ји да РС уто пи у 
уни тар ну БиХ, под из го во ром ства ра ња функ ци о нал не БиХ. Ср би-
ја то не сме ни ти мо же до зво ли ти, јер би то зна чи ло но ви ег зо дус 
срп ског на ро да с ону стра ну Дри не. Тре ба ра чу на ти на по ја ча не 
при ти ске, па и прет ње За па да да би се тај циљ оства рио, али и ору-
жа ни су ко ба се не сме пот пу но ис кљу чи ти. За ту нај те жу со лу ци ју 
тре ба би ти при пра ван, па ако до ње не до ђе, уто ли ко бо ље.

3. Ру си ја и Ки на као но ви пол(ови) мо ћи у струк ту ри свет-
ског по рет ка ко ји по ста је мул ти по ла ран ис по ља ва ју крај ње по зи-
ти ван ути цај на наш ге о стра те шки по ло жај и чи не сна жну бра ну 
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на шим на ци о нал ним и др жав ним ин те ре си ма и га ран ци ју да у СБ 
УН не ће на сту пи ти не ка кво стра те гиј ско из не на ђе ње ко је би до ве-
ло до угро жа ва ња на ше без бед но сти и те ри то ри јал не це ло ви то сти, 
те до не стан ка РС. Но, да би Ки на и Ру си ја мо гле да де лу ју у том 
сме ру, мо ра ју има ти по др шку ко ја се огле да у на шој од луч но сти и 
прак тич ној спрем но сти да бра ни мо и од бра ни мо на ше на ци о нал не 
и др жав не ин те ре се. То под ра зу ме ва и све стра ну са рад њу и ја ча ње 
при ја тељ ских и парт нер ских од но са са ове две при ја тељ ске зе мље.

4. По ли ти ка ак тив не вој не не у трал но сти тре ба да оста не на-
ше трај но стра те гиј ско опре де ље ње и то опре де ље ње тре ба из ди ћи 
на ранг устав не нор ме и устав ног огра ни че ња ка ко га не би мо гле 
уки ну ти ни јед на власт у бу дућ но сти. То зна чи да у ин те ре су без-
бед но сти тре ба са ра ђи ва ти са свим ре ле вант ним фак то ри ма у све-
ту и у окру же њу, али се ни за ко га уна пред и без по го вор но не тре ба 
уго вор но ве зи ва ти.

5. Без бед ност и ста бил ност ре ги о на је трај ни ин те рес на шег 
ге о стра те шког по ло жа ја. Ср би ја и РС не ма ју ин те ре са ни ког да 
угро жа ва ју, већ на про тив да чи не све ка ко би се ста бил ност ре ги-
о на очу ва ла, јер је то нео п хо дан услов за сва ку вр сту дру штве ног 
на прет ка и раз во ја.

6. Др жав ни про стор Ср би је и РС се на ла зи на ма пи ку да се 
про те жу зна чај ни тран се вроп ски стра те шки ко ри до ри ко ји по ве зу-
ју нај ва жни је и нај зна чај ни је европ ске про сто ре. У ши рем за хва ту 
тих ко ри до ра оче ку је се нај ин тен зив ни ји еко ном ски, ин фра струк-
тур ни и сва ки дру ги дру штве ни раз вој. Та чи ње ни ца има пр во ра-
зред ни зна чај за ква ли тет ге о стра те гиј ског пи та ња обе на ше др-
жа ве, од но сно за оба ен ти те та. За то тре ба учи ни ти све да се та ко 
по во љан ге о стра те шки по ло жај по зи тив но ва ло ри зу је, а пре све га 
на вре ме из гра ди ти ква ли тет ну ин фра струк ту ру и ство ри ти усло ве 
и ам би јент за убр за ни при вред ни раз вој. Услов свих усло ва је мир 
и ста бил ност, али и ја ча ње соп стве них мо ћи ко ји тај мир и ста бил-
ност под у пи ру и бра не ако би би ли угро же ни.
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Сажетак
У ра ду ће би ти на зна че на ге о по ли тич ка по зи ци ја Ре пу бли ке 

Срп ске у кон тек сту ши рег по ло жа ја це ле БиХ али и ре ги о на Бал
ка на, као ва жног мо стов ског де ла Ри млан да. По себ но ће мо ана
ли зи ра ти по тен ци јал на ге о по ли тич ка жа ри шта као кон стант не 
прет ње фраг мен та ци ји и не стан ку овог срп ског др жав ног ен ти
те та, а ко је до ла зе ка ко од ре ги о нал них та ко и од гло бал них ван
бал кан ских ге о по ли тич ких си ла. По се бан део ра да би ће по све ћен 
ана ли зи без бед но сних ри зи ка, ка ко оних ко јих се ти чу прав ноин
сти ту ци о нал ног уре ђе ња БиХ и Ре пу бли ке Срп ске, та ко и оне ко ја 
до ла зи из аспек та де ло ва ња ЕУ и тзв. Ви со ког пред став ни ка, па 
до кла сич них прет њи те ро ри змом ко ји је ин спи ри сан ислам ским 
вер ским ра ди ка ли змом и ор га ни зо ван од ми ли тант них ислам ских 
по кре та по пут Иси ла и Ал Ка и де.
Кључ не ре чи: Ре пу бли ка Срп ска, ге о по ли тич ке прет ње, без бед но сни ри

зи ци, Ср би, ислам ски ра ди ка ли зам

Пре ци зни је ге о по ли тич ко од ре ђе ње Ре пу бли ке Срп ске, ни-
је мо гу ће из вр ши ти без озбиљ ни је ана ли зе ши рег ре ги о нал ног ге-
о по ли тич ког по рет ка мо ћи, те век то ра ме ђу соб них су ко бља ва ња, 
ин фил тра ци ју ути ца ја и по ли тич ких ин те ре са на ро чи то ван ре ги о-
нал них фак то ра. Та ко ђе и ме ђу на род ни аспек ти мо ра ју би ти узе ти 
у ана ли зу, осо би то, ак ту ел на де ша ва ња, у ко ји ма се пре пли ћу по ли-
тич ки, ре ли гиј ско-кон фе си о нал ни, оба ве штај но-без бед но сни али 
и не из бе жно зна чај ни еко ном ски ути ца ји. Сто га ће мо на шу ана ли-
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зу за по че ти упра во из ве сном ре ка пи ту ла ци јом и ин вен та ри са њем 
ва жни јих ге о по ли тич ких кон стан ти ко је су по след њих не ко ли ко 
де це ни ја нај ма ње, а у по је ди ним слу ча је ви ма и не ко ли ко ве ко ва у 
на зад у ве ли ком про цен ту об ли ко ва ле, про стор но-ге о граф ски, по-
ли тич ко-кул тур ни, др жав но-еко ном ски и вер ски по ре дак ре ги о на.1) 

На ро чи то, оста вља ју ћи ва жне по сле ди це на укуп ну по ли тич ко-те-
ри то ри јал ну ор га ни за ци ју, про сто ра ко ји се де це ни ја ма у на зад у 
др жав ном сми слу ко ди рао као Бо сна и Хер це го ви на. Због по тре бе 
ефи ка сно сти на шег ра да пре ско чи ће мо, ши ра и ду бља исто риј ска 
ис тра жи ва ња, де ли мич но због њи хо ве по зна то сти,2) а де ли мич но 
због на ме ре да се фо ку си ра мо са мо на са да шњи ге о по ли тич ки кон-
текст ко ји је у ди рект ној функ ци ји екс пли ка ци је ак ту ел ног ста ња. 
Сто га је основ ни ге о по ли тич ки кон текст ана ли зе пре вас ход но си-
ту и ран у тзв. бал кан ско ге о по ли тич ко чво ри ште ко је се то ком по-
след њих не ко ли ко де це ни ја бит но ме ња ло и по ми шље њу С. Хан-
тинг то на по но во по ста ло до ми нант но пре оп те ре ће но ре ли гиј ско 
кон фе си о нал ним ин ди ка то ри ма на ци о нал них иден ти те та: „Све у 
све му, Бал кан је опет бал ка ни зо ван дуж ре ли гиј ских гра ни ца.“3) 
Овим ста вом С. Хан тиг тон је же лео да на гла си кон ти ну и тет ре ли-
гиј ско-ци ви ли за циј ских су ко ба на Бал ка ну, ко је је ла ко ре ак ту е ли-
зо ва ти упра во због чи ње ни це не а де кват них гра ни ца, чи јим би се 
ре ша ва њем ус по ста ви ли ре ла тив но трај ни пе ри о ди ми ра. То ни-
ка да ни је би ла ни же ља а ни на ме ра, ван ре ги о нал них фак то ра јер 
су пре ко на зна че них про це са бал ка ни за ци је на ми ри ва ли сво је ге-
о по ли тич ке апе ти те. Сто га је за Хан тинг то на, „Бо сан ски рат још 
јед на кр ва ва епи зо да у стал ном ра ту ци ви ли за ци ја“. По ред то га, 
ка да кон крет но го во ри мо о БиХ, мо ра мо кон ста то ва ти да је то про-
стор где се ве ко ви ма су ко бља ва ју три ци ви ли за циј ска ути ца ја мо-
ћи, веч но на мер на да оства ре ко нач ну ци ви ли за циј ску по бе ду. Не 
чу ди сто га што су по вре ме ни рат ни су ко би на том про сто ру та ко 
тра гич но кр ва ви, за ти ру ћи и оп те ре ће ни ци ље ви ма ет нич ког чи-
шће ња те ре на у ко рист вла сти те ре ли гиј ске за јед ни це.

Пр ви, би тан чи ни лац ко ји тре ба мар ки ра ти је сте чи ње ни ца да 
су Бо сна и Хер це го ви на два одво је на ге о граф ска ен ти те та (це ли не) 
ко ји су де ло ва њем раз ли чи тих ин те ре са то ком исто ри је по ли тич ки 
ује ди ње ни. Та ге о граф ска из дво је ност, и спе ци фич ност ство ри ла 
1) „Ве ли ки муф ти ја Му ста фа Це рић об ја шња вао је 2005. го ди не јед ном бри тан ском но-

ви на ру: Ма ли џи хад је за вр шен пре ви ше го ди на са да тре ба да по ве де мо ве ћи, дру ги 
џи хад, ин те лек ту ал ни и обра зов ни.“ А. Ж. Труд, Ра за ра ње Бал ка на, Ме те ла, Бе о град, 
2012, стр. 136.

2) „Бо сна и Хер це го ви на је у европ ској на у ци све до Бер лин ског кон гре са сма тра на срп-
ским ет но граф ским и исто риј ским про сто ром. Та да је јед ног оку па то ра Тур ску за ме-
нио дру ги оку па тор Аустро у гар ска, ко ја је сма тра ла да по се ду је при род но пра во на 
Бал кан.“ М. Са кан, Ге о по ли ти ка у са вре ме ном све ту, НУБЛ, Ба ња Лу ка, 2012, стр. 189.

3) С. Хан тинг тон, Су коб ци ви ли за ци ја, ЦИД, Под го ри ца, 1998, стр. 141.
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је то ком исто ри је и из ве сне ре ги о нал не иден ти тет ске осо бе но сти 
и у срп ском на ци о нал ном кор пу су, из ме ђу тзв. Ср ба Хер це го ва ца 
и Ср ба са про сто ра цен трал не и за пад не Бо сне. Ову чи ње ни цу ис-
ти че мо не због ва жно сти тих ре ги о нал них ни ја си, већ због бит не 
чи ње ни це да је БиХ фор ми ра на деј ством при сил них по ли тич ких 
фак то ра (по ли тич ка са мо во ља Бро зо ве пар тиј ске вр ху шке, на при-
мер) а не не ком исто риј ском ну жно шћу.4) Уоста лом и са да шња тзв. 
БиХ др жав ност, по сле ди ца је на ме та ња по ли тич ке во ље аме рич ког 
хе ге мо на, а не при род них те жњи и до го во ра на ци ја и ет но са на том 
про сто ру.5) „Исто ри ја све до чи: ка да год су у БиХ ове дви је ло јал но-
сти, за ви чај ност и на ци о нал ност; до ла зи ле у су коб, по бе ђи ва ла је 
ова дру га и пре ти ла по де лом, а це ли на је оп ста ја ла са мо за хва љу-
ју ћи ауто ри тар ној ин тер вен ци ји вањ ског фак то ра (анек си ја, оку па-
ци ја, дик та ту ра, про тек то рат или слич но).“6) Ова ге о по ли тич ка и 
исто риј ска чи ње ни ца ва жна је због ка сни јих про це на мо гућ но сти 
оп стан ка јед ног та квог др жав ног про ви зо ри ју ма и бу дућ но сти Ре-
пу бли ке Срп ске и срп ског на ро да у це ли ни.

Као што је Кра ље ви на СХС, ка сни је Ју го сла ви ја на ста ла из 
пр вен стве но ге о по ли тич ких по тре ба За па да за ба ра жи ра ње евен-
ту ал ног но вог про до ра гер ман ског фак то ра на Ис ток, али и ру ске 
тран сбал кан ске ин фил тра ци је на то пла мо ра ме ди те ран ског ба се-
на, као и тзв. са ни тар ни кор дон од со вјет ске опа сно сти, и ефи ка сне 
кон тро ле сре ди шног бал кан ског по ја са Ри млан да7), та ко је у ге о-
граф ском сми слу и те ри то ри ја БиХ чи ни ла сре ди шњи део др жав-
ног про сто ра две ју Ју го сла ви ја као коп не на ве за ње ног за пад ног и 
ју го и сточ ног де ла. „Упра во се ту на ла зи кон такт три свет ска ци ви-
ли за циј ска кру га (пра во слав ног, ри мо-ка то лич ког и ислам ског), ту 
су њи хо ве гло бал не пе ри фе ри је, нај и сту ре ни је тач ке и тру сне зо не 
екс пан зи о ни стич ких по ку ша ја и кон фли ка та.“8) Као сво је вр сна зе-

4) „По че ло је кра ћим али вр ло ин ди ка тив ним не до у ми ца ма у по ли тич ком вр ху пар ти зан-
ског по кре та да ли БиХ, с та да шњом срп ском ве ћин ском по пу ла ци јом, уоп ште тре ба 
да бу де за себ на ре пу бли ка, или са мо ауто ном на по кра ји на уну тар Ср би је.“ Н. Кец-
ма но вић, „Деј тон ска бу дућ ност и со ци ја ли стич ка про шлост“, Но ва срп ска по ли тич ка 
ми сао, по себ но из да ње, Бе о град, 2011, стр. 42.

5) „Деј тон ска Бо сна. Она има не ја сан уну тра шњи сми сао за то што је на мет ну та спо ља; 
она је при хва ће на од сва три ен ти те та, али ни је из раз до бре во ље не го при ти са ка ме ђу-
на род не за јед ни це.“ М. Са кан, нав. де ло, стр. 194.

6) Н. Кец ма но вић, нав. де ло, стр. 44.

7) „Она је то ком би по лар не епо хе би ла зе мља Ri mlan da-a, и то са ве о ма ва жном уло гом 
‘об у зда ва ња’ Со вјет ског Са ве за и ње го вим спре ча ва њу да по сред ством са те ли та из ВУ 
(Ма ђар ска, Ру му ни ја, Бу гар ска) при сту пи Ја дран ском и Сре до зем ном мо ру“. М. Сте-
пић, Ге о по ли ти ка, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2016, стр. 410.

8)  М. Сте пић, Срп ско пи та ње ге о по ли тич ко пи та ње, Јан тар-гру па, Бе о град, 2004, стр. 
46.
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мља ми си о на ре ња ве ли ких мо но те и стич ких ре ли ги ја, БиХ је би ла 
и оста ла про стор сна жне ет но-кон фе си о нал не и ре ли гиј ске фраг-
мен та ци је и те ри то ри јал не по де ле у ко ме је при вид ни и по вре ме ни 
ред, био ла жна ма ска и по крив ка ис под ко га је ра ди ло вре ло је згро 
по ли тич ког вул ка на ко ји је пре тио да еруп ти ра, ка да год га на то 
по так ну сит ни ја или круп ни ја ге о по ли тич ка по дрх та ва ња тла на 
по вр ши ни.9) 

Од ре ги о нал них фак то ра узе то, хр ват ске ге о по ли тич ке пре-
тен зи је пре ма те ри то ри ји БиХ, па на рав но и пре ма Ре пу бли ци 
Срп ској су нај о па сни је и са ду го роч но де ста би ли зу ју ћим по тен ци-
ја лом.10) Као што је то чи ни ла и у Дру гом свет ском ра ту, као Не зви-
сна др жа ва Хр ват ска, ди рект ним анек ти ра њем БиХ у свој са став, 
уз на рав но прет ход ни бла го слов на ци стич ке Не мач ке, та ко и да нас 
Хр ват ска на сто ји да свој ге о по ли тич ки хен ди кеп – „ме ки тр бух“, 
пре вла да пре тен зи ја ма за при сва ја њем те те ри то ри је. „Они Бо сну 
и Хер це го ви ну сма тра ју сво јом ин те ре сном сфе ром, ‘по вје сним те-
ри то ри јем’, па чак и по ли тич ким про сто ром, те ма те ри ја ли за ци јом 
про зе лит ског ‘ter ra mis si o nis’, са ак ту е ли за ци јом дав но про јек то ва-
не на вод не ци ви ли за циј ске ме ђе на ре ци Дри ни.”11) 

Ка ко с пра вом ис ти че наш по зна ти ге о по ли ти чар М. Сте пић, 
раз ја пље не хр ват ске „че љу сти” са мо су гру ба исто риј ска про те за 
„мо зга” ко ји се че сто на ла зио у Ва ти ка ну, Бер ли ну, Бе чу, Бу дим-
пе шти, а са да све че шће у Ва шинг то ну. Глав ни „за ло гај” на рав но 
увек су на жа лост би ле срп ске зе мље, ка ко оне на про сто ру да на-
шње Хр ват ске , та ко и на те ри то ри ји БиХ. Ово се по Сте пи ћу ге не-
рал но мо гло де ша ва ти из сло же них ге о по ли тич ких раз ло га ко ји се 
ма ни фе сту ју „у ка та стро фал ним по сле ди ца ма про стор не фраг мен-
ти ра но сти и ви ше знач не не и те гри са но сти срп ских зе ма ља, због 
че га су оне по ста ја ле лак плен бли жег и да љег окру же ња.” Овај 
сло же ни „ге о по ли тич ки син дром”, срп ских зе ма ља ин ду ко ван је 
ду гим исто риј ским про це си ма, на сил ног пре ве ра ва ња, про те ри ва-
ња или ет но ге но ци да ко ји се вр шио си сте мат ски и у ви ше на вра та 
над срп ским на ро дом, а као крај ња и пла ни ра на по сле ди ца све га 
на ве де ног би ло је оти ма ње ње го вих те ри то ри ја ства ра њем на њи-

9) „Про стор та квих бал кан ских ква ли те та не сум њи во је ве ли ки иза зов и за нај но ви ја аме-
рич ка пла не тар на вој на и еко ном ска по зи ци о ни ра ња, ру ске тран сбал кан ске ви зу ре, не-
мач ку сред њо-европ ску „за ве су“ од Бал ти ка до Ја дра на, тра ди ци о нал ну ита ли јан ско-
ка то лич ку екс пан зи о ни стич ку ори јен та ци ју пре ма бал кан ској оба ли (и за ле ђу) Ја дра на, 
Тур ску за ми шље ну ‘од Ја дра на до Ки не ског зи да’ итд.“ Исто, стр. 46.

10) „Хр ват ске на ме ре ци ља ју на це лу Бо сну ка ко би ис пра ви ли не пра ви лан об лик сво је 
те ри то ри је, а то се по ка за ло то ком исто ри је.“ М. Са кан, нав. де ло, стр. 197.

11) М. Сте пић, нав. де ло, 2004, стр. 47.
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ма ан та го ни зо ва них син те тич ких на ци ја као ве штач ких иден ти тет-
ских тво ре ви на, ко ја су вр ше на кра ђом срп ског је зи ка, кул ту ре и 
исто ри је.12) 

ГЕ О ПО ЛИ ТИЧ КЕ ПРЕТ ЊЕ

Ге о по ли тич ке прет ње пре ма Ре пу бли ци Срп ској мо гу ће је 
си сте ма ти зо ва ти и гру пи са ти у три де ла, јед не ко је до ла зе из ван 
са мог ре ги о на и мо гу ће их је де фи ни са ти као гло бал не (ми сли се 
на ин те ре се круп них ге о по ли тич ких си ла и са ве за, САД, Не мач ке, 
НА ТО и сл.), за тим на ре ги о нал не (Тур ска, Ва ти кан) и ло кал не, ко-
је до ла зе од са мих су се да БиХ, а пре све га Хр ват ске. Као при мер, 
ге о по ли тич ких прет њи ко је до ла зе са стра не ЕУ и Ва шинг то на, 
мо же мо на ве сти упор но ин си сти ра ње на да љим ЕУ и атлант ским 
ин те гра ци ја ма БиХ, ко је би уко ли ко се оства ре, са мим тим срп ски 
на род од ву кле у ге о стра те шку сфе ру атлан ти ста, на пра ви ли рас цеп 
у срп ском на ци о нал ном кор пу су и за ду жи пе ри од га ан та го ни зо ва-
ли про тив евро-азиј ске ге о по ли тич ке гру па ци је на че лу са Ру ском 
Фе де ра ци јом (ово је уто ли ко по губ ни је јер се Ср би ја из так тич ких 
раз ло га опре де ли ла за вој ну не у трал ност). То би би ло са аспек та 
њи хо вих ин те ре са са мо ло ги чан на ста вак већ по стиг ну те ста бил не 
по зи ци је на Бал ка ну ко ју су САД и НА ТО већ за до би ли не ко ли ко 
де це ни ја ра ни је, тач ни је у пр вој фа зи пост хлад но ра тов ске тран-
сгре си је и те ри то ри јал них до би та ка оства ре них у за пад ном де лу 
Ри млан да, а осо би то на Бал ка ну. „САД и НА ТО су се ста бил но по-
зи ци о ни ра ли на Бал ка ну го то во без људ ских и ма те ри јал них гу би-
та ка, чи ме су по пу ни ли пра зни ну из ме ђу европ ског ‘те ла’ и ис точ-
но ме ди те ран ских удо ва ( Грч ка, и Тур ска).»13) 

На ве де ни ге о по ли тич ки трен до ви, оства ру ју се пре ко по ку-
ша ја де фи ни са ња при о ри те та за јед нич ке спољ не по ли ти ке БиХ, 
ко ју во ди пре све га Пред сед ни штво као ко лек тив ни ор ган али и 
у скла ду са тзв. «Оп штим прав ци ма и при о ри те ти ма за спро во ђе-
ње спољ не по ли ти ке». Ко ле га Д. Ђу ка но вић, као да са жа ље њем 
кон ста ту је да „иако је још да ле ке 2003. го ди не и зва нич но би ло 
ре чи о то ме да су европ ске ин те гра ци је, да кле и члан ство у НА ТО, 
во де ћи за да ци спољ не по ли ти ке зе мље, еви дент но је да ру ко вод-
ство и гра ђа ни Ре пу бли ке Срп ске ни су у ве ћем бро ју по зи тив но 
опре де ље ни по пи та њу при сту па њу са ве зу. На про тив, еви дент но 

12) Ви де ти: Љ. Де спо то вић, Срп ска ге о по ли тич ка па ра диг ма, Ка и рос, Срем ски Кар лов ци, 
2012, стр. 180.

13) М. Сте пић, Ге о по ли ти ка, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2016, стр. 410.
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је да се ен ти тет ске вла сти Ре пу бли ке Срп ске ви ше окре ћу ка Ру-
ској Фе де ра ци ји, а исто вре ме но и уда ља ва ју од Сје ди ње них Аме-
рич ких Др жа ва и Европ ске уни је.“14) Да ни је реч са мо о ауто ро вом 
ути ску, нај бо ље по ка зу ју и сле де ћи на во ди, где ува же ни ко ле га Д. 
Ђу ка но вић са свим ја сно из ра жа ва жа ље ње јер „Бо сна и Хер це го-
ви на дра стич но за о ста је у ре ги о ну ка да је и реч сте пен уса гла ше-
но сти ње не спољ не по ли ти ке са За јед нич ком спољ ном по ли ти ком 
Европ ске уни је.“15) Исто вре ме но, (ис ка за ном жа ље њу, ко је до ла зи 
од де ла ко ле га из Ср би је ко ји су про на тов ски ори јен ти са ни), и из 
са ме БиХ, тач ни је, из про сто ра тзв. бо шњач ке ге о по ли тич ке ви зу-
ре, ја сно се осу ђу је би ло ка кав спољ но-по ли тич ки ис ко рак Ру ске 
Фе де ра ци је у Бо сни, а осо би то на чел на по др шка ко ја се по вре ме но 
пру жа ор га ни ма РС да са чу ва ју свој по ли тич ки су бјек ти ви тет и це-
ло ви тост. „Не ма не су гла сја из ме ђу Ти је ла (кон крет на ди пло мат ска 
прак са Ру си је у БиХ) и Ду ха (при ка за не им пе ри јал не ге о по ли тич ке 
док три не), јер ру ска афир ма ци ја пост деј тон ске БиХ кроз рад Ти је-
ла, пот хра њу је ле ги тим но ан ти бо сан ски рад Ду ха, што је за БиХ 
из ним но ло ша ге о по ли тич ка ком би на ци ја.“16)

Као и це ла те ри то ри ја БиХ та ко је и др жав ни про стор Ре-
пу бли ке Срп ске ге о граф ски по де љен а са мим тим и ге о по ли тич ки 
из у зет но ра њив.17) Осо би то сла ба тач ка РС је ди стрикт Брч ко, чи-
јим би евен ту ал ним осва ја њем не при ја тељ ска струк ту ра не са мо 
до ве ла до пре ки да те ри то ри јал не це ло ви то сти РС већ и у бит ном 
де лу угро зи ла мо гућ ност те ри то ри јал ног по ве зи ва ња Бе о гра да и 
Ба ња Лу ке.

Та ко ђе и те ри то ри ја оп шти не Го ра жде мо же пред ста вља ти 
сво је вр сну ге о по ли тич ку прет њу, јед ним де лом због по тен ци о нал-
ног угро жа ва ња са о бра ћај них ве за из ме ђу Под ри ња и Хер це го ви-
не, а дру гим де лом јер мо же да по слу жи као осно ва те ри то ри јал ног 
по ве зи ва ња му сли ман ског фак то ра, ка ко у БиХ та ко и са му сли ма-
ни ма из Ра шке и по лим ске обла сти, као де ла ши рег стра те гиј ског 

14) Д. Ђу ка но вић, Бал кан на пост хлад но ра тов ском рас кр шћу (19892016), Сл. гла сник, 
Бе о град, 2016, стр. 114.

15) Д. Ђукановић, нав. дело, стр. 114.

16) Н. Ћурак, Геополитика као судбина, случај Босна, ФПН, Сарајево, 2002, стр. 145. 

17) „Република Српска је практично подељена на источни и западни део. Источни део 
се ослања на границу са Србијом и Црном Гором и простире по дубини ка западу у 
унутрашњост Босне и Херцеговине. Западни део се простире уз Посавину и обухвата 
Босанску Крајину, чије је средиште Бања Лука. Ова два дела су формално одвојена 
територијом Дистрикта Брчко. Територија Дистрикта се рачуна у укупну територију 
Републике Српске, али је административно ова творевина самосталан субјект унутар 
БиХ, а политички је значајно везана за централне органе власти у Сарајеву.“ Д. 
Пророковић, Геополитика Србије, Сл. гласник, Београд, 2012, стр. 607.
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по ве зи ва ња, по зна тог као „зе ле на тран свер за ла“. „Због то га Го ра-
жде игра ва жну уло гу у нео о сма ни стич ким про јек ци ја ма ства ра-
ња ‘му сли ман ског ко ри до ра’ од При шти не, пре ко Но вог Па за ра до 
Са ра је ва.“18) 

Tурска је осо би то ак тив на у овом прав цу де ло ва ња, тра же ћи 
мо гућ но сти да у окви ру ме ђу на род них од но са ство ри ка кав та кав 
„прав ни“ основ, ко ји би јој по слу жио чак и за вој ну ин тер вен ци ју 
под из го во ром да шти ти угро же на пра ва му сли ма на као ма њи не 
на овим про сто ри ма.19) O oз биљности ко ја пра ти пла но ве и на ме-
ре об но ве осман ског им пе ри јал ног обо ла на Бал ка ну, са свим не-
дво сми сле но све до чи и го вор-пре да ва ње ко је у свој ству та да ми-
ни стра спољ них по сло ва Тур ске одр жао др Ах мет Да ву то глу 16. 
ок то бра 2009. го ди не у Са ра је ву. Не скри ве но, он по ру чу је ре ги о ну 
да сле ди на ме ра Тур ске да се ста ви у функ ци ју об но ве Осман ског 
цар ства јер је по ње му то исто риј ски био осман ски Бал кан. „Ми 
ће мо об но ви ти овај Бал кан. (...) Ми ће мо ре ин те гри ра ти бал кан ски 
ре ги он, ми ће мо ре ин те гри ра ти Сред њи Ис ток, ми ће мо ре ин те-
гри ра ти Кав каз...“ Још ак ту ел ни ји до каз ове на ме ре ис ка зан је на 
пред сед нич кој ина у гу ра ци ји Та ји па Ер до га на ка да је но во и за бра ни 
пред сед ник Тур ске у при су ству Ба ки ра Изет бе го ви ћа из ја вио, да 
му је Али ја Изет бе го вић „оста вио Бо сну у ама нет“ и да је „Бо сна 
остав шти на осман ли ја“.20) 

Ипак, глав на ге о по ли тич ка прет ња по оп ста нак Ре пу бли ке 
Срп ске до ла зи из ну тра и ле жи у же љи, на ме ра ма и по ли ти ци му-
сли ман ског ру ко вод ства да по сва ку це ну од БиХ ство ри уни тар ну 
др жа ву под њи хо вом до ми на ци јом, и да вој но кон тро ли ше це лу те-
ри то ри ју овог др жав ног про ви зо ри ју ма на ста лог во љом стра них 
си ла, ка ко оних са За па да (На мач ке, Фран цу ске, САД) та ко и оних 
са Ис то ка (Тур ска, Са у диј ска Ара би ја, УАЕ, Па ки стан, Иран, Ма-
ле зи ја и др.), ко ји при па да ју ислам ском ре ли гиј ском и ци ви ли за-
циј ском кру гу. „Под ви дом до при но са из град њи мул ти ет нич ке и 
мул ти кул ту рал не БиХ, кри је се очи глед но опре де ље ње му сли ман-
ског ру ко вод ства да овла да це лом те ри то ри јом бив ше ав но јев ске 
Бо сне и Хер це го ви не и да на том про сто ру ство ре уни тар ну др жа-
ву под сво јом до ми на ци јом. Та се ду го роч на на ме ра мо же пре по-
18) Исто, стр. 610.

19) „Два краткорочна и средњорочна циља Турске спољне политике на Балкану јесу 
јачање Босне и Албаније унутар стабилне структуре и формирање међународног 
правног темеља којим ће се заштитити националне мањине у овој области. У оквиру 
то правног темеља Турска константно треба да прати свој циљ који би јој гарантовао 
право интервенције у питањима везаним за муслиманске мањине.“ А. Давутоглу, 
Стратегијска дубина, С. Гласник, Београд, 2014, стр. 134. 

20) Љ. Деспотовић, Геополитика деструкције, Каирос, Нови Сад, 2015, стр. 88.
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зна ти и уви дом у из ра зи то ор га ни зо ва ну вој ну стра те ги ју и док три-
ну Фе де ра ци је БиХ, пре ма ко јој су пред ору жа не сна ге по ста вље на 
три за дат ка: 

 – спре ча ва ње се це си је Ре пу бли ке Срп ске и хр ват ске за јед-
ни це Хер цег-Бо сне и њи хо вог при па ја ња ма тич ним др жа-
ва ма,

 – ста вља ње под кон тро лу це ле те ри то ри је БиХ уко ли ко се 
тај циљ не оства ри по ли тич ким сред стви ма и, 

 – за шти та му сли ман ских на ци о нал них ин те ре са у прет ход-
ној Ју го сла ви ји.“21) Ка ко он да, та ко и да нас, ово пред ста вља 
нај о па сни ји план по оп ста нак Ре пу бли ке Срп ске, осо би то 
ако се узме у об зир, ко јим је све ван бал кан ским фак то ри ма 
ово та ко ђе, што отво рен што при кри ве ни ге о по ли тич ки и 
вој ни ин те рес.22) „Шта ви ше, За пад је при знао, про мо ви сао 
и ви ше знач но по ма гао упра во не ле ги тим ну му сли ман ску 
власт у Са ра је ву и њен кон цепт уни тар не Бо сне и Хер це-
го ви не под му сли ман ском до ми на ци јом као ‘ком пен за ци-
ју’ пе трол-др жа ва ма Ислам ске ци ви ли за ци је на Бли ском 
Ис то ку.“23)

БЕЗ БЕД НО СНИ РИ ЗИ ЦИ

Без бед но сни ри зи ци по Ре пу бли ку Срп ску до ла зе из ви ше 
сег мен та ње ног би ти са ња у окви ри ма прав но аси ме трич не ор га ни-
за ци је ин сти ту ци ја вла сти у БиХ, по де ље них на пет ни воа. Др жав-
ни, ен ти тет ски, кан то нал ни, ло кал ни и ди стрикт Брч ко. Деј тон ским 
спо ра зум би ло је омо гу ће но да се без бед но сни сек тор ор га ни зу је 
пре ко ен ти тет ских си сте ма укљу чу ју ћи и сек тор од бра не. У по чет-
ку је и би ло та ко,24) јер су по сто ја ле три за себ не ору жа не фор ма ци-
је. Јед на у РС, као Вој ска РС, и две у окви ри ма фе де ра ци је, фор-
мал но на зва не ар ми ја БиХ. 
21)  С. Нишић, Геополитички кошмар Балкана, ВИЗ, Београд, 2004, стр. 290.

22) „Посредством Military Professional Resource Inc. САД су подржале долазак џихадиста 
на босанско тло, у борби против ‘српских варвара’. Циљ није био борба против српског 
варварства, него дуготрајна имплементација у срцу Балкана.“ А. Ж. Труд, нав. дело, 
стр. 161.

23)  М. Степић, нав. дело, 2016. стр. 428.

24) „Уз све недостатке дејтонског споразума, главни задатак босанских Срба, након 
потписивања, било је да онемогуће покушаје његовог кршења - замене ‘слова Дејтона’, 
‘духом Дејтона’, измишљањем фиктивне дораде Dејтона и сл. Такви покушаји почели 
су тек што се на мировном споразуму осушило мастило. Одмах је почела борба о 
начину тумачења и интерпретацији појединих његових сегмената.” К. Никифоров, 
Између Кремља и Републике Српске, ИГАМ, Београд, 2000, стр. 262.
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И оба ве штај но-без бед но сне струк ту ре би ле су слич но ор-
га ни зо ва не, та ко да је РС има ла сво ју оба ве штај но-без бед но сну 
слу жбу у са ста ву МУП-а, а на ни воу Фе де ра ци је по сто ја ла је тзв. 
ФОСС, на ста ла спа је њем бо шњач ке (АИДА) и хр ват ске слу жбе 
(СНС) та ко ђе у окви ри ма МУП-а. У сек то ру де лат но сти по ли циј-
ских си сте ма ор га ни за ци ја је би ла још сло же ни ја. По ред МУП-а 
РС, по сто ја ли су и си сте ми ко ји су фор ми ра ни у окви ри ма Фе де-
ра ци је, са кан то нал ним цен три ма и ви со ким сте пе ном ауто но ми је, 
као и по ли ци ја ди стрик та Брч ко, „ко ја де лу је и од го ва ра ис кљу чи-
во ње ним ин сти ту ци ја ма.“25) 

Ка сни ји раз вој до га ђа ја, ве ли ким де лом је уки нуо деј тон ску 
струк ту ру без бед но сти РС, јер је на сто ја њем ме ђу на род не за јед-
ни це да из вр ши цен тра ли за ци ју ин сти ту ци о нал ног по рет ка БиХ, 
(што је ра ђе но у ко рист му сли ман ског фак то ра), у ве ли кој ме ри 
до вео у пи та ње мо гућ но сти ефи ка сног пла ни ра ња, ор га ни зо ва ња 
и за шти те без бед но сних ин те ре са срп ског на ро да у БиХ. То се од-
ви ја ло кроз про це се на сил ног на ме та ња прав но оба ве зу ју ћих од-
лу ка ОХР-а и Ви со ког пред став ни ка, по крај ње во лун та ри стич ком 
и про тив у став ном прин ци пу „до но сим од лу ку о про гле ше њу за ко-
на“.26) За то с пра вом Ми ло рад До дик коnстатује бит ну чи ње ни цу, 
да су тзв. Бут мир ским спо ра зу мом, као и ни зом прет ход них ре ви-
зи ја и од лу ка Ви со ког пред став ни ка (у ко ји ма је РС од у зе то ви ше 
де се ти на из вор них над ле жно сти) без бед но сни ка па ци те ти РС у 
ве ли кој ме ри угро же ни и осла бље ни. „Та ко су ве о ма ва жном ре-
фор мом од бра не уки ну те вој ске ен ти те та и ство ре не ору жа не сна ге 
БиХ, ко је су ви ше под ути ца јем мул ти на ци о нал них вој них струк-
ту ра, не го са ме БиХ.“27) „Ми мо сво је во ље, РС је оста ла без оба-
ве штај не слу жбе, вој ске, ца ри не, по ре ске упра ве... Из Фе де ра ци је 
БиХ не пре ста но по зи ва ју на уки да ње ње них сим бо ла, гр ба, хим не, 
за ста ве, тра же про ме ну на зи ва гра до ва, оп шти на, на кра ју и са ме 
РС“.28)

Да кле А. Га јић кон ста ту је да се нај да ље у прав цу тзв. ре фор-
ми без бед но сног сек то ра оти шло фор ми ра њем је дин стве не вој ске 
и оба ве штај них аген ци ја БиХ чи ме је на ру шен не сам деј тон ски 

25) А. Гајић, У вртлогу транзиције, ИЕС, Београд, 2015, стр. 202.

26) Педи Ешдаун, један од високих представника, у својој књизи је рекао: „Идем у Босну 
са задатком да разградим Дејтонски споразум и успоставим нови систем.“ М. Додик, 
„Изворни принципи Дејтонског споразума и њихова ревизија“, Нова српска политичка 
мисао, посебно издање, Београд, 2011, стр. 138.

27) М. Додик, нав. дело, стр. 142.

28)  М. Суботић, Идентитет и геополитичка стварност Срба, Институт за политичке 
студије, Београд, 2012, стр. 267.
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по ре дак, већ и из вор не над ле жно сти ен ти те та на за шти ти сво јих 
ви тал них ин те ре са. Од луч ним от по ром струк ту ра вла сти РС спре-
чен је по ку шај да се исто ура ди са ор га ни за ци јом по ли циј ских 
струк ту ра. „И ствар ни и фик тив ни ре зул та ти ре фор ме без бед но-
сног сек то ра на про сто ру це ле БиХ по ка зу ју број не не до стат ке по-
што њи хо ви кључ ни кре а то ри чи ја си стем ска ре ше ња пред ста вља-
ју не при ла го ђе ну, пот пу ну ими та ци ју и при ме ну ре ше ња из дру гих 
зе ма ља у ко ји ма су го то во сви усло ви раз ли чи ти.“29) Та кве не у спе-
шне ре фор ме до ве ле су до тзв. ин сти ту ци о нал не уни та ри за ци је, 
ко ја је уства ри по но во ства ра ла усло ве да се из вр ши ма јо ри за ци-
ја чи ме се по ја ча ва ло не по ве ре ње ме ђу кон сти ту тив ним на ро ди-
ма из че га се ну жно кли зи ло у но ве по ли тич ке су ко бе. На де лу је 
уства ри је дан сво је вр сни „пост кон фликт ни екс пе ри мент“ ко ји је 
на жа лост по ро дио је дан још по тен ци јал но кон флик ти ни ји по ре дак 
од но са, и ти ме ства ри по ла ко али си гур но вра тио у тач ку из ко је 
су кон флик ти и кре ну ли. „При то ме је све до ми нант ни ја уло га ЕУ 
са по ру ка ма о пре ла ску БиХ из ‘деј тон ске’ у ‘бри сел ску’ фа зу.” Са 
ја сном на ме ром да се кроз про це се при бли жа ва ња БиХ ЕУ ин те гр-
ци ја ма оне ис ко ри сте за на ме та ње ин те ре са евро а тлан ског са ве за и 
оства ри ва ња њи хо вих ге о по ли тич ких пла но ва у ре ги о ну.30) У тим 
на сто ја њи ма по ред бри сел ске ад ми ни стра ци је, осо би то је ак тив на 
не мач ка ди пло ма ти ја, где се у „Бер ли ну во де раз го во ри о ре ви зи ји 
Ва шинг тон ског спо ра зу ма и за то са мо са бо шњач ким и хр ват ским 
ли де ри ма.“31) 

На сто ја ња Тур ске да се уз по др шку Ва шинг то на озбиљ ни-
је ин фил три ра и ути че на тем по про ме на у БиХ ни је на сву сре ћу 
срп ске за јед ни це уро ди ло озбиљ ни јим пло до ви ма. По ка за ло се да 
евен ту ал на тур ска ком пен за ци о на по ли ти ка ко ја би се ета бли ра ла 
и зна чај ни је ин вол ви ра ла на Бал ка ну а осо би то у Бо сни, ни је до-
не ла ре зул та та, из ме ђу оста лог јер ни са ма ЕУ пре ко сво јих пред-
став ни ка ни је же ле ла да до зво ли ње но сна жни је по зи ци о ни ра ње у 
ре ги о ну. Осо би то је то би ло не при хва тљи во јер су и у са мој Тур-

29)  А. Га јић, нав. де ло, стр. 207.

30)  „EU ro le is get ting mo re and mo re do mi nant, with its mes sa ges of Bo snia’s tran si tion from 
“Dayton” to “Brus sels” pha se. But, with the be gin ning of world eco no mic cri sis and gra
dual tran sfor ma tion of con tem po rary in ter na ti o nal re la ti ons from Unopo lar in to Mul tipo
lar, the re are two no ti ce a ble ten den ci es in EU po licy to wards Bo snia’s fu tu re. First ten dency 
is me re con ti nu a tion of pre vi o us “re de sig ning” of postDayton Bo snia in ac cor dan ce with 
Atlan ti stic ge o stra te gic plans that in sists on ke e ping of OHR and its High Re pre sen ta ti ve for 
in de fi ni te pe riod of ti me, with cla ri fi ca tion that only this will pro vi de Bo snia’s EU as so ci a
tion. That cle arly iden ti fi es stra te gic po si tion of Was hing ton.“ A. Ga jić, Lj. De spo to vic, „Bo-
snia’s Se cu rity Sec tor – 20 Years Af ter Dayton Ac cord”, Stu dia Se cu ri ta tis, 1/2016, Lu cian 
Bla ga Uni ver sity, Si biu, p. 65.

31)  А. Га јић, нав. де ло, стр. 210.
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ској про це си де се ку ла ри за ци је и ре и сла ми за ци је ду бо ко за се кли 
ка ко у по ли тич ки си стем та ко и у са мо тур ско дру штво. Про це си 
ре и сла ми за ци је у Тур ској по кла па ли су се са про це си ма ислам ског 
бу ђе ња на Бал ка ну, и у кон тек сту ра то ва из де ве де се тих на про сто-
ру би ше СФРЈ, ис ка зи ва ли све ве ћи ра ди ка ли зам.32) Да би и да нас 
БиХ оста ла јед на од нај пло до но сни јих ба за за ре гру та ци ју али и 
ре па три ја ци ју бо ра ца ра ди кал ног исла ма, по врат ни ка са ра ти шта у 
Ира ку и Си ри ји.33) На За па ду је и да нас као и у до ба ра та на мер но, 
„за не ма ре на исти на о то ме да је де ве де се тих го ди на про шлог ве ка 
Бо сна игра ла иден тич ну уло гу у гло бал ном џи ха ду као Ав га ни стан 
то ком осам де се тих, по слу жив ши као по год но ме сто за во ђе ње ра та 
про тив не вер ни ка, исто вре ме но пру жа ју ћи уто чи ште и по ли гон за 
обу ку бу ду ћих ге не ра ци ја ми ли та на та.“34) О ком сте пе ну ислам ског 
ра ди ка ла и зма је реч, до вољ но је по ме ну ти са мо Ал Ка и ду и Оса му 
Бин Ла де на, лич но.35) Та да ус по ста вље на прак са „не го ва ња“ гло-
бал ног џи ха да у БиХ на ста вље на је и по сле пре ки да рат них деј ста-
ва, чак се у по је ди ним сег мен ти ма и ин тен зи ви ра ла. О то ме не дво-
сми сле но ди рект но све до чи и струч њак за пи та ња без бед но сти и 
бор бу про тив ислам ског те ро ри зма, ко ле га Џе вад Га ли ја ше вић.36)

32) „За до ла зак му џа хе ди на у ре ли гиј ску ми си ју на Бал кан де ве де се тих го ди на про шлог 
ве ка, би ла су обез бе ђе на два ну жна пред у сло ва. Пр ви је био, по сто ја ње ору жа ног кон-
флик та у ко ме му сли ма ни уче ству ју, и дру ги - по сто ја ње ло кал ног по кре та ’ислам ског 
бу ђе ња’. Оба ова усло ва би ла су ис пу ње на још то ком ра то ва ко ји су по тре са ли про стор 
бив ше СФРЈ, у про це си ма ње ног раз би ја ња уз зна ча јан ко а у тор ски до при нос стра ног 
фак то ра од ко јих је по ред глав ног Евро а тлан ског, за тим Кон ти не тал ног (Не мач ка), и 
вер ско-кон фе си о нал ног ин те ре са Ва ти ка на, и ислам ски био осо би то сна жан и ра ди-
ка лан. Јед ном за по чет про цес ре и сла ми за ци је ни је зна чио са мо ви ше ди мен зи о нал ну 
(вер ска, кул тур на и по ли тич ка ди мен зи ја) об но ву иден ти те та му сли ма на на Бал ка ну 
- као што је то уоста лом тре бао би ти и на ши рем ислам ском про сто ру - већ је не дво-
сми сле но по слу жио као осно ва за ра ди ка ли за ци ју по ли тич ког исла ма ко ји се као иде-
о ло ги ја и про грам исла ми за ци је имао оства ри ва ти у свим зо на ма ко је је пер цеп ци ја 
ислам ских во ђа пре по зна ла као већ или по тен ци јал но ислам ске.“ Љ. Де спо то вић, нав. 
де ло, 2015, стр. 90.

33) „У име одво је но сти др жа ве од вер ског жи во та Изет бе го вић је про блем де ле ги рао ре и су 
Ху сни ји еф. Ка ва зо ви ћу. А овај је ве ха биј ске ко му не, кам по ве за те ро ри стич ку обу ку, 
цен тре за ре гру та ци ју бо ра ца ИД-а и сл. под вео под за јед нич ко име - па ра џе ма ти, тј. 
џе ма ти ко ји де ла ју из ван окви ра ИЗ.“ Ч. Ан тић, Н. Кец ма но вић, Исто ри ја Ре пу бли ке 
Срп ске, СГРС, Ба ња Лу ка, 2016, стр. 380. 

34) Џ. Шин длер, Не све ти те рор, Сл. гла сник, Бе о град, 2009, стр. 8.

35) „Пре по знао је и бин Ла ден Али ју Изет бе го ви ћа кроз ње го ву ‘ислам ску де кла ра ци ју’ и 
ни је слу чај но што је већ по чет ком гра ђан ске кла ни це у БиХ, Уса ма до ла зио у по се те 
‘во ђи ислам ске ре во лу ци је на Бал ка ну.’“ З. Пе тро вић Пи ро ћа нац, Ал Ка и да, Евро, Бе о-
град, 2002, стр. 160.

36) Ко ле га Џ. Га ли ја ше вић ис ти че по да так да је број џи хад рат ни ка ко ји се ре гру ту ју у БиХ 
и од ла зе на си риј ско ра ти ште не ко ли ко пу та ве ћи не го ли чак и из арап ских зе ма ља, 
ако се упо ре де ста ти ти стич ки по да ци (273 џи хад рат ни ка на ми ли он ста нов ни ка) што 
не дво сми сле но по ка зу је да је БиХ ве ли ка ба за за де ло ва ње ра ди кал ног Исла ма не са мо 
у Евро пи, не го и у Све ту.
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„Штитeћи тeрoристe и њихoвe oргaнизaциje, прикривajући 
пoчињeнe тeрoристичкe aкциje и пaрaлишући бeз бeднoсни систeм 
БиХ, (висoки функциoнeри СДС-a) Mлaдeн Бoсић и Mиркo Шaрoвић 
прeкo Meк тићa oдузимajу прaвo Рeпублици Српскoj нa исти ну и 
oдбрaну - исти ну дa СДA и Бaкир Изeт бeгoвић штитe и пoдржaвajу 
тeрoристe у БиХ, дa им пружajу кoнтрaoбaвjeш тajну зaш титу, дa 
збoг њих пaрaлишу цeлoкупни прaвoсудни систeм, дa спрeчaвajу 
лoкaлнe мeдиje у бaвљeњу тoм тeмoм, нaвoди Гaлиjaшeвић. Oн je 
oцeниo дa je скривaњe и зaтaш кaвaњe тeрoристичкe приjeтњe, тe 
пружaњe пoмoћи тeрoристимa цивилизaциjскa издaja и издaja свих 
љу ди кojи жeлe мир и стaбилнoст, a пoсeбнo je издaja Рeпубликe 
Српскe, кoja je нajвишe угрoжeнa oд ислaмскoг рaдикaлизмa и 
сaрajeвских фaнaтикa oдгajaних у Изeт бeгoвићeвoj дoк трини 
свeoпшт eг рaтa - свaкo прoтив свaкoг.“37)

До бар при мер за илу стра ци ју на ве де не „по мо ћи“ стра ног 
фак то ра у под ри ва њу од брам бе не спо соб но сти зе ма ља у окру же-
њу, а осо би то не по во љан за Ср бе и Ср би ју био је и про цес им пле-
мен та ци је „Спо ра зу ма о ре ги о нал ној ста би ли за ци ји“ (пот пи сан у 
Па ри зу 1995. год.) као до ку мен та ко ји је тре бао да из вр ши кон-
тро ли са ње раз о ру жа ња као де ла оба ве за пре у зе тих пот пи си ва њем 
Деј тон ског спо ра зу ма. Иако га Ф. Еј дус на во ди као по зи ти ван про-
цес јер је на вод но до при нео раз о ру жа њу у ре ги о ну, ко но ти ра ју ћи 
са мо јед ну ње го ву стра ну, он „за бо ра вља“ да на по ме не да је при-
мар ни ин те рес би ло ло ци ран у сма ње њу вој не мо ћи но во на ста лих 
др жа ви ца као об ли ка кон тро ле од стра не НА ТО пак та а не као про-
кла мо ва ну га ран ци ју ми ра ка ко се че сто не кри тич ки су ге ри ше. Јер 
је без бед ност и ста бил ност у ре ги о ну пре све га би ла и оста ла у 
до ме ну по ли тич ке во ље стра ног фак то ра и ње го вих ге о по ли тич-
ки ин те ре са, а не по ли ти ка са мих др жа ва на ста лих на екс ју го сло-
вен ском про сто ру. Ипак и сам Ф. Еј дус, ни је про пу стио при ли ку 
а да кон ста ту је ва жну чи ње ни цу ка ко је по ме ну ти про цес, на кон 
1999. го ди не, др жа ва ма у ре ги о ну, „де фак то од у зео мо но пол над 
ле ги тим ном упо тре бом си ле у ме ђу др жав ним од но си ма. У та квом 
кон тек сту, под-ре ги о нал ни ре жим кон тро ле на о ру жа ња на За пад-
ном Бал ка ну био је ‘на ста вак вој не ин тер вен ци је дру гим сред стви-
ма.’“38) Ипак, про цес раз о ру жа ња ни је до вео са мо до сла бље ња 
од брам бе них спо соб но сти но во на ста лих др жа ви ца, већ је на вод но 
„оси ро ма шио“ ба зу за бу ду ће кон фрон та ци је, где ће се раз ли ка у 
вој ној сна зи пра ви ти на кнад ним на о ру жа ва њем сво јих фа во ри та 
на те ре ну. Као што је то и био слу чај са му сли ман ском стра ном у 

37) Ве чер ње но во сти, 07. 03. 2017. 

38)  Ф. Ејдус, „Контрола конвенционалног наоружања на западном Балкану“, у зборнику 
Србија у европском и глобалном контексту, ФПН, Београд, 2012, стр. 247.
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БиХ , јер је на кнад ном вој ном по мо ћи у на о ру жа њу ко ја је сти за ла 
по себ но из ислам ских зе ма ља, бит но ја чао њи хов ору жа ни по тен-
ци јал. Све то Бо шња ци ма, ком би но ва но са вер ским фа на ти змом и 
ствар ном кон тро лом ору жа не си ле БиХ до но си осе тљи ву пред ност 
у евен ту ал ном но вом ору жа ном су ко бу, а по го то во са срп ском стра-
ном ко ја се кон стант но пер ци пи ра као глав ни ре ме ти лач ки фак тор 
на вод ног др жав ног је дин ства и те ри то ри јал не це ло ви то сти БиХ.

ЗА КЉУ ЧАК

Уку пан ге о по ли тич ки по ло жај срп ског на ро да на Бал ка ну, 
мо же се ока рак те ри са ти као сло жен, те жак, окру жу ју ћи и без-
бед но сно из у зет но ри зи чан. Хан тинг то нов ским реч ни ком ре че но 
срп ски на род се на ла зи у ви ше др жа ва (Ср би ја, БиХ, Цр на Го ра, 
Ма ке до ни ја) ко је пред ста вља ју бол ну ком би на ци ју мо де ла тзв. по
це па не и рас тр за не зе мље (др жа ва је са ста вље на од број них на-
ци о нал них ма њи на и ре ли гиј ско-кон фе си о нал них при пад но сти, 
по ли тич ка ели та већ ду жи пе ри од на сто ји да зе мљу пре ко ди ра у 
за пад ну ци ви ли за циј ску сфе ру, а ве ћи на на ро да пру жа ре спек ти-
би лан от пор по ку ша ји ма тог не при род ног и на сил ног пре ко ди ра-
ња иден ти те та). Та ква по зи ци ја ге о по ли тич ке рас по лу ће но сти и 
кон фу зи је срп ског на ро да, на ро чи то је ка рак те ри стич на за Ср би ју 
(зва нич на по ли ти ка ин си сти ра на евро ин те гра ци ја ма а зе мља тра-
ди ци о нал но при па да пра во слав ној ци ви ли за ци ји) кoja ду го роч но 
про из во ди тра гич не по сле ди це (фраг мен та ци ја и гу би так те ри то-
ри ја, де су ве ре ни за ци ја, ра за град ња иден ти тет ске осно ве, еко ном-
ско за о ста ја ње, ре ли гиј ска кон вер зи ја и сл.).

Овај по ло жај је ге о по ли тич ки ком пли ко ва ни ји и без бед но сно 
још ри зич ни ји ка да се се па рат но по сма тра ње гов део у БиХ, од но-
сно Ре пу бли ци Срп ској. Бо сна и Хер це го ви на је ду го роч но гле да но 
нео др жи ва по ли тич ка тво ре ви на за то што је са зда на од са мих ци-
ви ли за циј ских про тив реч но сти и ре ли гиј ских раз ли ка ко је су ве-
ко ви ма већ су че ље не и у фа за ма же шћег или бла жег су ко бља ва ња 
(БиХ се мо же узе ти као ти пи чан при мер мо де ла по це па не зе мље). 
Као пр во, глав ни из во ри де ста би ли за ци је и без бед но сни ри зи ци, 
до ла зе из са ме БиХ, у ко јој не пре ста ју по ли тич ки су ко би по ет-
нич ко-ре ли гиј ској и ујед но ад ми ни стра тив ној ли ни ји по де ла. На и-
ме, од пр вог да на на кон пот пи си ва ња Деј тон ског спо ра зу ма, па до 
да нас ни су пре ста ја ли по ку ша ји ње го ве ре ви зи је па чак и пот пу не 
су спен зи је, све са на ме ром да се ус по ста ви бо шњач ка до ми на ци ја 
кроз да љу цен тра ли за ци ју и кон цен тра ци ју вла сти на фе де рал ном 
ни воу. Сви ти про це си на ру ша ва ју и она ко скром но по ве ре ње ко је 
по сто ји ме ђу по ли ти ча ри ма и угро жа ва ју ка ко та ко ус по ста вље ни 
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ми ран жи вот ко ји и да ље при жељ ку је ве ћи на гра ђа на у БиХ. Са 
дру ге стра не, ни шта ма ње опа сне прет ње и ри зи ци по мир до ла зе 
од ван ре ги о нал них ге о по ли тич ких си ла ко је во ђе не сво јим ин те-
ре си ма ла ко мо гу да по сег ну ка ге не ри са њу но вих су ко ба са не-
са гле ди вим рат ним по сле ди ца ма. И прет ње из ре ги о на ни су ма ње 
ри зич не, осо би то оне ко је до ла зе из Хр ват ске, ко ја је у сво јим стра-
те шким ге о по ли тич ким пла но ви ма ја сно ис ка за ла те ри то ри јал не 
пре тен зи је пре ма БиХ. Ове пре тен зи је су осо би то ма лиг не по те ри-
то ри јал ну це ло ви тост и ком пакт ност Ре пу бли ке Срп ске.

У на зна че ним и тур бу лент ним ге о по ли тич ким про це си ма, 
јед ну од ва жни јих уло га има Ре пу бли ка Ср би ја. У пр вом ко ра ку, 
она мо ра да још од луч ни је не го до са да ин си сти ра на ја ча њу ве за 
са Ре пу бли ком Срп ском на ко је у оста лом има пра во и по Деј тон-
ском спо ра зу му. У дру гом не ма ње ва жном ко ра ку, мо ра да пре ду-
зме ефи ка сни је ди пло мат ске ме ре ко ји ма би ја сно ста ви ла до зна-
ња дру гим стра на ма, да ће по сва ку це ну бра ни ти свој на род пре ко 
Дри не, и ње гов др жав но-по ли тич ки ен ти тет. И у тре ћем ко ра ку, да 
ја ча вла сти те од брам бе не и без бед но сне по тен ци ја ле ка ко би би-
ла спо соб на да их ефи ка сно ко ри сти. Ср би ја то мо ра чи ни ти због 
за шти те соп стве них ге о по ли тич ких и др жав них ин те ре са, јер би 
евен ту ал ни гу би так Ре пу бли ке Срп ске, био тра ги чан увод у пот-
пу но др жав но ра строј ство и те ри то ри јал ну фраг мен та ци ју ма ти це 
срп ског на ро да (што и је сте у крај њој ин стан ци циљ атлан ти стич-
ких вој но-по ли тич ких струк ту ра и њи хо вих тра ба на та на ло ка лу), 
ма ка ко се ма ње или ви ше успе шно то ма ски ра ло на вод ним парт-
нер ским од но си ма и при ви ди ма ЕУ ин те гра ци ја.

Ка пи тал ни услов за пре ко по треб ну про ме ње ну и ква ли та-
тив но бо љу ге о по ли тич ку ал тер на ти ву срп ском на ро ду на Бал ка-
ну, на ла зи се у по љу ње го вог ко нач ног пре те ме ље ња ге о по ли тич ке 
ори јен та ци је и ула ска у гра ви та ци о ну зо ну Евро-Азиј ства и Ру ске 
Фе де ра ци је као ње го ве др жа ве  је згра. Ти ме би срп ски на род ко-
нач но пре ки нуо ви ше ве ков но ге о по ли тич ко лу та ње и по твр дио 
свој те лу ро крат ски ге о по ли тич ки иден ти тет и пра во слав но-хри-
шћан ски ци ви ли за циј ски код. Ово тим пре, јер је по С. Хан тинг то-
ну све ја сни је, да ће се у ко нач ној ин стан ци но ве гра ни це ци ви ли-
за ци ја по но во по вла чи ти ли ни јом ста рих вер ско-кон фе си о нал них 
од ре ђе но сти, ко је су на про сто ру Бал ка на осо би то ком пли ко ва не и 
кон фликт не. Тра гич на ви ше ве ков на по де ље ност са мог хри шћан-
ства по кон фе си о нал ним од ред ни ца ма (на јед ној стра ни ри мо ка то-
ли ци зам и про те стан ти зам а на дру гој пра во сла вље) ге не ри са ле су 
и на пла ну ге о по ли ти ке го то во не пре мо сти ве раз ли ке. Оста је са мо 
на да да ће се у кон тек сту но вих иза зо ва и су ко ба са ислам ском ци-
ви ли за ци јом ко ји су све же шћи и отво ре ни ји, офор ми ти свест о 
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по тре би за јед нич ке од бра не све угро же ни јих хри шћан ских ци ви-
ли за циј ских вред но сти.
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Lju bi sa De spo to vic

RE PU BLIC OF SRP SKA, GE O PO LI TI CAL 
THRE ATS AND SE CU RITY RISKS

Re su me
Ge o po li ti cal po si tion of Re pu blic of Srp ska is par ti cu larly spe

ci fied in this pa per, in con text of a wi der po si tion of the en ti re re gion 
of Bo snia and Her ze go vi na and Bal kan as an im por tant brid ge part of 
Ri mland. We espe ci ally analyzed the po ten tial ge o po li ti cal hot spots as 
a con stant thre at to frag men ta tion and di sap pe a ran ce of Ser bian sta te 
en ti ti es which are co ming out as well of re gi o nal and glo bal nonBal
kan ge o po li ti cal for ces. A spe cial sec tion of this pa per is de vo ted to the 
analysis of se cu rity risks, both re la ted to le gal and in sti tu ti o nal struc
tu re of Bo snia and Her ze go vi na and the Re pu blic of Srp ska, as well as 
tho se that co me from the aspect of the fun cti o ning of the EU and the so
cal led High Re pre sen ta ti ve, to the clas si cal thre at of ter ro rism in spi red 
by Isla mic re li gi o us fun da men ta lism and or ga ni zed by ra di cal Isla mic 
mo ve ments li ke Al Qa e da and ISIL. In this task we ha ve cha rac te ri zed 
to tal ge o po li ti cal po si tion of the Ser bian pe o ple in the Bal kans as a 
com plex, dif fi cult, sur ro un ded and ex tre mely risky. It is ge o po li ti cally 
mo re com pli ca ted and ri ski er when we se pa ra tely ob ser ve its part in 
Bo snia and Her ze go vi na and Re pu blic of Srp ska. Firstly, the main chal
len ges of de sta bi li za tion and se cu rity risks co me from wit hin Bo snia 
and Her ze go vi na, whe re the re is con stant po li ti cal con flict by et hnic 
bo un dary li ne di vi sion. In fact, from the first day af ter the sig ning of the 
Dayton Agre e ment the at tempts to audit or even fully su spend the tre aty 
did not ce a se, all with the in ten tion to esta blish Bo sni ak do mi na tion 
thro ugh furt her cen tra li za tion and con cen tra tion of po wer at the fe de
ral le vel. All the se pro ces ses are ru i ning mo dest trust that exists among 
po li ti ci ans and thre a ten so me kind of esta blis hed, pe a ce ful li fe which 
most ci ti zens in Bo snia and Her ze go vi na want. On the ot her hand, dan
ge ro us thre ats and pe a ce risks co me from ex trare gi o nal ge o po li ti cal 
for ces that, gu i ded by the ir own in te rests, can easily re ach out to a new 
ge ne ra tion of con flicts with un fo re se e a ble con se qu en ces.
Keywords: Re pu blic of Srp ska, ge o po li ti cal thre ats, se cu rity risks, Serbs, 

Isla mic ra di ca lism, Bo snia and Her ze go vi na

* Овај рад је примљен 01. апри ла 2017. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 20. апри ла 2017. године.
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ОСВРТОМНАТЕРОРИЗАМ

Сажетак
ВиталневриједностииинтересиРепубликеСрпскеоптере

ћенисумногобројнимбезбједноснимизазовима,ризицимаипри
јетњама.Утрадиционалномсмислу,тосупојавекојесуизазване
природним поријеклом,техничкотехнолошком илиљудском дје
латношћу.Такосуприродне (елементарне)појаве (поплаве,кли
зишта,снијежнинаноси,пожари,земљотреси),уназаднеколико
година (2014, 2012, 2010. итд.), изазвале озбиљне последице, по
безбједности и здравље људи, материјалних и културних доба
ра,алииживотнесрединеуопште.Угрожавајућепојавељудског
поријекла,манифестованебилокакоизазов,ризикилипријетња
безбједности,сусвакодневнипроцесиирадњекојеостварујунега
тиванутицајнабезбједностРепубликеСрпске.Структураових
понашањауказујенаширокдијапазониспољавањаугрожавајућих
појавапроузрокованиходстранечовјека,којаможедаварираод
мањих,кавећимугрожавајућимпоследицама,доонихизазваних
споља,уодносунаунутрашњеобликеугрожавањабезбједности.
Ипак,посвомобимуиинтензитету,алиичињеницидасерадио
појавикојаимаглобалникарактер,издвајасетероризам.Утом
смислуурадућебитидатпосебаносвртнаовајобликугрожава

* Кон такт ауто ра: mi le sik man79@gmail.com
** Контакт аутора: predrag.ceranic@fbn.unibl.org
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њабезбједностиРепубликеСрпске,његовугенезуиразвој,облике
испољавања и последице манифестовања, посебно у контексту
испољавањатероризмаипонашањаувезисањим(нпр.страни
терористичкиборци)уБоснииХерцеговини.
Кључнеријечи:безбједност,угрожавање,тероризам,странитерори

стичкиборци,РепубликаСрпска

УВОД
Уко ли ко се без бјед ност схва ти у нај оп шти јем сми слу као од-

су ство опа сно сти,1) он да је ја сно да Ре пу бли ка Срп ска ни је по ште-
ђе на угро жа ва ју ћих по ја ва би ло при род ног, тех нич ко-тех но ло шког 
или пак људ ског по ри је кла. Ово је сва ка ко нај ши ри кон цепт без-
бјед но сти, ко ји пре ва зи ла зи схва та ње без бјед но сти као од су ства 
вој не при јет ње или ору жа них об ли ка угро жа ва ња и фо ку си ра се на 
без бјед ност по је ди на ца и ње го вих по тре ба.2) У том сми слу ли ста 
при јет њи људ ској без бјед но сти је при лич но ду га, али да се ве ћи на 
мо же свр ста ти у не ку од се дам ка те го ри ја, укљу чу ју ћи: еко ном ску 
без бјед ност, без бјед ност у по гле ду хра не, здрав стве на без бјед ност, 
еко ло шка без бјед ност, лич на без бјед ност, без бјед ност за јед ни-
це и по ли тич ка без бјед ност.3) На ве де ном тре ба до да ти и гло бал не 
без бјед но сне при јет ње ко је су још 2004. го ди не иден ти фи ко ва ле 
Ује ди ње не на ци је, као што су еко ном ске и со ци јал не при јет ње, 
тран сна ци о нал ни ор га ни зо ва ни кри ми на ли тет, ме ђу др жав ни или 
уну та р др жав ни су ко би, те ро ри зам, али и оруж је за ма сов но уни-
ште ње,4) као и си ро ма штво, смр то но сне за ра зне бо ле сти и де гра-
1) Без бјед ност се у објек тив ном сми слу де фи ни ше као од су ство при јет њи усво је ним ври-

јед но сти ма, а у су бјек тив ном сми слу као од су ство стра ха да ће те ври јед но сти би ти 
на пад ну те, или се по њом под ра зу ми је ва сло бо да од штет них при јет њи. А.Wol fers, 
„Na ti o nal Se cu rity as an am bi gu o us symbol“, PoliticalScienceQuarterly, 67(4), 1952, p. 
485. Ци ти ра но пре ма: М. Ба ја гић, Основибезбедности, Кри ми на ли стич ко-по ли циј ска 
ака де ми ја, Бе о град, 2007.

2) Кон цепт по је ди нач не (људ ске) без бјед но сти раз ли ку је се од на ци он ла не (др жав не) без-
бјед но сти јер је то кон цепт у ко јем је по је ди нац цен трал ни обје кат за шти те, а не др-
жа ве и ње не по тре бе. По јам ‘’људ ске без бјед но сти’’ пр ви пут је упо тре бљен од стра не 
Про гра ма за раз вој Ује ди ње них на ци ја (УНДП) 1994. го ди не у го ди шњем Из вје шта ју 
о људ ском раз во ју и има два кључ на аспек та: пр ви пред ста вља „си гур ност од хро нич-
них прет њи као што су глад, бо ле сти и ре пре си ја, а дру ги под ра зу ми је ва за шти ће ност 
од из не над них и бол них по ре ме ћа ја ко ји ре ме те сва ко днев ни жи вот – без об зи ра да ли 
на ста ју код ку ће, на по слу или у за јед ни ци. Uni ted Na ti ons De ve lop ment Pro gram me, 
HumanDevelopmentReport1994, New York: Ox ford Uni ver sity Press, 1994, p. 23.

3) Ви де ти оп шри ни је: Uni ted Na ti ons De ve lop ment Pro gram me, HumanDevelopmentReport
1994, New York: Ox ford Uni ver sity Press, 1994, pp. 24-33.

4) Uni ted Na ti ons, SecretaryGeneral’sHighLevelPanelonThreats,ChallengesandChange,‘A
MoreSecureWorld:OurSharedResponsibility’, UN Doc A/59/565, 2 De cem ber 2004, p. 23.
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да ци ја жи вот не сре ди не, с об зи ром да ове при јет ње мо гу има ти 
јед на ко ка та стро фал не по сле ди це.5)

Сва ка ко да ге о граф ски по ло жај и при род на оби љеж ја Ре-
пу бли ке Срп ске6) ути чу на ње ну без бјед ност, што је усло вље но и 
ста њем ге о по ли тич ких од но са, али и мо гућ но сти при род них (еле-
мен тар них) не по го да ко ји ма се угро жа ва без бјед ност љу ди и имо-
ви не. На рав но, уну тра шњи од но си у Бо сни и Хер це го ви ни, ак ту-
ел ни еко ном ски (гло бал ни) не га тив ни трен до ви, ми грант ска кри за, 
ста ње кри ми на ли те та, јав ног ре да и ми ра, као и дру гих без бјед но-
сних иза зо ва, ри зи ка и при јет њи ути чу на ста ње без бјед но сти у Ре-
пу бли ци Срп ској. Ме ђу тим, као нај ви ше из ра же на при јет ња је сте 
те ро ри зам. Ова гло бал на без бјед но сна при јет ња има и не по сред-
не угро жа ва ју ће ефек те на без бјед ност Ре пу бли ке Срп ске. Она је 
ма ни фе сто ва на не са мо вр ше њем кон крет них те ро ри стич ких ака та 
(на пад на По ли циј ску ста ни цу у Звор ни ку), већ и вр бо ва њем за 
те ро ри зам, јав ним под сти ца њем на те ро ри зам, те ро ри стич ком обу-
ком, али и укљу че но сти др жа вља на Бо сне и Хер це го ви не као стра-
них те ро ри стич ких бо ра ца у Си ри ји и Ира ку. По себ но не га тив но 
се ис по ља ва њи хов по вра так у БиХ, те на ста вак са ши ре њем ра-
ди кал не иде о ло ги је и дру гих об ли ка екс тре ми стич ког дје ло ва ња. 

УГРОЖАВАЊЕБЕЗБЈЕДНОСТИ
РЕПУБЛИКЕСРПСКЕ

У нај оп шти јем сми слу, угро жа ва ње без бјед но сти је по ја ва при-
род ног, људ ског или тех нич ко-тех но ло шког по ри је кла ко ја про из во-
ди или мо же да про из ве де штет не по сле ди це по ре фе рент не ври јед-
но сти и ин те ре се.7) Кон крет ни је, по ја ве угро жа ва ња без бјед но сти су 
рад ње (ак тив но сти чо вје ка) и/или зби ва ња (при род не по ја ве и про-
це си и/или дис функ ци ја тех нич ко-тех но ло шких си сте ма) та квог вре-

5) K. An nan, InLargerFreedom:TowardsDevelopment,SecurityandHumanRightsforAll, 
Uni ted Na ti ons, 2005, p. 78.  Ци ти ра но пре ма: H. Na su, „The Ex pan ded Con cep tion Of 
Se cu rity And In ter na ti o nal Law: Chal len ges To The UN Col lec ti ve Se cu rity System“, Am
sterdamLawForum, 3(3), 2011, pp. 18-19.

6) Те ри то ри ја Ре пу бли ке Срп ске на ла зи се из ме ђу 42°33’ и 45°17’ сје вер не ге о граф ске 
ши ри не и 16°12’ и 19°38’ ис точ не ге о граф ске ду жи не по Гри ни чу, од но сно за хва та сје-
вер ни и ис точ ни дио ге о про сто ра Бо сне и Хер це го ви не. Ре пу бли ка Срп ска има по вр-
ши ну од 24.641 км². Ре пу бли ка Срп ска спа да у гру пу кон ти нен тал них про сто ра − не-
ма из лаз на мо ре и смје ште на је на кон так ту дви ју ве ли ких при род но-ге о граф ских и 
дру штве но-еко ном ских ре ги о нал них цје ли на − па нон ске и ме ди те ран ске. Ре пу блич ки 
за вод за ста ти сти ку, ОвојеРепубликаСрпска2016,Ба ња Лу ка, 2016 стр. 8.

7) С. Ми јал ко вић, Национална безбедност, Кри ми на ли стич ко – по ли циј ска ака де ми ја, 
Бе о град, 2009, стр. 112.
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мен ског тра ја ња и ин тен зи те та да про из во де или мо гу да про из ве ду 
штет не по сле ди це по ре фе рент не ври јед но сти8) и ин те ре се по је дин-
ца, дру штва, др жа ве и/или ме ђу на род не за јед ни це (ста ња на ру ше не 
без бјед но сти). То су све по ја ве ко је су ак тив но или по тен ци јал но де-
струк тив не по ре фе рент не ври јед но сти и ин те ре се јер оне мо гу ћа ва ју 
њи хо во не сме та но до сти за ње, ужи ва ње и раз вој. Уз то, сва ку ври јед-
ност мо же да угро зи ви ше раз ли чи тих при јет њи, али и је дан тип при-
јет њи мо же да угро зи ви ше раз ли чи тих ври јед но сти.9) У на ве де ном 
сми слу и Ре пу бли ка Срп ска је ма ње или ви ше из ло же на угро жа ва њу 
у раз ли чи том об ли ку. Стим у ве зи мо же мо го во ри ти о дви је вр сте 
угро жа ва ња: прва, угро жа ва ње од по ја ва при род них и дру гих вр ста 
не сре ћа (тех нич ко-тех но ло шких) и друга, угро жа ва ње од по ја ва и 
по на ша ња људ ског по ри је кла, ко је мо гу би ти раз ли чи те по вр сти и 
ин тен зи те ту (спољ ни, уну тра шњи, ору жа ни, нео ру жа ни, ко ми би-
но ва ни и слич но).

При род ни из во ри угро жа ва ња Ре пу бли ке Срп ске су опа сно-
сти и ри зи ци свих вр ста ко ји угро жа ва ју Ре пу бли ку Срп ску (љу де, 
имо ви ну, кри тич ну ин фра струк ту ру и слич но) а мо гу их узро ко-
ва ти при род не или дру ге не сре ће. Фак то ри ко ји на то су кли ма и 
во да,10) те ри то ри ја, ге о граф ски по ло жај, за тим по сље ди це иза зва не 
ви шом си лом, зе мљо тре си, по пла ве и дру ге при род не по ја ве ка-
рак те ри стич не за од ре ђе не обла сти.11) На ве де ни фак то ри до во де до 
еле мен тар них не по го да, као до га ђа ја хи дро ме те о ро ло шког, ге о ло-
шког или би о ло шког по ри је кла про у зро ко ва не дје ло ва њем при род-
них си ла, као што су: зе мљо трес, по пла ва, бу ји ца, олу ја, ја ке ки ше, 
ат мос фер ска пра жње ња, град, су ша, од рон или кли за ње зе мљи шта, 
сни је жни на но си и ла ви на, екс трем не тем пе ра ту ре ва зду ха, за ле-

8) Дру штве не ври јед но сти се фор ми ра ју кроз об ли ке људ ске сви је сти, у њи ма се об ли-
ку ју, тран сфор ми шу, ди фе рен ци ра ју и струк ту и ра ју по ва жно сти. Тај про цес се од ви ја 
кроз мо рал, ре ли ги ју, иде о ло ги ју и пра во и у свим тим об ли ци ма ври јед но сти не ма ју 
исти зна чај. Не ке од њих су оп ште при хва ће не, а не ке су у опреч ном од но су и чи не ме-
ђу соб ну не га ци ју. Што су од ре ђе не ври јед но сти при сут ни је у ви ше об ли ка сви је сти, 
то су ви ше свје сни од нос по је ди нач ног и ко лек тив ног пре ма дру штве ном ци љу. Пу тем 
на при јед на ве де них об ли ка сви је сти, пи са них и не пи са них нор ми, уз не по сред не или 
по сред не санк ци је, уво де се пра ви ла за јед нич ког жи во та, ства ра ју и одр жа ва ју дру-
штве не ври јед но сти. На тај на чин се ври јед но сти по ја вљу ју дво ја ко: као по жељ ност 
и при нуд ност. Д. Веј но вић, М. Шик ман, Дефендологија, Ви со ка шко ла уну тра шњих 
по сло ва, Ба ња Лу ка, 2007, стр. 143.

9) С. Ми јал ко вић,  нав.дело, стр. 112.

10) Чи ње ни ца је да је да нас око три че твр ти не свих при род них не сре ћа ве за но за ври је ме, 
кли му, во ду и њи хо ве екс тре ме. Са вјет ми ни ста ра,ПроцјенаугроженостиБоснеиХер
цеговинеодприроднихилидругихнесрећа,Са ра је во, 2010, стр. 81.

11) Ја сно је да на све ове по ја ве чо вјек те шко мо же ути ца ти, али их кроз до бро ура ђе не 
пре вен тив не пла но ве мо же знат но убла жи ти. Из ра да пре вен тив них пла но ва за шти те 
од при род них из во ра угро жа ва ња без бјед но сти др жа ве спа да у пр во ра зред ни за да так 
до бро ор га ни зо ва не др жа ве. Д. Веј но вић, М. Шик ман, нав.дело, стр. 164.
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ђи ва ње во до то ко ва, епи де ми ја за ра зних бо ле сти и по ја ва ште то-
чи на и дру ге при род не по ја ве ве ћих раз мје ра ко је мо гу да угро зе 
здра вље и жи вот љу ди или при чи не ште ту ве ћег оби ма.12) На и ме, 
још од ра ни је је по зна то да је Ре пу бли ка Срп ска и Бо сна и Хер це-
го ви на из ло же на вр ло ви со ком ри зи ку од по пла ва.13) По пла ве у ма-
ју 2014. го ди не у Ре пу бли ци Срп ској (као и у оста лим ди је ло ви ма 
ре ги о на ко ји је био об у хва ћен по пла ва ма14)) по ка за ле су ра зор ну 
сна гу ове еле мен тар не не по го де.15) У Ре пу бли ци Срп ској по себ но 
су би ли по го ђе ни гра до ви До бој, Би је љи на, Ба ња Лу ка и При је дор, 
као и мно го број не оп шти не, укљу чу ју ћи Ша мац, Ву ко са вље, Мо-
дри чу, Брод, Ше ко ви ће, Ко зар ску Ду би цу, Ја њу итд.16) Исто та ко, 
то ком фе бру а ра 2012. го ди не Ре пу бли ку Срп ску (као и ци је ли ре-
ги он) за де си ле су сна жне вре мен ске не по го де про у зро ко ва не сње-
жним па да ви на ма. По је ди ни пут ни прав ци су би ли пот пу но бло-
ки ра ни, угро жен је био жи вот де се ти на ли ца, а мно га на се ља су 
оста ла без елек трич не енер ги је и у изо ла ци ји. По том се по себ но 
из два ја под руч је Фо че, по го то во пут ни пра вац пре ко Че мер на ко-
ји спа ја под руч је ис точ не Хер це го ви не са са ра јев ско-ро ма ниј ском 
об ра сти. Исте го ди не у љет њем пе ри о ду би ли су ак тив ни и шум ски 

12) За кон о за шти ти и спа са ва њу у ван ред ним си ту а ци ја ма, Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке 
Срп ске, 121/12.

13)  По пла ве су у не ко ли ко на вра та (2004, 2010), за јед но са по сљед њим мај ским из 2014. 
го ди не, ко је су би ле ка та стро фа них раз мје ра, на ни је ле ве ли ке ма те ри јал не ште те при-
вре ди, ин фра струк тур ним објек ти ма, око ли шу, здра вљу ста нов ни штва, укљу чу ју ћи и 
гу бит ке људ ских жи во та.

14) Та ко је од 14. до 19. ма ја 2014. го ди не под руч је Бо сне и Хер це го ви не, Ср би је и Хр ват-
ске за хва ти ло је ја ко не ври је ме пра ће но ве ли ким ко ли чи на ма ки ше (200 – 250 л/м2), 
ко ја је про у зро ко ва ла по ве ћа ње во до ста ја на свим ри је ка ма и њи хо вим при то ка ма, а 
за тим пла вље ње огром них по вр ши на зе мљи шта. Та кво ста ње про у зро ко ва ло је и пла-
вље ње ве ли ког бро ја стам бе них, при вред них, ин фра струк тур них и дру гих обје ка та, те 
по љо при вред ног и дру гог зе мљи шта, чи ме је на не се на знат на ма те ри јал на ште та.

15) Пре ма пре ли ми нар ним из вје шта ји ма, ма те ри јал на ште та узро ко ва на „мај ским по пла-
ва ма“ у Ре пу бли ци Срп ској се про цје њу је на бли зу ми ли јар ду евра (968,30 ми ли о на 
евра), док у ци је лој БиХ до сти же дви је ми ли јар де евра, што је го то во 15% БДП-а. Нај-
те же по го ђе ни сек то ри су по љо при вре да, тран спорт и при вре да. Про цје њу је се да је 
130.000 хек та ра об ра ди вог зе мљи шта уни ште но, укљу чу ју ћи усје ве и сточ ну хра ну. 
По ред на ве де ног, Ми ни стар ство уну тра шњих по сло ва еви ден ти ра ло је 19 смрт них слу-
ча је ва ко ји су у ве зи са по пла ва ма. Као ре зул тат по пла ва, оче ку је се пад еко ном ских 
ак тив но сти Бо сне и Хер це го ви не за 0,7 по сто у 2014. го ди ни. Та ко ђе, ре ал но је оче ки-
ва ти и по ве ћа ње при ти ска на јав не фи нан си је, чи ме ће се уве ћа ти и де фи цит са по чет не 
ври јед но сти од 2% БДП-а на 4,5% у 2014. го ди ни. Ви де ти ши ре: Европ ска ко ми сиј, 
Процјена потреба за опоравком и обновом у Босни и Херцеговини, Са ра је во, 2014; 
Euro pean Com mi sion, FloodsinBosniaandHerzegovina,EchoJointAssessmentReport, 
Bru xel les, 2014; Ми ни стар ство уну тра шњних по сло ва Ре пу бли ке Срп ске, Подаци о
смртнострадалимлицима, Ба ња Лу ка2014.. У: М. Шик ман, Г. Ами џић, „Над ле жност 
и уло га по ли ци је у ван ред ним си ту а ци ја ма у Ре пу бли ци Срп ској“, Безбедност, 3/2014, 
стр. 129-147.

16) М. Шик ман, Г. Ами џић,навдело, 129-147. 
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по жа ри ко ји су угро жа ва ли без бјед ност љу ди и имо ви ну.17) По ред 
то га, под руч је Бал ка на је под ути ца јем ве ли ких пло ча ли тос фе ре у 
Евро а зи ји и Афри ци, као и ма њих сег ме на та по пут Ара биј ске пло-
че и Ја дран ске ми кро-пло че, што има за по сле ди цу зе мљо тре се.18) 
По знат је зе мљо трес ко ји се де сио 27. 10. 1969. го ди не у 8 са ти 10 
мин са маг ни ту дом М=6.6 је ди ни ца Рих те ро ве ска ле по сли је ко јег 
је усли је дио на кнад ни удар у 8 са ти 53 мин М=4.7 је ди ни ца Рих-
те ро ве ска ле. Зе мљо тре си су оста ви ли ка та стро фал не по сље ди це 
на под руч ју 15 оп шти на Бо сан ске Кра ји не: Ба ња Лу ка, Че ли нац, 
Лак та ши, Гра ди шка, Пр ња вор, Ко тор Ва рош, Кне же во, Ср бац, 
Кључ, Јај це, При је дор, Сан ски Мост, Кључ, Ко зар ска Ду би ца и 
Но ви Град.19) Исто та ко, под руч је Ре пу бли ке Срп ске под ло жно је и 
дру гим об ли ци ма при род них ка та стро фа, као што су су ше20) (2000, 
2003, 2007), кли зи шта,21) по ја ва ја ког и олуј ног вје тра са гра дом,22) 
17)  Пре ма по да ци ма МУП-а Ре пу бли ке Срп ске на ње ном под руч ју у 2012. го ди ни ре ги-

стро ва но је 2.089 по жа ра. Од то га је 282 или 13,5% би ло на објек ти ма у др жав ној сво ји-
ни, а 741 или 35,5% на објек ти ма у при ват ној сво ји ни. Оста ли про це нат од 51% од но си 
се на 1.066 шум ских по жа ра. У по жа ри ма су смрт но стра да ла 23 ли ца, а укуп на ма те-
ри јал на ште та про у зро ко ва на по жа ри ма из но си 5.327.000 КМ, од че га на објек ти ма 
у др жав ној сво ји ни 665.000 КМ, што ука зу је да је на објек ти ма у при ват ној сво ји ни 
по жа ри ма при чи ње на знат но ве ћа ма те ри јал на ште та (4.560.000 КМ). Де си ле су се и 
дви је екс пло зи је у тех нич ком сми слу, од ко јих по јед на на објек ту у др жав ној и објек ту 
при ват ној сво ји ни. Укуп но про ци је ње на ма те ри јал на ште та при чи ње на екс пло зи ја ма 
из но си 102.000 КМ, од че га 100.000 КМ на објек ти ма у др жав ној и 2.000 КМ на објек-
ти ма у при ват ној сво ји ни. Ми ни стар ство уну тра шњих по сло ва Ре пу бли ке Срп ске, Из
вјештајорадуМУПаза2012.годину, Ба ња Лу ка, 2013.

18) На и ме, број на тек тон ска по мје ра ња на са мом коп ну до при но се аку му ла ци ји при ти ска, 
ко ји, с вре ме на на ври је ме, про из во ди зна чај ну се и змич ку ак тив ност. Та ко је ба ња луч-
ко се и змо ге но под руч је об у хва та про стор од око 10.000 км2 од но сно те ри то ри ју на ра-
сто ја њу 50 км од Ба ње Лу ке и гле да но на осно ву раз ли чи тих по врат них пе ри о да спа да 
у под руч је VII, VI II и IX сте пе на мак си мал но оче ки ва ног ин тен зи те та по МЦС ска ли. 
Ре пу блич ки хи дро ме те ро ло шки за вод, Сеизмологија, 2017. До ступ но на: http://rhmzrs.
com/se i zmo lo gi ja/, при сту пље но 16. 02. 2017.

19) Исто.

20) На и ме, су ше го то во сва ке го ди не су еви ден ти ра не у Ре пу бли ци Срп ској, усљед че га се 
мо же ре ћи да оне у ло кал ним окви ри ма пред ста вља ју при род не не по го де сва ке го ди не, 
а по сњег но су на ве де ном про бле му из ло же не оп шти не Би је љи на, Гра ди шка, Ср бац, 
Ша мац, При је дор, Ко зар ска Ду би ца, Лак та ши, Ба ња Лу ка, Пр ња вор. Ште та од су ша 
то ком љет њих мје се ци из но си од 30 па до чак 70% ма њих при но са од оче ки ва них по 
по је ди ним по љо при вред ним кул ту ра ма, а та ко ђе су за би ље же ни слу ча је ви гдје је ште-
та на по љо при вред ним усје ви ма би ла и сто од стот на. 

21) На под руч ју Бо сне и Хер це го ви не има око 1800 ак тив них кли зи шта од че га у Фе де ра-
ци ји 754, Ре пу бли ка Срп ска пре ко 1000 и Брч ко Ди стрикт 43. Усљед по пла ва, по го то во 
то ком ‘’мај ских по пла ва’’, ак ти ви ра на су мно го број на кли зи шта и сру ше ни су стам-
бе ни објек ти. Пре ма рас по ло жи вим по да ци ма, на под руч ју БиХ, у мај ским по пла ва ма 
ак ти ви ра но је укуп но 5.841 кли зи шта и од ро на на угро же ним под руч ји ма оп шти на. 
Упо ре ди ти: Са вјет ми ни ста ра,ПроцјенаугроженостиБоснеиХерцеговинеодприрод
нихилидругихнесрећа. Са ра је во, 2010, стр. 141.

22) Нај ве ћи број да на са гра дом има ре ги ја од Са ра је ва, до ли ном Не ре тве до ње ног ушћа, 
и око ли на Тре би ња до 3 да на, при че му се уоча ва тренд по ве ћа ња бро ја да на са гра-
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опа сно сти од га са, опа сно сти од не ек спло ди ра них убој них сред-
ста ва, као и тех нич ко-тех но ло шким не сре ћа ма, деј ству опа сних 
ма те ри ја и дру гим ста њи ма опа сно сти. Да кле, ри зик од ка та стро фа 
по сто ји у вр ло ви со ком оби му, а ка та стро фе успо ра ва ју одр жи ви 
раз вој дру штва у цје ли ни, и њи хо ва по ја ва у јед ном ре ги о ну мо же 
да про у зро ку је ште те у не ком дру гом ре ги о ну, и обр ну то. 

За раз ли ку од тра ди ци о нал ног при сту па без бјед но сти по ко-
ме су вој не при јет ње и суб вер зи је нај ве ће опа сно сти по дру штва и 
др жа ве, да нас су без бјед но сни иза зо ви, ри зи ци и при јет ње „при је 
уну тра шњи, не го спољ ни и при је не вој ни, не го вој ни; при је до ла зе 
од не др жав них ак те ра, не го од су ве ре них др жа ва“.23) Да нас до ми-
ни ра ју по ли тич ке при јет ње (уну тра шња не ста бил ност, „не у спје-
шне др жа ве“, те ро ри зам, кр ше ње људ ских пра ва итд.), еко ном ске 
при јет ње (си ро ма штво, рас ту ћи јаз из ме ђу си ро ма шних и бо га тих, 
ме ђу на род не фи нан сиј ске ре це си је, ути цај не фор мал них цен та ра 
фи нан сиј ске мо ћи, пи ра те ри ја итд.), чо вје ком иза зва не еко ло шке 
при јет ње (ну кле ар не ка та стро фе, пла не тар ни еко ло шки про бле-
ми, де гра да ци ја зе мљи шта и во де, ма њак хра не и дру гих при род-
них ре сур са итд.) и дру штве не при јет ње (су коб ма њи не и ве ћи не, 
пре на се ље ност, иле гал не ми гра ци је, ин фек тив не бо ле сти и за ра-
зе итд.).24) Ор га ни зо ва ни кри ми на ли тет, те шки об ли ци при вред ног 
кри ми на ли те та и ко руп ци ја има ју ве ли ки по тен ци јал као об ли ци 
угро жа ва ња без бјед но сти и ве о ма ште тан ути цај на при вред ни и 
еко ном ски раз вој, би ло да се ма ни фе сту је у не ле гал ној тр го ви ни 
опој ним дро га ма,25) људ ским би ћи ма,26) иле гал ној тр го ви ни оруж-
јем и му ни ци јом27) или пак пра њу нов ца, као и раз ли чи тим об ли ци-
ма ис по ља ва ња ко руп ци је.

дом због по ве ћа ња сред ње тем пе ра ту ре и на глих тем пе ра тур них ам пли ту да (ју ни, ју ли 
2003., 2007., 2009., 2010.). Са вјет ми ни ста ра,ПроцјенаугроженостиБоснеиХерцего
винеодприроднихилидругихнесрећа. Са ра је во, 2010, стр. 90.

23) T. Ter riff, S. Croft, L. Ja mes, P. M. Mor gan, SecurityStudiesToday, Po lity Press, Cam brid ge, 
2001 p. 135. Ци ти ра но у: С. Ми јал ко вић, Националнабезбедност, Кри ми на ли стич ко – 
по ли циј ска ака де ми ја, Бе о град, 2009, стр. 199.

24) С. Ми јал ко вић,нав.дело, стр. 199.

25) Што се ти че не за ко ни тог про ме та опој ним дро га ма, она оста је нај че шћи тип ор га ни зо-
ва ног кри ми на ли те та, ко ји је у по ра сту, при че му до ла зи до из ра же не са рад ње из ме ђу 
ор га ни зо ва них кри ми нал них гру па, при че му се БиХ и Ре пу бли ка Срп ска мо гу сма тра-
ти „цен тром ре ди стри бу ци је” дро ге. Цен тар за си гур но сне сту ди је, Студијаооргани
зованомкриминалууБоснииХерцеговини (ур. Ар мин Кр жа лић), Са ра је во, 2014.

26) Под руч је Бо сне и Хер це го ви не у ра ни јем пе ри о ду је би ло ви ше из ра же но у лан цу тр го-
вин љу ди ма, а да нас ка рак те ри шу иле гал не ми гра ци је са упле те но сти ор га ни зо ва них 
кри ми нал них гру па, ко је кон тро ли шу ци је ли про цес од зе мље из во ра до зе мље од ре ди-
шта.

27) Пре ма рас по ло жи вим по да ци ма, без бјед ност Бо сне и Хер це го ви не у зна чај ној мје ри је 
угро же на иле гал ном тр го ви ном на о ру жа ња ко јом се ба ве по је дин ци и гру пе на ме ђу ен-
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У ни зу де фи ни ци ја при сут них у те о риј ској ми сли, а ко ји ма 
се на сто јао од сли ка ти ка рак тер те ро ри зма, ре дов но је при сут но 
не ко ли ко еле ме на та: те ро ри зам је ис по ља ва ње на си ља ко јим по је-
дин ци или гру пе же ле по сти ћи ефе кат код што ши ре пу бли ке; ујед-
но код др жав них ин сти ту ци ја на сто је се ство ри ти осје ћај стра на и 
па ни ке, у сми слу да ни ко ни је си гу ран; те ро ри стич ки акт је уви јек 
иде о ло шки, од но сно по ли тич ки мо ти ви сан. Упра во по ли тич ки мо-
тив је пре суд на во до дје ли ни ца у де фи ни са њу овог чи на у ту жи лач-
кој ис тра зи. Та ко је Ме влид Ја ша ре вић, из вр ши лац те ро ри стич ког 
на па да на згра ду ам ба са де Сје ди ње них Аме рич ких Др жа ва у Са-
ра је ву, умно го ме по мо гао ор га ни ма пра во су ђа об ја шња ва ју ћи сво-
је мо ти ве, а они су ка ко је Ја ша ре вић на вео осве та Сје ди ње ним 
Аме рич ким Др жа ва ма за вој не ак ци је ко је пред у зи ма ју у Ира ку и 
Ав га ни ста ну пре ма му сли ма ни ма,28) што је у скла ду са про кла мо-
ва ним иде о ло шким ци ље ви ма ра ди кал них те ро ри стич ких ор га ни-
за ци ја.29)

Сто га се те ро ри зам мо же сма тра ти за ме тод ко јим је дан иде о-
ло шки по крет, или по ли тич ка ор га ни за ци ја, на сто ји оства ри ти сво-
је ци ље ве. По сто је и дру ги ме то ди, по пут ми си о нар ског ра да, али 
се те ро ри зам вр ло че сто при мје њу је као је дан од њих. Ре пу бли ка 
Срп ска је, уоста лом као и ци је ла Евро па, из ло же на те ро ри стич-
ким на па ди ма ко ји се из во де у име по ли тич ких ци ље ва ра ди кал них 
исла ми стич ких по кре та, тзв. „Ислам ске др жа ве“ (ISIL) и те ро ри-
стич ке ор га ни за ци је Ал Ка и де (AlQaida), а све у ци љу об но ве ка-

ти тет ском, али ди је лом и на ме ђу на род ном ни воу. М. Шик ман, Организованикримина
литет, Ви со ка шко ла уну тра шњих по сло ва, Ба ња Лу ка, 2011.

28) Тада је Јашаревић у видео поруци изјавио: "Неморамобјашњаватизаштонападам
Американце. Они се боре против ислама и муслимана у цијелом свијету. Убијају
муслиманеисилујуњиховежене.АмериканцисаСрбимаиХрватимаприпремајунови
покољ над муслиманима". Џ. Халимовић, „Тероризам у БиХ – полицајци најчешће 
мете“, РадиоСлободнаЕвропа, 28. април/травањ 2015. Доступно на: http://www.slo-
bodnaevropa.org/a/terorizam-u-bih-policajci-najee-mete/26982978.html, приступљено 06. 
04. 2017.

29) Заправо, како наводи професор Деренчиновић „идеолошка основа дјеловања бројних 
терористичких организација на Блиском истоку је фатва (вјерски проглас) којег су 
у фебруару 1998. године издали OsamnabinLaden и AymanalZawahiri. У фатви се, 
између осталог, наводи „да је убијање Американаца и њихових савезника и гађање не 
само војних већ и цивилних циљева света индивидуална дужност сваког муслимана 
без обзира гдје се налази“. У: Д. Деренчиновић, Огледиотероризмуиантитероризму, 
Правни факултет, Загреб, 2005, стр. 7.
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ли фа та,30) је дин стве не му сли ман ске др жа ве ко ја би, пре ма на у му 
ње них про јек та на тре ба ло да се про сти ре на под руч ју по след њег 
ка ли фа та, а то је Ото ман ска им пе ри ја. Те ро ри зам као об лик угро-
жа ва ња без бјед но сти Ре пу бли ке Срп ске ис по ља ва раз ли чи те не га-
тив не ефек те31) и ну жно га је по сма тра ти у кон тек сту ње го вог ис по-
ља ва ња у Бо сни и Хер це го ви ни. Про бле ми ра ди ка ли зма, на сил ног 
екс тре ми зма и те ро ри зма су кључ ни без бјед но сни иза зо ви с ко ји ма 
се БиХ су о ча ва про те клих го ди на,32) при че му ге не за те ро ри зма да-
ти ра још од 90-тих го ди на про шлог ви је ка, ка ко сли је ди:

 •  Та ко су у Бо сни и Хер це го ви ни, у пе ри о ду 1992-1995. 
го ди не, бо ра ви ла ли ца афро-азиј ског по ри је кла ко ја су 
под иде јом „гло бал ног џи ха да“ уче ство ва ла у рат ним 
деј стви ма. На кон за вр шет ка рат них су ко ба нај ве ћи број 
тих ли ца је оти шао на дру га ра ти шта, а је дан број је до-
био др жа вљан ство БиХ и остао ту да жи ви. Та да су ус-
по ста ви ли и пр ве ве ха биј ске за јед ни це, у изо ло ва ним 
се ли ма, у ко је су по сте пе но по че ли да до ла зе и до ма ћи 
ста нов ни ци. За је дан број бив ших др жа вља на Бо сне и 
Хер це го ви не стра ног по ри је кла, од ко јих по је дин ци бо-
ра ве и у Бо сни и Хер це го ви ни, на осно ву укуп них ра-
ни јих са зна ња, оци је ње но је да пред ста вља ју при јет њу 

30) Видети: B. Fishman, TheMasterPlan:ISIS,alQaeda,andtheJihadiStrategyforFinal
Victory, Yale University Press, 2016.

31) Негативни ефекти тероризма, уопште, манифестују се кроз најмање три димензије 
државног и друштвеног живота: људску, економску и безбједносну (у ужем смислу): 
људска димензија односи се на кршење људских права многих директних и индиректних 
жртава тероризма; економска димензија односи се на ефекте тероризма који додатно 
продубљују неповољне чиниоце економске транзиције који су, између осталог, један од 
узрока и услова његовог настанка и безбједносна димензија, која се тиче угрожавања 
националне безбједности успоравањем процеса демократизације тзв. „транзицијских 
друштава“, подривањем демократских институција и владавине права, и стварањем 
бројних социоекономских проблема. Р. Милашиновић, С. Мијалковић, „Тероризам 
као савремена безбедносна претња“, Супротстављање тероризму – међународни
стандарди и правна регулативе, зборник радова (1-16), Висока школа унутрашњих 
послова, Бања Лука, 2011.

32) Тако се у Информацији о стању безбједности у Босни и Херцеговини за 2015. годину 
наводи: ''Тешко економско-социјално стање, незапосленост, оптерећеност проблемима 
недавне прошлости и ратних дешавања, те постојања велике количине оружја које је 
заостало из рата и лако је доступно, уз политичке потешкоће у Босни и Херцеговини и 
ширем окружењу, дају и посебну безбједносну димензију која ствара погодан амбијент 
за јачање различитих облика насилних екстремизама који могу одговарати јачању 
тероризма, као и појавних облика организованог криминала (нелегална трговина 
оружјем и војном опремом, трговина дрогом, итд.)''. Министарство безбједности БиХ, 
ИнформацијаостањубезбједностиуБоснииХерцеговиниза2015.годину. Сарајево, 
2016, стр. 2.
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без бјед но сти БиХ и као та кви ма им је од у зе то др жа-
вљан ство33); 

 • На кон то га, те ро ри стич ки акт до го дио се сре ди ном сеп-
тем бра 1997. го ди не у Мо ста ру, ка да је ак ти ви ра на ауто-
бом ба, при че му је 29 осо ба те же или лак ше по ври је ђе-
но, ме ђу ко ји ма и тро ји ца по ли ца ја ца, а уни ште но је око 
120 ауто мо би ла и исто то ли ко ста но ва34); 

 • По том је у се лу Ко стај ни ца код Ко њи ца, 2002. го ди не, 
осум њи че ни Му а мер То па ло вић мо ти ви сан „иде о ло-
шко-вјер ским фа на ти змом“ убио три чла на по ро ди це 
Ан ђе лић, а си на те шко ра нио, због че га је осу ђен на 35 
го ди на за тво ра35); 

 • За тим је 2005. го ди не за би ље жен по ку шај те ро ри стич-
ког на па да, ка да је осум њи че ни са још три осо бе осу ђен 
због пла ни ра ња те ро ри стич ког на па да на не и ден ти фи-
ко ва ну ме ту у Евро пи. Оп ту жни цом је на ве де но да су 
Бек та ше вић Мир сад и Це сур Аб дул ка дир до пу то ва ли 
у Са ра је во 27. 09. 2005. го ди не, из Швед ске (Бек та ше-
вић), од но сно 27. 10. 2005. го ди не из Дан ске (Це сур) у 
на мје ри да на те ри то ри ји БиХ или не ке дру ге европ ске 
зе мље из вр ше те ро ри стич ки акт. Да ље је на ве де но да је 
циљ та квог те ро ри стич ког ак та био при си ља ва ње вла-
сти БиХ или вла де дру ге др жа ве да по ву ку сво је сна ге 
из Ира ка и Ав га ни ста на36); 

33) Савјет министара, Стратегија Босне и Херцеговине за превенцију и борбу против
тероризма(запериод20102013.године). Сарајево, 2010, стр. 18.

34) За терористички напад оптужен је Ахмед Зухаира Хандал, из Судана. У јавности је 
његово име изнио портпарол вехабијске заједнице у БиХ Алу Хусин Имад, под надимком 
Абу Хамза, који је рекао да вехабијска заједница „не оправдава, али разумије злочин“. 
Хандала је заједно са помагачима терористички напад извео због освете Хрватском 
вијећу одбране. Судски поступак против Ахмеда Зухаире Хандале и његових петорице 
помагача започео је у мају 1998. Хандала је у одсуству (у бијексту) осуђен на казну 
затвора од 10 година. Саучесници терористичког напада, Али Ахмед Али Хамад (из 
Бахреина) и Небил Али Хил, звани Абу Јемен, добили су осам, односно пет година 
затвора. Према: Република, ТероризамуБиХПочеојеуМостару. објављено субота, 
14 студени 2015. Доступно на: http://www.republikainfo.com/index.php/izdvojeno/19816-
terorizam-u-bih-pocelo-je-u-mostaru, присутпљено 06. 04. 2017.

35) Топаловић је, према медијским наводима, члан организације Активна исламска 
омладина и коњичке канцеларије хуманитарне организације «Џемијер ел Фуркан» 
која има сједиште у Сарајеву и финансира је Високи Саудијски Комитет. Према: Клиx, 
Муамер Топаловић признао да је убиоАнђелиће, 27. 12. 2002.. Доступно на: https://
www.klix.ba/vijesti/bih/muamer-topalovic-priznao-da-je-ubio-andjelice/021227004, 
приступљено 06 .04. 2017.

36) Првостепеном пресудом Суда БиХ Мирсад Бекташевић је проглашен кривим за 
кривично дјело тероризма (члан 201 став 1 у складу са ставом 4 тачка ф) Кривичног 
закона БиХ, те је осуђен на јединствену казну затвора у трајању од 15 година и 4 
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 • Кра јем 2008. го ди не, до го дио се но ви те ро ри стич ки на-
пад, ка да је ак ти ви ра на екс пло зив на на пра ва по ста вље-
на у тр жном цен тру ФИС у Ви те зу. Уби је на је јед на осо-
ба, а по ври је ђе но шест, од ко јих јед на те же37); 

 • Исте го ди не у мар ту, у Са ра је ву и Бу гој ну ухап ше на је 
те ро ри стич ка гру па ко ја је про це су и ра на за при пре ма-
ње те ро ри стич ких на па да на објек те Вла де РС, Ка то-
лич ке цр кве, је ди ни ца ЕУФОР-а и Ору жа них сна га БиХ 
ко је су упу ће не у Ирак. Гру пу је ор га ни зо вао и њом ру-
ко во дио Ру стем па шић Ри јад, а Хан џић Аб ду лах и Ве лић 
Едис би ли чла но ви гру пе ко ја је фор ми ра на и дје ло ва ла 
у на мје ри из вр ше ња те ро ри стич ког чи на на те ри то ри ји 
Бо сне и Хер це го ви не с ци љем озбиљ не де ста би ли за ци-
је основ них по ли тич ких, устав них и дру штве них струк-
ту ра Бо сне и Хер це го ви не, те озбиљ ног за стра ши ва ња 
ста нов ни штва, при че му су на сту па ли с по зи ци ја ет нич-
ког и ре ли гиј ског екс тре ми зма и ра ди ка ли зма за сту па ју-
ћи ста во ве да у Бо сни и Хер це го ви ни тре ба упо тре бом 
си ле ус по ста ви ти др жа ву уре ђе ну по ислам ским вјер-
ским про пи си ма, од но сно ше ри јат ску др жа ву38);

 • У ју ну 2010. го ди не, у Бу гој ну, до го дио се но ви те ро-
ри стич ки акт ка да је гру па ра ди кал них екс тре ми ста 
по ста ви ла екс пло зив у по ли циј ску ста ни цу, ко јом при-
ли ком је по ги нуо по ли ца јац, док је шест осо ба по ври је-

мјесеца (Пресуда Суда БиХ, број X-KŽ-06/190 од 21. 05. 2007. године). Апелационо 
вијеће истог суда 21. маја 2007. године донијело је правоснажну пресуду којом се 
дјелимично уважавају жалбе браниоца оптужених, те се пресуда првостепеног вијећа 
преиначава у погледу трајања казне затвора, тако да је Мирсаду Бекташевићу пресудом 
Апелационог вијећа преиначена казна на јединствену казну затвора у трајању од осам 
година и четири мјесеца (Пресуда Суда БиХ, број X-KŽ-06/190 од 21. 05. 2007. године).

37) За наведени напад осумњичени су СувадЏидић и Адмир Ахметспахић, звани Усама 
код којег је пронађен и самоубилачки појас, а касније и Амир Ибрахими. Тужилаштво 
је касније одустало од оптужбе за тероризам, те је Сувад Ђидић, који је сачинио 
експлозивну направу осуђен на девет, а Амир Ибрахими на двије године затвора, након 
што је с Тужилаштвом постигао споразум о признању кривице и пристао свједочити 
против Ђидића. Тадашњи главни тужилац Тужилаштва БиХ, рекао је да „није 
постојала политичка воља да се дјело оквалификује као тероризам, а био је тероризам“. 
П. Ћеранић, „Како против терориста?“, Пресс, 19. 11. 2015, Доступно на: http://pressrs.
ba/info/kolumne/predrag-ceranic-kako-protiv-terorista-18-11-2015, приступљено 06. 04. 
2017.

38)  Наведена лицу су 10. новебра 2011. године првостепеном пресудом оглашена кривим 
за кривична дјела тероризма и удруживања ради чињења кривичних дјела, при чему је 
Ријад Рустемпашић осуђен на јединствену казну затвора у трајању од четири године 
и шест мјесеци, а остали оптужени на јединствену казну у трајању од по три године и 
четири мјесеца. Види детаљније: Кривични предмет S1 2 K 003342 12 Kž (X-K-09/670-
1) – Рустемпашић Ријад и други. Доступно на: http://www.sudbih.gov.ba/predmet/2644/
show, приступљено 06. 04. 2017.
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ђе но. На и ме, оп ту же ни Ха рис Ча у ше вић про гла шен је 
кри вим што се у ви ше на вра та то ком 2010. го ди не са 
ње му по зна тим осо ба ма са ста јао у Бу гој ну и до го ва рао 
да да на 27. ју на 2010. го ди не у ра ним ју тар њим са ти ма 
по чи не те ро ри стич ки чин по ста вља њем при пре мље не 
им про ви зо ва не екс пло зив не на пра ве на стра жњи зид 
згра де По ли циј ске упра ве Бу гој но и ње ним ак ти ви ра-
њем - при па љи ва њем упа ља чем спо ро го ре ћег шта пи-
на иза зо ву екс пло зи ју. При ли ком екс пло зи је, је дан по-
ли циј ски слу жбе ник смрт но је стра дао, је дан за до био 
те шке тје ле сне по вре де опа сне по жи вот, а не ко ли ко 
њих лак ше тје ле сне по вре де. Овим чи ном при чи ње на 
је ве ли ка ма те ри јал на ште та и то на згра ди По ли циј ске 
упра ве Бу гој но, те на окол ним стам бе ним згра да ма, по-
слов ним објек ти ма и ве ли ком бро ју во зи ла. Оп ту же ни 
Ха рис Ча у ше вић по чи ње њем ова квог чи на за циљ је 
имао при си ља ва ње ор га на вла сти Бо сне и Хер це го ви не 
да не што из вр ше, као и озбиљ но за стра ши ва ње ста нов-
ни штва и озбиљ ну де ста би ли за ци ју основ них по ли тич-
ких, устав них и дру штве них струк ту ра Бо сне и Хер це-
го ви не39);

 • У Са ра је ву је у ок то бру 2011. го ди не из вр шен те ро ри-
стич ки акт ко ји је из вео осум њи че ни ко ји је био при пад-
ник ве ха биј ског по кре та пу ца њем на Ам ба са ду САД, 
при ли ком че га је ра нио јед ног по ли цај ца.40) Оп ту же-
ни Ме влид Ја ша ре вић је про гла шен кри вим што је као 
члан тзв. ве ха биј ске за јед ни це у Гор њој Ма о чи, оп шти-
на Сре бре ник, с ци љем да сво јим дје ло ва њем пре ма ин-
сти ту ци ја ма и ор га ни ма вла сти у Бо сни и Хер це го ви ни, 
те ин сти ту ци ја ма и ор га ни ма вла сти дру гих др жа ва ко је 
има ју сје ди ште ам ба са да у Бо сни и Хер це го ви ни, из-

39) Суд Босне и Херцеговине након окончаног главног претреса је дана 20. децембра 2013. 
године изрекао првостепену пресуду којом је оптужени Харис Чаушевић проглашен 
кривим за кривично дјело тероризам. С тим у вези Суд је оптуженом Харису Чаушевићу 
изрекао казну дуготрајног затвора у трајању од 45 година (Кривични предмет Суда 
БиХ број S1 2 K 002596 10 K - Чаушевић Харис и др).

40) Оптужени Јашаревић је 28. октобра 2011. године, у 15:30 сати, извршио терористички 
чин, тако што је извршио напад на објекат Амбасаде САД на начин да је из аутоматске 
пушке, пуцајући око 50 минута, испуцао 105 метака калибра 7,62 мм у правцу зграде 
Амбасаде САД, при томе пуцајући и у правцу мјеста гдје су се налазили службеници 
Дирекције за координацију полицијских тијела, који су обезбјеђивали зграду Амбасаде 
САД, којом приликом је погодио полицијског службеника у обје ноге нанијевши му 
тешке тјелесне повреде. Оптужени је истовремено пуцајући из аутоматске пушке све 
вријеме пријетио и службеницима упосленим у Амбасади САД, све док га полицијски 
службеници МУП-а Кантона Сарајево нису онеспособили и лишили слободе.
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ра зи не за до вољ ство по ло жа јем те за јед ни це и слич них 
брат ских за јед ни ца и му сли ма на у зе мљи, Евро пи и сви-
је ту, те ути че на про мје ну по ло жа ја истих, из ну ђи ва њем 
усту па ка од ор га на вла сти, зах ти је ва ју ћи да НА ТО сна ге 
на пу сте Ав га ни стан, при је те ћи гра ђа ни ма САД-а и Ње-
мач ке, те за стра ши ва њем ста нов ни штва, при пре ма њем 
и вр ше њем рад њи ко је има ју оби љеж ја кри вич них дје ла 
про пи са них Кри вич ним за ко ном Бо сне и Хер це го ви не, 
те је ра ди по сти за ња опи са них ци ље ва од лу чио да из вр-
ши те ро ри стич ки чин41);

 • У то ку 2015. го ди не, на под руч ју Ре пу бли ке Срп ске из-
вр шен је је дан те ро ри стич ки на пад у ко јем је да на 27. 
04. 2015. го ди не у Звор ни ку Нер дин Ибрић упо тре бом 
ва тре ног оруж ја убио јед ног и ра нио два по ли циј ска слу-
жбе ни ка, ко ји су се на ла зи ли на ду жно сти у слу жбе ним 
про сто ри ја ма Ста ни це јав не без бјед но сти Звор ник42);

 • На кон то га је у но вем бру исте го ди не Оме ра гић Енес, 
ли це ко је је бли ско ве ха биј ском по кре ту, у Рај лов цу, 
уби ло је дво ји цу при пад ни ка Ору жа них сна га БиХ, а 
пу ца ло је и на тре ћег уни фор ми са ног при пад ни ка ОС 
БиХ43); 

41) Апелационо вијеће Суда БиХ изрекло је 20. новембра 2013. године пресуду којом се 
оптужени Мевлид Јашаревић оглашава кривим за кривично дјело тероризам из члана 
201 став 1 у вези са ставом 5 тачка а) Кривичног закона БиХ, те му је изречена казна 
затвора у трајању од 15 година (Пресуда Суда БиХ, број S1 2 K 007723 13 KŽK од 20. 
11. 2013. године).

42) По во дом овог на па да, фор ми ран је за јед нич ки ис тра жни тим ко ји су чи ни ли по ли циј-
ски слу жбе ни ци СИ ПА-е и МУП-а Ре пу бли ке Срп ске. Ис тра жни тим фор ми ран је у 
скла ду са упут стви ма по сту па ју ћег ту жи о ца Ту жи ла штва БиХ и из вр шен је уви ђај на 
ли цу мје ста. По сту па ју ћи по на ред ба ма Су да БиХ и Ту жи ла штва БиХ, при пад ни ци 
за јед нич ког ис тра жног ти ма су из вр ши ли 10 пре тре са на ви ше ло ка ци ја и из да то је 10 
По твр да о при вре ме ном од у зи ма њу пред ме та, два осум њи че на ли ца су ли ше на сло-
бо де, док је са слу ша но 14 ли ца у свој ству свје до ка. На осно ву при ку пље них до ка за, 
да на 30. 04. 2015. го ди не осум њи че ни су пре да ти Ту жи ла штву БиХ, уз Из вје штај о 
по чи ње ном кри вич ном дје лу због по сто ја ња осно ва сум ње да су по чи ни ли кри вич но 
дје ло Те ро ри зам из чла на 201. Кри вич ног за ко на БиХ и кри вич но дје ло вр бо ва ње ра ди 
те ро ри стич ких ак тив но сти из чла на 202.б КЗ БиХ. У: Ми ни стар ство без бјед но сти БиХ, 
ИнформацијаостањубезбједностиуБоснииХерцеговиниза2015.годину, Са ра је во, 
2016, стр. 32. 

43)  На ли цу мје ста за те че ни су и свје до ци-оче ви ци из вр ше ња на ве де ног кри вич ног дје ла, 
те се на ли цу мје ста до шло до по да та ка да је да на 18. 11. 2015 го ди не око 19.33 са ти 
НН му шка осо ба, ста ро сти из ме ђу 30-35 го ди не, ви си не око 185 цм, нео бри ја не бра-
де там но сме ђе бо је, об у че на у рас коп ча ну јак ну там не бо је но се ћи у ру ка ма ва тре но 
оруж је - ауто мат ску пу шку ушла у про сто ри је спорт ске кла ди о ни це, гдје су се по ред 
за по сле не рад ни це на ла зи ли смрт но стра да ли при пад ни ци Ору жа них сна га БиХ, и још 
три осо бе, те без из го во ре не ри је чи на кон ула ска по диг нув ши ци јев оруж ја у смје ру 
при пад ни ка Ору жа них сна га БиХ, ис па ли ла ра фал из ва тре ног оруж ја у прав цу истих, 
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 • Исте го ди не де сио се још је дан те ро ри стич ки на пад, а 
то је ба ца ње екс пло зив не на пра ве на По ли циј ску ста ни-
цу у За ви до ви ћи ма.44)

Исто та ко, на осно ву рас по ло жи вих по да та ка пре зен то ва них 
у Стра те ги ји Бо сне и Хер це го ви не за пре вен ци ју и бор бу про тив 
те ро ри зма (за пе ри од 2010-2013. го ди не)45) мо же се ре ћи да је на-
ста вљен ра ни ји тренд агре сив них и про во ци ра ју ћих ак тив но сти 
од ре ђе них по је ди на ца или гру па из по је ди них ле гал них ор га ни-
за ци ја и удру же ња на ци о нал ног или ре ли гиј ског оби љеж ја ко ји 
дје лу ју на про сто ру Бо сне и Хер це го ви не. У про те клом пе ри о ду 
на ста вље не су, а у не ким слу ча је ви ма и ин тен зи ви ра не ак тив но-
сти по је ди них при пад ни ка ра ди кал них ре ли ги о зних гру па у Бо сна 
и Хер це го ви на и окру же њу. Ак тив но сти су у функ ци ји ши ре ња 
ра ди кал ног вјер ског прав ца и иде о ло ги је, од но сно, сти ца ња но-
вих сљед бе ни ка.46) Не ки од њих ин тен зив ним дје ло ва њем (ко је је, 
углав ном, вер бал не при ро де) на ре ли гиј ском и иде о ло шком пла ну, 
ге не рал но не ги ра ју устав но-прав ни по ре дак, те про пи се и за ко-
на др жа ве у оп штем сми слу. Као ре ла тив но но ва по ја ва у Бо сни и 
Хер це го ви ни, у прет ход ном пе ри о ду све ви ше до из ра жа ја до ла зи 
зло у по тре ба цyбер тех но ло ги је, пр вен стве но ин тер не та, из ди фе-
рен ци ра них екс трем но-ра ди кал них без бјед но сно ин те ре сант них 
су бје ка та (осо ба, гру па ци ја, ор га ни за ци ја, удру га и слич но). За јед-

те од мах на пу сти ла про сто ри је кла ди о ни це, да би на кон то га при шла до ауто бу са КЈКП 
ГРАС Са ра је во ко ји са о бра ћа на ли ни ји 23 Же ље знич ка ста ни ца - Рај ло вац, а ко ји је био 
за у ста вљен на ста ја ли шту, те при шав ши до пред њих вра та во зи ла у ко јем се на ла зи ло 
ви ше пут ни ка ме ђу ко ји ма и уни фор ми са ни при пад ник ору жа них сна га, у прав цу истог 
ис па ли ло крат ки ра фал на кон че га се из ме ђу обје ка та уда ља ва пје ши це у прав цу глав не 
са о бра ћај ни це М-18, Ули це Са фе та Зај ке и да ље у не по зна том прав цу од но се ћи са со-
бом и сред ство из вр ше ња. У: Ми ни стар ство без бјед но сти БиХ, Информацијаостању
безбједностиуБоснииХерцеговиниза2015.годину. Са ра је во, 2016, стр. 32.

44)  Да на 24. 11. 2015. го ди не у 00.48 са ти, на кро ву на ве де не згра де до шло до екс пло зи је, 
ко јом при ли ком су по ли циј ски слу жбе ни ци из ла ском на ли це мје ста про на шли дви је 
тзв. „ка ши ке“ од руч не бом бе. При ли ком на ве де не екс пло зи је ни је би ло по ври је ђе них 
ли ца и при чи ње на је ма те ри јал на ште та. Из ла ском на ли це мје ста утвр ђе но је та ко ђе, 
да је да на 23. 11. 2015. го ди не у ју тар њим са ти ма око 08.05 са ти, на згра ди ИД ДЕЕ-е у 
За ви до ви ћи ма, тач ни је на кро ву, про на ђе на јед на руч на бом ба тзв. „ка ши ка ра“, на кон 
че га је из вр шен уви ђај од стра не по ли циј ских слу жбе ни ка, ко јом при ли ком је кон ста то-
ва но да је од стра не НН ли ца или ви ше њих, из вр ше но кри вич но ди је ло „Те ро ри зам” из 
чла на 201. КЗ БиХ. Опе ра тив ним ра дом на те ре ну по ли циј ских слу жбе ни ка МУП-а ЗЕ-
ДО кан то на и ПС За ви до ви ћи, иден ти фи ко ва на су че ти ри ли ца, ко ја се мо гу до ве сти у 
ве зу са по чи ње њем кри вич ног ди је ла. У: Ми ни стар ство без бјед но сти БиХ, Информа
цијаостањубезбједностиуБоснииХерцеговиниза2015.годину, Са ра је во: 2016, стр. 
32.

45)  Са вјет ми ни ста ра, СтратегијаБоснеиХерцеговинезапревенцијуиборбупротивте
роризма(запериод20102013.године), Са ра је во, 2015, стр. 20-21.

46)  Исто.
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нич ка ка рак те ри сти ка на ве де них струк ту ра је да сај бер тех но ло ги-
ју (пр вен стве но ин тер нет) ко ри сте за ме ђу соб но ко му ни ци ра ње, за 
ши ре ње ра ди кал не иде о ло ги је, ин док три на ци ју де кла ри ра них или 
по тен ци јал них сим па ти зе ра, ди стри бу ци ју ра зних са др жа ја (про-
па ганд не ак тив но сти по др жа ва ња гло бал них те ро ри стич ких ор га-
ни за ци ја и по кре та упо тре бом ча та, веб фо ру ма и веб стра ни ца), 
за при ку пља ње и раз мје ну по да та ка и ин фор ма ци ја (до ку ме на та, 
бро шу ра, књи га, аудио и ви део ма те ри ја ла), за при ку пља ње нов ча-
них сред ста ва, за вр бо ва ње, ре гру ти ра ње, мо би ли за ци ју и об у ча ва-
ње но вих чла но ва, за ме ђу соб но умре жа ва ње и по ве зи ва ње ће ли ја 
и чла но ва, за пла ни ра ње, ко ор ди на ци ју и кон тро ли ра ње ак тив но-
сти, те за про во ђе ње ин фор ма тич ког и пси хо ло шког ра та.47) Ана-
ли зе не ких веб стра ни ца от кри ва ју да вир ту ел ни на па ди ни су са мо 
спо ра дич не ини ци ја ти ве по је ди на ца, не го све ви ше и ви ше по ста ју 
ко ор ди ни ра не ак тив но сти.48) 

По ред на ве де ног, у Бо сни и Хер це го ви ни су про те клих го ди-
на во ђе ни суд ски по ступ ци про тив осум њи че них и оп ту же них за 
те ро ри зам, при че му су већ до ни је те и од ре ђе не суд ске пре су де.49) 
Суд БиХ је у то ку 2015. го ди не до нио и дви је пре су де, јед ну про-
тив че ти ри ли ца ко ја су се те ре ти ла за про тив за ко ни то фор ми ра ње 
и при дру жи ва ње стра ним па ра вој ним или па ра по ли циј ским фор-

47) Исто.

48) Са зна ња ука зу ју да у Бо сни и Хер це го ви ни тре нут но по сто ји не ко ли ко wеб сај то ва 
ко ји пре зен то ва ним са др жа ји ма под сти чу или по зи ва ју на не тр пе љи вост, па и мр жњу. 
Углав ном се ра ди о сај то ви ма ко ји ни су ре ги стро ва ни у Бо сни и Хер це го ви ни, не го у 
по је ди ним европ ским зе мља ма (Аустри ји, Ње мач кој, Нор ве шкој и дру го). Ци је ни се 
да сло бод но ди стри бу и ра ње ова квих са др жа ја пу тем ин тер не та, у ко ји ма се отво ре-
но по зи ва на на си ље и од ма зду, у зна чај ној мје ри под сти цај но дје лу је и мо ти ви ше и 
кон зу мен те тих са др жа ја на ис по ља ва ње не тр пе љи во сти и мр жње и до при но си ши-
ре њу не га тив не ат мос фе ре и не си гур не укуп не кли ме у Бо сни и Хер це го ви ни. По ред 
оста лог, ове сај то ве по је дин ци ко ри сте да ис по ље вер бал ну по др шку не ким гло бал ним 
те ро ри стич ким ор га ни за ци ја ма и по кре ти ма кроз при ка зи ва ње од ре ђе них ви део са др-
жа ја из про дук ци је ме диј ске ку ће иза ко је сто ји Ал Ка и да. У не ким од ви део са др жа ја 
се отво ре но по зи ва на на си ље и од ма зду про тив ко а ли ци о них сна га у Ира ку и Ав-
га ни ста ну. По ред то га, у по је ди ним слу ча је ви ма се ин тер нет ко ри сти за под сти ца ње 
на ци о нал не не тр пе љи во сти, раз до ра, те за стра ши ва ње дру гих ет нич ких и вјер ских 
ску пи на. Ин тер нет, као пра ви вир ту ал ни тре на жни камп, све ви ше пре у зи ма уло гу ко ју 
су до са да има ли Ал Ка и ди ни кам по ви у Аф га ни ста ну и Па ки ста ну. Са вјет ми ни ста ра, 
СтратегијаБоснеиХерцеговинезапревенцијуиборбупротивтероризма(запериод
20102013.године), Са ра је во, 2010, стр. 21.

49)  Ви де ти де таљ ни је: М. Си мо вић, М. Шик ман, Кривичноправнореаговањенатешке
обликекриминалитета, Прав ни фа кул тет, Ба ња Лу ка, 2017.
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ма ци ја ма,50) и дру гу про тив Ху се и на Бо сни ћа зва ног Би лал51) због 
кри вич ног дје ла под сти ца ња на те ро ри стич ку ак тив ност, вр бо ва ња 
ра ди те ро ри стич ких ак тив но сти и ор га ни зо ва ње те ро ри стич ке гру-
пе. Исто та ко, са мо у то ку 2015. го ди не Др жав на аген ци ја за ис тра-
ге и за шти ту је под ни је ла 20 из вје шта ја про тив 31 по зна тог ли ца и 
јед ног НН ли ца због по сто ја ња осно ва сум ње да су по чи ње на кри-
вич на дје ла те ро ри зма и кри вич на дје ла ко ја се мо гу до ве сти у ве зу 
са те ро ри змом, а у 2014. го ди ни 22 из вје шта ја про тив 22 по зна та 
ли ца и јед ног НН ли ца.52)

Као по се бан иза зов по ста вља се ра но от кри ва ње бу ду ћих 
те ро ри стич ких ак тив но сти, укљу чу ју ћи и оне ко је за циљ има ју 
про мо ви са ње те ро ри зма, би ло од стра не по је ди на ца или на сил них 
екс тре ми стич ких гру па. У гло бал ном кон тек сту, нај ве ћа при јет ња 
без бјед но сти и без бјед но сним ин те ре си ма Бо сне и Хер це го ви не, у 
овом тре нут ку, до ла зи од сље де ћих те ро ри стич ких ор га ни за ци ја, 
од но сно по је ди на ца и гру па ин спи ри са ним њи хо вих иде о ло ги ја-
ма: AlQaida, ISIL и AlNusra front.53) Да кле, Бо сна и Хер це го ви-
на у осно ви су о че на је и су прот ста вља се истим оним гло бал ним 
те ро ри стич ким при јет ња ма са ка квим се су о ча ва ју и дру ге зе мље 
чла ни це Ан ти те ро ри стич ке и Ан ти-ИСИЛ ко а ли ци је54). Пре ма до-
ступ ним по да ци ма аген ци ја за спро во ђе ње за ко на у БиХ,55) као и 
50) Суд Бо сне и Хер це го ви не до нио је 06. 10. 2015. го ди не пре су ду ко јом су оп ту же ни Ху-

се ин Ер дић, Мид хат Тра ко, Не вад Ху ши дић и Ме рим Ке се ро вић огла ше ни кри вим за 
кри вич но дје ло про тив за ко ни то фор ми ра ње и при дру жи ва ње стра ним па ра вој ним или 
па ра по ли циј ским фор ма ци ја ма. С тим у ве зи, Суд је оп ту же ном Ху се и ну Ер ди ћу из ре-
као ка зну за тво ра у тра ја њу од 3 го ди не и 6 мје се ци, оп ту же ном Мид ха ту Тра ки ка зну 
за тво ра у тра ја њу од 1 го ди не и 6 мје се ци, а Не ва ду Ху ши ди ћу и Ме ри му Ке се ро ви ћу 
ка зну за тво ра у тра ја њу од 1 го ди не. Кри вич ни пред мет S1 2 K 018698 15 Kž – Ер дић 
Ху се ин и дру гих. До ступ но пу тем ин тер не та: http://www.sud bih.gov.ba/pred met/3439/
show, при сту пље но 06. 04. 2017.

51) Суд БиХ је 05. 11. 2015. го ди не из ре као пр во сте пе ну пре су ду Ху се и ну Би ла лу Бо сни-
ћу, не фор мал ном во ђи ве ха би ја у БиХ. Бо снић је осу ђен на се дам го ди на за тво ра због 
кри вич ног дје ла јав но под сти ца ње на те ро ри стич ке ак тив но сти из чла на 202.а. у ве зи 
са кри вич ним дје ли ма вр бо ва ње ра ди те ро ри стич ких ак тив но сти из чла на 202б. и ор-
га ни зо ва ње те ро ри стич ке гру пе из чла на 202д. став 2. Кри вич ног за ко на Бо сне и Хер-
це го ви не. Кри вич ни пред мет S1 2 K 017968 16 Kž – Бо снић Ху се ин. До ступ но пу тем 
ин тер не та: http://www.sud bih.gov.ba/pred met/3379/show, при сту пље но 06. 04. 2017.

52) Ми ни стар ство без бјед но сти БиХ, ИнформацијаостањубезбједностиуБоснииХер
цеговиниза2015.годину. Са ра је во, 2016, стр. 35.

53) Са вјет ми ни ста ра, СтратегијаБоснеиХерцеговинезапревенцијуиборбупротивте
роризма(запериод20152020.година). Са ра је во, 2015.

54) Исто.

55) У Ин фор ма ци ји о ста њу без бјед но сти у БиХ, а пре ма по да ци ма ОСА-е БиХ, на под руч-
ју Си ри је и Ира ка кра јем 2015. го ди не укуп но је бо ра ви ло око 134 ли ца из БиХ, ме ђу 
ко је убра ја мо и стра не др жа вља не бх. по ри је кла. Ме ђу на ве де ним ли ци ма су би ле и 
52 же не и око 70 дје це. Са мо у то ку 2015. го ди не на ра ти шта Си ри је и Ира ка оти шло 
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из вје шта ји ма ме ђу на род них ор га ни за ци ја и дру гих др жа ва Бо сна 
и Хер це го ви на је иден ти фи ко ва на као зе мља из ко је од ре ђе ни број 
ли ца од ла зи у Си ри ју и Ирак, те уче ству је у те ро ри стич ким ак тив-
но сти ма „Ислам ске др жа ве“ и Ал Ну сра Фрон та.56) По себ но за бри-
ња ва чи ње ни ца да у по след ње ври је ме зна ча јан број мла дих, са 
сво јим по ро ди ца ма и де цом, од ла зи на ра ти шта. Та ко је аме рич ки 
Стејт де парт мент у Из вје шта ју о те ро ри зму за 2014. го ди ну, ка да 
је ри јеч о БиХ, у са мом уво ду на ве де но да се на БиХ, за јед но с 
Ал ба ни јом и Ко со вом, гле да као зна ча јан из вор стра них бо ра ца на 
стра ни те ро ри стич ке ор га ни за ци је Ислам ска др жа ва. Ис так ну то је, 
на и ме, да је зна ча јан број БиХ др жа вља на то ком го ди не от пу то вао 
у Си ри ју и Ирак, при че му је на гла ше но да: „иде о ло ги ја ислам ских 
екс тре ми ста те ре ги о нал не екс тре ми стич ке гру пе пред ста вља ле су 
по тен ци јал не из во ре на сил ног екс тре ми зма у БиХ“.57) Осим што 
до при но се оства ри ва њу ци ље ва те ро ри стич ке иде о ло ги је та ква 
ли ца су без бјед но сна при јет ња и за зе мље из ко јих од ла зе ка да се 
јед ном у њих вра те. Ви ше ис тра жи ва ња утвр ди ло је да су по чи ни-
о ци и пла не ри зна чај ног бро ја те ро ри стич ких на па да у по сљед њих 
не ко ли ко го ди на упра во ве те ра ни из ра ни јих су ко ба.58) На и ме, др-
жа вља ни БиХ ко ји су оти шли на ра ти ште у Си ри ју, у слу ча ју да се 
вра те у зе мљу, као и они ко ји су се вра ти ли, ре ал на су опа сност од 
из вр ше ња те ро ри стич ког чи на или вр бо ва ња дру гих по тен ци јал-
них ли ца за из вр ше ње не ког те ро ри стич ког чи на. Ли ца из Бо сне и 
Хер це го ви не ко је су бо ра ви ле на ра ти шти ма у Си ри ји и Ира ку, и 

су 22 ли ца, 20 ли ца је по ги ну ло, а у про те клој го ди ни ни јед но ли це се ни је вра ти ло у 
БиХ. На по ме ну тим ра ти шти ма до сад је по ги ну ло укуп но 49 ли ца. У БиХ се вра ти ло 
46 др жа вља на БиХ, а у Европ ску уни ју и под руч је Бал ка на вра ти ло се 11 ли ца ко ја се 
до во де у ве зу са БиХ. Нај ве ћи дио њих се бо ри или се бо рио у ISIL-у, док је оста ли дио 
до бро во ља ца ло јал ност ис ка зао AlNusriFrontu(ANF). У: Ми ни стар ство без бјед но сти 
БиХ, ИнформацијаостањубезбједностиуБоснииХерцеговиниза2015.годину. Са-
ра је во, 2016, стр. 35.

56) Ре зул та ти спро ве де них ис тра жи ва ња ука зу ју на то да је у пе ри о ду од про ље ћа 2012. 
(пр ви ре ги стро ва ни од ла зак 25. мар та 2012. го ди не) до кра ја 2014. на ра ти шта у Си ри-
ју и ка сни је Ирак из Бо сне и Хер це го ви не и с дру гих по ла зи шта оти шло укуп но 156 
му шка ра ца, др жа вља на БиХ. Од ра ног ље та 2013. го ди не, ка да је ре ги стро ван пр ви од-
ла зак (17. ју на 2013), у Си ри ју по чи њу пу то ва ти и др жа вљан ке Бо сне и Хер це го ви не. 
Упо ре до с по ја вом од ла за ка же на, ре ги стро ва ни су и од ла сци дје це, обич но у прат њи 
јед ног или оба ро ди те ља. До кра ја 2014. на тај на чин Бо сну и Хер це го ви ну је на пу сти-
ло нај ма ње два де сет пе те ро дје це. V. Azi no vić, M. Ju sić, TheLureoftheSyrianWar–The
ForeignFighters’BosnianContingent, Atlan tic Ini ti a ti ve, Sa ra je vo, 2015.

57) А. Ду чић, „БиХ оста је зна ча јан из вор стра них бо ра ца!“, Дневни аваз, 21. јун 2015. 
До ступ но на: http://www.avaz.ba/cla nak/183608/bih-osta je-zna ca jan-iz vor-stra nih-bo ra-
ca?url=cla nak/183608/bih-osta je-zna ca jan-iz vor-stra nih-bo ra ca, при сту пље но 22. 02. 2016.

58) EU Counter-terrorism coordinator, Responsetoforeignterroristfightersandrecentterrorist
attacks in Europe, 2013. Доступно на: http://www.consilium.europa.eu/en/policies/fight-
against-terrorism/foreign-fighters/, приступљено 06. 04. 2017.
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по себ но у фор ма ци ја ма пот чи ње ним или у са ста ву ИСИЛ-а, би ле 
су у бли ском до ди ру с иде о ло ги јом и modusomoperandi ове гру пе. 
Та ко ђе, ство ре не су ве зе и при ја тељ ства са са бор ци ма из Ср би је, 
Цр не Го ре, Ма ке до ни је, Ал ба ни је и с Ко со ва. У про сто ру рат них 
опе ра ци ја у Си ри ји и Ира ку до шло је и до си нер ги је по сто је ћих 
и но во на ста лих ре ги о нал них мре жа с ме ђу на род ним екс тре ми сти-
ма и ми ли тан ти ма.59) Из та кве иде о ло шке и опе ра тив не ма три це, у 
2014. го ди ни из ве де на су два са мо у би лач ка бом ба шка на па да чи ји 
су учи ни о ци с Ко со ва и из Бо сне и Хер це го ви не, док се је дан бо рац 
из ре ги је на шао у фо ку су ме ди ја ти ме што је од сје као гла ву за ро-
бље ном си риј ском вој ни ку.60) По себ но је из ра же на њи хо ва ак тив-
ност на јав ном под сти ца њу за вр ше ње те ро ри стич ких на па да, као 
и ве ли ча ње те ро ри стич ке иде о ло ги је „Ислам ске др жа ве“. Та ко ђе, 
ова ли ца ак тив но уче ству ју и у ре гру то ва њу бу ду ћих те ро ри ста, 
као и у те ро ри стич кој обу ци, бу ду ћи да има ју ис ку ства у ру ко ва њу 
ва тре ним оруж јем. 

ЗАКЉУЧАК

Без бјед ност Ре пу бли ке Срп ске угро же на је ка ко при род ним, 
та ко и тех нич ко-тех но ло шким и људ ским фак то ром. Иако, на пр ва 
два об ли ка угро жа ва ња чо вјек не мо же (бар ди рект но) да ути че, 
не ма ди ле ме у по гле ду њи хо вог по тен ци ја ла у угор жа ва њу жи во та 
љу ди и на но ше ња штет них по сле ди ца по имо ви ну и дру ге ви тал не 
ври јед но сти. Ипак, те ро ри зам, као гло бал на без бјед но сна при јет-
ња, на мет нут је као из ра жен иза зов и без бјед но сти Ре пу бли ке Срп-
ске. На и ме, те ро ри зам је по стао озби љан дру штве ни про блем за 
низ европ ских и бли ско и сточ них зе ма ља. Те ро ри стич ким уда ри ма 
из ло же не су и зе мље са раз ви је ним си сте ми ма без бјед но сти по пут 
Ве ли ке Бри та ни је, Фран цу ске и Ру си је. Ра ди кал ни исла ми стич ки 
по кре ти у име оства ре ња сво јих иде о ло шких ци ље ва, пр вен стве но 
59)  V. Azinović, M. Jusić, TheLureoftheSyrianWar–TheForeignFighters’BosnianContin

gent, Atlantic Initiative, Sarajevo, 2015.

60) BlerimHetaa.k.a.AbuHabbabalKosowi, први бомбаш самоубица с Балкана, разнио 
се у Багдаду, 25. марта 2014. године, и убио 52 особе. Емрах Фојница, звани Хаттаб, 
који је због недостатка доказа ослобођен за учествовање у нападу на Амбасаду САД-а 
у Сарајеву 28. октобра 2011. године, извео је самоубилачки напад у предграђу Багдада 
7. аугуста 2014. у којем су погинуле 24 особе, међу њима једанаест жена и шестеро 
дјеце. Лавдрим Мухаxхери, припадник ИСИЛ-а с Косова, прво је у љето 2014. скренуо 
пажњу видео записом на којем предводи скупину субораца ИСИЛ-а у ритуалном 
паљењу пасоша земаља из којих су дошли, а потом и снимком одрубљивања главе 
заробљеном младићу за којег се претпоставља да је био припадник сиријске војске. V. 
Azinović, M. Jusić, TheLureoftheSyrianWar–TheForeignFighters’BosnianContingent, 
Atlantic Initiative, Sarajevo, 2015.
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об но ве ка ли фа та, је дин стве не др жа ве уре ђе не пре ма прин ци пи ма 
ше ри ја та, ни су ште дје ли ни ма ле зе мље, по пут Бо сне и Хер це го-
ви не. Из вр ши о ци ма и за го вор ни ци ма те ро ри стич ких на па да у БиХ 
су из ре че не пра во сна жне пре су де и ви ше го ди шње за твор ске ка зне, 
док су код по је ди них на па да те ро ри сти по ги ну ли у окр ша ју са при-
пад ни ци ма ор га на ре да. Иако БиХ до но си стра те ги је и за кон ска ак-
та ко ји ма се те ро ри зам тре ти ра као озбиљ на дру штве на опа сност, 
БиХ се не мо же по хва ли ти ре зул та ти ма по стиг ну тим у бор би про-
тив свјет ске по ша сти, иако но си о ци јав них функ ци ја то че сто нео-
сно ва но чи не.

У БиХ ра ди кал на иде о ло ги је на и ла зе на плод но тло, те су 
за хва љу ју ћи њи хо вом дје ло ва њу пр вен стве но кроз низ пор та ла и 
дру штве них мре жа, али и пре да ва ња ко је у пре пу ним са ла ма др же 
ли де ри ве ха биј ског (се ле фиј ског) по кре та, у овој зе мљи ство ре не 
ен кла ве у ко ји ма ва же пра ви ла ко ја од ре де се ле фиј ски ли де ри, а 
не др жав ни про пи си. Ри јеч је о тзв. па ра џе ма ти ма, од но сно вјер-
ским за јед ни ца ма ко је дје лу ју из ван Ислам ске за јед ни це БиХ. Њи-
хов број је у пер ма нент ном по ра сту. Ислам ска за јед ни ца је учи ни-
ла све што је би ло у ње ној над ле жно сти, али ње на оче ки ва ња од 
др жа ве ни су оства ре на. Про блем је у то ме што су се у прак тич ном 
сми слу па ра џе ма ти по ка за ли као ре грут ни цен три тзв. „Ислам ске 
др жа ве“, у ко ји ма ре гру ти пред од ла зак на си риј ско ра ти ште бо ра-
ве и у ко је се по по врат ку вра ћа ју. По ди је ље но дру штво, што БиХ 
уисти ну је сте, по ка за ло се не моћ ним пред овим ве ли ким без бјед-
но сним ри зи ком. Аген ци је за спро во ђе ње за ко на ре а гу ју углав ном 
на под сти цај од тзв. ме ђу на род не за јед ни це, или на кон по чи ње ног 
те ро ри стич ког ак та. Та бор ба тра је ко ли ко и по сљед њи ме диј ски 
ехо, а за тим се за у ста ви до но вог на па да и но вих жр та ва.

Основ на опа сност за Ре пу бли ку Срп ску и БиХ је у по врат ку 
си риј ских рат ни ка, од но сно у мо гућ но сти да бор бу за ци ље ви за 
ко је су се бо ри ли у Си ри ји, на ста ве у БиХ, у окол но сти ма и мо мен-
ту ка да то про ци је не ауто ри те ти се ле фиј ског по кре та.
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Resume
VitalvaluesandinterestsoftheRepublicofSrpskaareburdened

withnumeroussecuritychallenges,risksandthreats.Inthetraditional
sense, thesearecausedbynaturalorigin, technicaltechnologicalor
humanactivities.Bothnaturalphenomena(floods,landslides,avalan
ches,fires,earthquakes)inthelastfewyears(2014,2012,2010etc.)
causedseriousconsequencesaccordingtothesafetyandhealthofpeo
ple,materialandculturalgoods,aswellastheenvironmentingeneral.
Threateningphenomenabyhumanorigin,manifestedeitherasachal
lenge,riskorasecuritythreat,aredailyprocessesandactivitiesthat
haveanegativeimpactonsecurityoftheRepublicofSrpska.Structure
of thisbehaviorsuggests thewidediapasonof threateningphenome
noncausedbythehuman,whichcanvaryfromsmalltolargerthrea
teningconsequences,tothosecausedbytheoutside,inrelationtothe
innershapeofjeopardizingsafety.However,initsscopeandintensity,
butalsothefactthatthisisaphenomenonthathasglobalcharacter,
standsoutterrorism.Inthatsense,inthearticlewillbegivenaparti
cularreferencetothistypeofsecuritythreatfortheRepublicofSrpska,
itsgenesisanddevelopment,formsofexpressingandconsequencesof
manifestation,especiallyinthecontextofexpressionofterrorismand
behavior associatedwith it (e.g. foreign terrorist fighters) inBosnia
andHerzegovina.
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Сажетак
У овом члан ку аутор ана ли зи ра не ти пич не, од но сно не тра

ди ци о нал не без бед но сне иза зо ве (НБИ) за Ср би ју и Ре пу бли ку Срп
ску. Нај пре се об ја шња ва шта су не ти пич ни без бед но сни иза зо
ви. За тим се на во ди уоби ча је на ли ста тих иза зо ва и об ја шња ва 
за што она у овом кон крет ном слу ча ју тре ба да се мо ди фи ку је. 
Аутор за тим де таљ но из ла же сле де ће НБИ: де мо гра фи ја и де
по пу ла ци ја, про да ја зе мље и дру гих ре сур са стран ци ма, про бле ми 
по ве за ни са при ва ти за ци јом стра те шких сек то ра, здрав стве ни 
сек тор, па склоп иден ти тет ских пи та ња као што су кон тро ла 
ме ди ја, про све та и тр жи ште уџ бе ни ка те по ре ме ће ни си стем 
вред но сти. На кра ју се раз ма тра ју два по себ на НБИ, те ро ри зам и 
сај бер ра то ва ње.
Кључ не ре чи: не ти пич ни без бед но сни иза зо ви, де мо гра фи ја, при ва ти за

ци ја, иден ти тет, про све та, те ро ри зам

Пи та ње за јед нич ких без бед но сних иза зо ва за Ср би ју и Срп-
ску је у вре ме ка да спољ не си ле по но во по ку ша ва ју да за па ле Бал-
кан јед но од нај ва жни јих ко ји ма се мо ра мо ба ви ти. У окви ру Спо
ра зу ма о спе ци јал ним па ра лел ним ве за ма ко ји је пот пи сан 2007. 
из ме ђу Бе о гра да и Ба ња Лу ке1) на жа лост из ба че на је ком по нен та 
о вој ној са рад њи ко ја је по сто ја ла у прет ход ној вер зи ји спо ра зу ма 
* Чланак је настао као резултат рада на пројекту 179014 који подржава Министарство 

просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
1) Спо ра зум о ус по ста вља њу спе ци јал них па ра лел них ве за из ме ђу Ре пу бли ке Срп ске и 

Ре пу бли ке Ср би је, Слу жбе ни лист Ре пу бли ке Срп ске, број 60, 11. јул 2007.
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из ме ђу СРЈ и Срп ске, пот пи са ног 2001. го ди не. Но то не зна чи да 
др жа ва Ср би ја и Срп ска не сме ју да са ра ђу ју, или да већ не са-
ра ђу ју и на од ре ђе ним пи та њи ма то га ти па. Укуп на без бед но сна 
си ту а ци ја мо ра се са гле да ва ти у све тлу стал них прет њи Хр ват-
ске, ими грант ске кри зе и укуп не гло бал не не ста бил но сти ко ја се у 
овом де лу све та по пра ви лу ре флек ту је отва ра њем пи та ња гра ни ца 
и ра стом на ци о на ли за ма. У вре ме на ста ја ња овог тек ста про стор 
од Укра ји не пре ко Ру му ни је, до Ма ке до ни је, Цр не Го ре, Бо сне и 
Хер це го ви не и Хр ват ске, оби лу је по ви ше ним тем пе ра ту ра ма и ве-
ли ким из гле ди ма за мо гу ће су ко бе. Европ ска уни ја се на ла зи у про-
це су пре ви ра ња, а сна ге бли ске од ла зе ћој ад ми ни стра ци ји у САД 
по ку ша ва ју да ис про во ци ра ју што ви ше су ко ба на те ре ну и спре че 
на ја вљи ва но спо ра зу ме ва ње из ме ђу Пу ти на и Трам па.

Крај ње је за ни мљи во да вла сти Ма ке до ни је, Ру му ни је и Ма-
ђар ске отво ре но оп ту жу ју Ђер ђа Со ро са за де ста би ли за ци ју сво јих 
зе ма ља и за низ суб вер зив них де лат но сти ко ји ма под ри ва њи хо ву 
власт. Вик тор Ор бан је чак не дав но учи нио ре во лу ци о нар ни по-
тез до но се ћи за кон ко јим за бра њу је даљ њи рад чу ве ног Со ро се вог 
Цен трал но е вроп ског уни вер зи те та ло ци ра ног у На дор ули ци у 
Бу дим пе шти, ко ји је слу жио у по след њих два де сет и се дам го ди-
на као глав ни цен тар за шко ло ва ње и об у ча ва ње ле во ли бе рал не 
и тех но крат ске ели те у го то во свим ис точ но е вроп ским зе мља ма. 
Про тив Со ро са као из во ра де ста би ли за ци је го во ри ло је и низ дру-
гих европ ских ли де ра по пут Ја не за Јан ше, али и не ко ли ко углед-
них аме рич ких се на то ра укљу чу ју ћи и пред сед нич ког кан ди да та 
Те да Кру за и Ин хо фа.

Све ово по ми ње мо за то што се власт Ре пу бли ке Срп ске та ко-
ђе ви ше пу та ба ви ла мо гућ но сти ма за по ку ша је из во ђе ња обо је них 
ре во лу ци ја, а од не дав но је и пред сед ник вла де Ср би је по чео да 
го во ри про тив на вод но на ја вље ног „ма ке дон ског сце на ри ја“, ми-
сле ћи на си стем де ста би ли за ци је и не ле гал не про ме не вла сти ко ји 
је ши рен по све ту у ви ше де се ти на слу ча је ва. До дат ни про блем 
је што се у тим слу ча је ви ма из фа зе гра ђан ских про те ста и не на-
сил них ак ци ја вр ло ла ко и бр зо у слу ча је ви ма Си ри је, Ли би је или 
Укра ји не до ла зи ло до кла сич них хи брид них ра то ва у ко ји ма је на 
кра ју ко ри шће на и вој на си ла, па и ди рект на стра на ин тер вен ци ја 
та мо где је то би ло мо гу ће.

Мо гућ но сти обо је них ре во лу ци ја, не на сил них про те ста и 
слич них вр ста де ста би ли за ци је, зна мо то од 2000. го ди не, сва ка ко 
пред ста вља ју је дан од кључ них не ти пич них без бед но сних иза зо ва 
за Ср би ју и Срп ску. Уз ти пич не или тра ди ци о нал не без бед но сне 
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иза зо ве као што су ору жа на агре си ја, шпи ју на жа, ин фил тра ци ја, 
са бо та жа итд., мо гућ но сти не на сил них и на сил них пре вра та сва ка-
ко чи не је дан од нај ве ћих без бед но сних иза зо ва да нас. Но на ме ра 
ми је да у овом тек сту об ра дим је дан дру ги спек тар не ти пич них 
или ка ко се по пу лар но ка же не тра ди ци о нал них без бед но сних иза-
зо ва (енг. NTS NonTra di ti o nal Se cu rity Thre ats)2) ко ји у не ким ра-
ни јим раз до бљи ма ни су би ли пер ци пи ра ни на тај на чин, или ни су 
по сто ја ли. У вре ме ка да се све ви ше го во ри о хи брид ним ра то ви ма 
ко ји об у хва та ју нај ши ри мо гу ћи спек тар де ло ва ња агре со ра на јед-
ну др жа ву, од су штин ске је ва жно сти схва ти ти ка пи лар не си сте ме 
де ло ва ња стра них фак то ра ко ји мно го ви ше ра де на те шко ухва-
тљи вим и сла бо ви дљи вим ду го роч ним и сек тор ским ин стру мен-
ти ма овла да ва ња и де ста би ли за ци је не го на фрон тал ним ме то да ма 
су ко бља ва ња, ко је по пра ви лу ла ко хо мо ге ни зу ју до ма ћу по пу ла-
ци ју и оте жа ва ју осва ја ње и овла да ва ње про сто ром. 

Из ши ро ког спек тра из дво ји ће мо овом при ли ком је дан број 
тих но вих не ти пич них иза зо ва ко ји угро жа ва ју да нас срп ске про-
сто ре.3)

*
Је дан од ско ри јих чла на ка ме ђу нај ва жни је не ти пич не4) иза-

зо ве без бед но сти на во ди овим ре дом: успон не др жав них су бје ка та 
као што су ме ђу на род не мре же ор га ни зо ва ног кри ми на ла, те ро ри-
зам, гра ђан ски ра то ви и на сил не про ме не ре жи ма, ути цај де гра да-
ци је жи вот не око ли не, по сле ди це де мо граф ских про ме на и сај бер 
ра то ви.5) Због спе ци фич но сти на ше си ту а ци је, ли ста ко ју ће мо ов-
де по ну ди ти мо ра да бу де не што из ме ње на.

По че ће мо са де мо граф ским иза зо ви ма. Ду го роч но гле да но 
ово је нај ве ћи про блем чи та вог Бал ка на. Цео овај про стор је у по-
след њих три де се так го ди на су о чен са про це сом на гле де по пу ла-
ци је, ко ји је по сле ди ца сло же ног спле та фак то ра као што су пад 
2) Од ли чан увод у ову про бле ма ти ку пред ста вља књи га: Ca bal le ro-Ant hony, Mely, (ed.), 

An In tro duc tion to NonTra di ti o nal Se cu rity Thre ats, Sa ge, 2015. Ви де ти и: Тре нин, Ди ми-
трии, Тра ди ци он ные и но вые вы зо вы без о па сно сти в ме жду на род ных от но ше ни ях, 08. 
06. 2015, до ступ но на: http://rus si an co un cil.ru/in ner/?id_4=6082#top-con tent

3) Јо ван Ши по вац је не дав но дао вр ло леп и ак ту е лан пре глед ге не рал них без бед но сних 
иза зо ва за Ср би ју и Ре пу бли ку срп ску. Ви де ти: Ши по вац, Јо ван, „Ср би ја и Ре пу бли ка 
Срп ска: без бед но сни иза зо ви“, Ко ре ни, 27. 09. 2016. До ступ но на: http://www.ko re ni.rs/
sr bi ja-i-re pu bli ka-srp ska-bez bed no sni-iza zo vi/

4) Опре де ли ли смо се за ко ри шће ње тер ми на не ти пи чан уме сто не тра ди ци о на лан за то 
што су не ки об ли ци де ло ва ња про тив нас као што је кон тру и са ње на ци ја, због ду ге 
прак се већ сте кли об лик тра ди ци о нал не не ти пич не прет ње.

5) Sri kanth, Divya, „Non-Tra di ti o nal Se cu rity Thre ats in the 21st Cen tury: A Re vi ew“, In ter na
ti o nal Jo ur nal of De ve lop ment and Con flict, 4/2014, pp. 60-68.  
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на та ли те та, од се ља ва ње и по ре ме ће ни си стем вред но сти.6) Без бед-
но сни аспект де мо гра фи је ни је ума њен чи ње ни цом да се срп ски 
про сто ри ско ро јед на ко пра зне као и про сто ри окол них на ро да. У 
овом тре нут ку чак и му сли ман ско ста нов ни штво у на шем окру же-
њу (Бо шња ци, па и Ал бан ци), ко је се пер ци пи ра као нај ви тал ни је, 
бе ле жи слич не де мо граф ске тен ден ци је. Ал бан ци су у не што бо-
љем по ло жа ју јер је овај про цес по чео не што ка сни је не го код нас, 
али по себ но због на глог исе ља ва ња у За пад ну Евро пу ни они ви ше 
не пред ста вља ју она кву де мо граф ску прет њу ка кву су пред ста вља-
ли у дру гој по ло ви ни про шлог ве ка, ка да су овла да ли про сто ром 
Ко со ва и Ме то хи је. Ал ба ни ја је у пе ри о ду из ме ђу два по след ња 
по пи са из гу би ла бли зу 300 000 ста нов ни ка. Ал бан ци ге не рал но од-
би ја ју да се пре ци зно по пи шу у Ма ке до ни ји, на ју гу Ср би је и на 
Ко сме ту, ка ко би си му ли ра ли де мо граф ску сна гу,7) по што иста по-
пу ла ци ја по ку ша ва да се ре ги стру је на сва три про сто ра.

Ка да се го во ри о тен ден ци ја ма у ши рем окру же њу тре ба ука-
за ти на чи ње ни цу да су по себ но европ ске ин те гра ци је на овим про-
сто ри ма по ве за не са на глим опа да њем ста нов ни штва. Бу гар ска је 
од 1991. до 2011. из гу би ла 1,6 ми ли о на ста нов ни ка, а но ве про це не 
го во ре да су на иви ци па да ис под 7 ми ли о на. За Ру му ни ју про це не 
иду и до гу бит ка 4 ми ли о на ста нов ни ка у истом пе ри о ду. Хр ват ска 
је на иви ци па да ис под 4 ми ли о на, јер осим што је про те ра но срп-
ско ста нов ни штво, по себ но по сле ула ска у ЕУ мла ди и обра зо ва ни 
љу ди ма сов но од ла зе у Не мач ку и дру ге за пад но е вроп ске др жа ве.8)

Све ово ме ђу тим не тре ба да нас те ши јер су и код нас тен-
ден ци је ве о ма за бри ња ва ју ће. Ста ти стич ки за вод Ср би је не ма пре-
ци зну еви ден ци ју о то ме ко ли ко се љу ди исе ља ва сва ке го ди не.9) 
6) Рат на де ша ва ња су сва ка ко да ла свој до при нос због ди рект них жр та ва и број них из бе-

гли ца. Но у ра ни јим пе ри о ди ма по пу ла ци ја се по сле ра то ва ипак об на вља ла. Да нас то 
ни је слу чај због по ре ме ће ног си сте ма вред но сти.

7) Пре ми јер Ал ба ни је Еди Ра ма, не дав но је по во дом ак ту ел не кри зе у Ма ке до ни-
ји где Ал бан ци та ко зва ном Ти ран ском плат фор мом по ку ша ва ју да из бо ре ста-
тус кон сти ту тив ног на ро да, из ја вио да Ал ба на ца у тој др жа ви има око 35%, иако 
по по след њем по пи су има са мо 25%. Ви де ти: http://www.b92.net/in fo/ve sti/in dex.
php?yyyy=2017&mm=04&dd=02&nav_ca te gory=167&nav_id=1246343

8) Са пуно разлога и процес европских интеграција у тоталу може да се подведе под 
нетипичну безбедносну претњу. У Србији он је оквир за бруталан систем условљавања 
који стално нагриза одређене делове друштвеног механизма, а у Српској поред тога он 
је директна безбедносна претња јер страни фактори стално наводе „јачање институција 
БиХ“, односно централизацију као услов за наставак ефикасних европских интеграција 
БиХ. О систему условљавања према Србији који нема преседана у компаративној 
пракси, писао сам у: Ђурковић, Миша, Илузија Европске уније, Катена мунди, Београд, 
2015.

9) Ово је врло чудно јер највећи број људи одлази у десетак земаља које воде прецизну 
статистику усељавања, па би се простим упитом од њих добила јасна статистика о 
највећем броју исељеника.
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По сто је са мо оквир не про це не ко је го во ре о ви ше де се ти на хи ља-
да, при че му су у по след ње вре ме по себ но за бри ња ва ју ће тен ден-
ци је на глог и ма сов ног исе ља ва ња ле ка ра и ме ди цин ског осо бља.

Ре пу бли ка Срп ска је нај сла би је на се љен про стор на Бал ка ну 
са не што ви ше од 50 ста нов ни ка по ква драт ном ки ло ме тру. Не ко-
ли ко ре ги ја је по себ но угро же но. Хер це го ви на ко ја је би ла у исто-
ри ји, све до Дру гог свет ског ра та нај ва жни ји ре сор об но ве срп ског 
ста нов ни штва, да нас је сим бол за од у ми ра ње и де по пу ла ци ју. Про-
це не го во ре да на про сто ру ис точ не Хер це го ви не жи ви све га 70 до 
80 хи ља да ста нов ни ка. Срп ска не ма стра те ги ју за спре ча ва ње да ље 
де по пу ла ци је тог про сто ра ни ти за об но ву и за по шља ва ње мла дог 
ста нов ни штва. Ра ди се о ге о стра те шки из у зет но ва жном про сто ру 
за срп ски на род, јер се ту по ве зу ју Ср би ја, ис точ на Бо сна и Цр на 
Го ра, по себ но Бо ка и Хер цег Но ви ко ји су из ра зи то срп ски.

Брч ко као не у рал гич на тач ка оп стан ка, али и угро же но сти 
је дин ства Ре пу бли ке Срп ске, та ко ђе мо ра да бу де пред мет стал ног 
де мо граф ског мо ни то рин га, јер се ту на ма лом про сто ру по ка зу-
је ко ли ко ва жно мо же да бу де де мо граф ско кре та ње ста нов ни штва 
у јед ном или дру гом прав цу. За Ср бе је пре суд но да се по сто је ћа 
де мо граф ска сли ка ма кар одр жи или по сте пе но ме ња у на шу ко-
рист. По след њи по пис је ге не рал но по ка зао да чак и Ба ња Лу ка као 
пре сто ни ца Срп ске и нај а трак тив ни ја од ред ни ца до се ља ва ња има 
ма ње од 200 000 ста нов ни ка. Кра ји на је кроз исто ри ју би ла стал-
ни пред мет хр ват ског офан зив ног де ло ва ња и сто га тре ба во ди ти 
ра чу на да са мо број но и спрем но ста нов ни штво мо же би ти га рант 
оп стан ка за пад ног де ла Ре пу бли ке Срп ске.

Кад је у пи та њу Ср би ја, тен ден ци је ни су ни шта ма ње упо зо-
ра ва ју ће. Спе ку ли ше се да го ди шње гу би мо из ме ђу 30 и 40 хи ља да 
ста нов ни ка. Оно што се по у зда но зна је сте да је у пе ри о ду од са мо 
де вет го ди на из ме ђу два по пи са ис точ ни део Ср би је остао без пе-
ти не ста нов ни штва (де мо гра фи го во ре о Бе лом по ја су). С об зи ром 
да се у са мо сто ки ло ме та ра из ме ђу Но вог Са да и Бе о гра да оства-
ру је 60% БДП, ни је чу до што се из оста лих кра је ва љу ди ма сов но 
сли ва ју у овај ма ли про стор.

Југ и ис ток цен трал не Ср би је као и Ба нат, је су по себ но угро-
же ни. Ако по ђе мо од ста рог сло га на да при ро да не тр пи ва ку ум, 
ја сно је да ће на ро чи то у до ба по нов них ве ли ких се о ба на ро да на-
ши про сто ри по ста ти атрак тив ни за на се ља ва ње ими гра на та из 
угро же них и сла би је раз ви је них де ло ва све та.10) Да кле де мо граф-

10) Неки наши званичници попут Поверенице за равноправност Бранкице Јанковић су 
већ излазили са таквим идејама у јавност. Видети: http://www.blic.rs/vesti/drustvo/
poverenica-migrante-treba-naseliti-u-pustim-delovima-srbije/q96wzef
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ско пра жње ње Ср би је и Срп ске је да нас нај ве ћи не ти пич ни без бед-
но сни про блем јер ис пра жње на зе мља на ко јој жи ве стар ци ни је 
др жа ва ко ја мо же да се бра ни.

Ка да се го во ри о кон тро ли др жа ве до да ће мо и сле де ћи иза-
зов, ди рект ну кон тро лу зе мљи шта. На Ко сме ту нпр већ. де це ни-
ја ма тра је про цес на сил ног оти ма ња зе мљи шта од Ср ба, од но сно 
ци ља не ал бан ске ку по ви не ко јом се фак тич ки ку пу је и у сво је вла-
сни штво ста вља ко мад по ко мад те ри то ри је. Ре пу бли ка Ср би ја ће 
од сеп тем бра 2017. го ди не на осно ву сту па ња на сна гу Спо ра зу ма о 
ста би ли за ци ји и при дру жи ва њу са Европ ском уни јом ски ну ти ба-
ри је ре за про да ју зе мљи шта стран ци ма. У јав но сти се не до вољ но 
го во ри не са мо о овој чи ње ни ци већ и о по тен ци јал ним про бле ми-
ма ко је овај чин до но си за без бед ност Ср би је.11) Као што је по зна-
то све ис точ но е вроп ске др жа ве су у спо ра зу ми ма о при сту па њу 
ЕУ тра жи ле што ду же од ла га ње мо гућ но сти да стран ци ку пу ју зе-
мљи ште у њи ма. По пра ви лу су то би ле од лу ке да се ово до зво ли 
пет, се дам, не где чак и де сет го ди на на кон ула ска у пу но прав но 
чалнство Уни је. Ср би ја је је ди на др жа ва ко ја је при хва ти ла да до-
зво ли сло бод ну про да ју зе мље пре сти ца ња пу но прав ног члан ства, 
да кле све га че ти ри го ди не на кон ра ти фи ка ци је ССП-а. Не дав но је 
тек де ли мич но по кре ну та рас пра ва о то ме шта ово мо же да по вла-
чи и да ли се од го ва ра ју ћим за ко ном мо же ма кар де ли мич но уве сти 
не ка вр ста за шти те од не же ље них по сле ди ца.

Из ове пер спек ти ве по сто ји не ко ли ко не у рал гич них та ча ка и 
про бле ма тич них сце на ри ја. Не ко ли ко пу та се већ у ме ди ји ма по ја-
вљи ва ла ин фор ма ци ја да Ал бан ци на вод но сце на рио овла да ва ња 
про сто ром са Ко сме та пре но се и на југ цен трал не Ср би је. Шпе ку-
ли са ло се о ку по ви ни зе мљи шта у под руч ју Пре ше ва са ис точ не 
стра не ауто-пу та, за тим о ши ре њу у прав цу Вра ња и Ни ша. Та ко ђе 
се по ста вља пи та ње шта ће се де си ти са зе мљи штем на ис то ку Ср-
би је где је све ви ше се ла на пу ште но, а број не пар це ле за пу ште не и 
не об ра ђу ју се, ве ро ват но по тен ци јал но оста ју ћи и без кон тро ле и 
без фак тич ког вла сни штва. Ни је не мо гу ће за ми сли ти да не ки бо га-
ти ше ик из Еми ра та или Са у диј ске Ара би је одво ји знат на сред ства 
и ку пи чи та ва се ла где би по ре цеп ту не дав но им пле мен ти ра ном у 
БиХ12) на се лио хи ља де Ара па и та ко по чео да гра ди стра не ен кла ве 
у Ср би ји.
11) Срђан Шљукић је недавно одржао одлично предавање на Институту за европске 

студије и објавио чланак у Политици. Видети: „Купујте земљу, више је не праве“, 
Политика, 26.02. 2017.

12) Видети чланак о Сарајево ризорт Осеник код Сарајева где је подигнуто село са 160 кућа 
у коме живе само Арапи, а домаћем становништву је улаз забрањен: http://www.blic.rs/
vesti/svet/bosancima-ulaz-zabranjen-izgraden-prvi-potpuno-arapski-grad-u-bih/5sd69vr
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Дру го про бле ма тич но под руч је је сва ка ко Вој во ди на, је дан 
од про сто ра са нај плод ни јим зе мљи штем у Евро пи. Пре тен зи је на 
овај про стор по ка зу је не ко ли ко су бје ка та. Не мач ка пре ко ра зних 
удру же ња по ду нав ских Шва ба и слич них но ми нал но не вла ди них 
орг ни за ци ја и по кре та по ку ша ва да по кре не пи та ње имо ви не Не-
ма ца ко ји су оти шли или про те ра ни по сле Дру гог свет ског ра та 
због уче шћа у ко ла бо ра ци ји или у тру па ма Вер мах та. Ра ди се на 
сим бо лич ком обе ле жа ва њу под руч ја стра да ња, по ку ша ји ма да се 
стра да ња кроз ко ја су они про шли кра јем ра та из јед на че са на си-
љем и агре си јом ко ју су вр ши ли то ком оку па ци је и да се на тај 
на чин отво ри про стор за ре ви зи ју по сле рат них пре су да и вра ћа-
ње не крет ни на и зе мљи шта. Не мач ка, чи ја је по зи ци ја ге не рал но 
оја ча ла у Евро пи13) и ко ја осе ћа но ву вр сту са мо по у зда ња по сле 
из ла ска Ује ди ње ног кра љев ства из уни је, ла ко мо же да ову сна гу 
и ути цај ис ко ри сти за об но ву не ких ста рих пла но ва о екс пан зи ји, 
при че му је са да у фо ку су еко ном ска екс пан зи ја. На ја ве до ла ска 
ве ли ких по љо при вред них си сте ма по пут Те ни са та ко ђе тре ба узи-
ма ти са ре зер вом ако се гле да на по тен ци јал ни без бед но сни зна чај 
кон тро ле зе мљи шта и еко ном ских ре сур са у Вој во ди ни.

Ма ђар ска и Ма ђа ри су та ко ђе дру ги по тен ци јал ни иза зов. 
За вре ме Ор ба но ве вла да ви не во ди се вр ло озбиљ на и фо ку си ра на 
по ли ти ка пре ма Ма ђа ри ма ван Ма ђар ске уз ја сне на ме ре об но ве 
њи хо ве еко ном ске, кул тур не и по ли тич ке сна ге. Не дав но је вла да 
Ма ђар ске одо бри ла за ов да шње усло ве огро ман но вац од 160 ми-
ли о на евра за бес по врат не или ве о ма по вољ не кре ди те ма ђар ским 
пред у зет ни ци ма у Вој во ди ни14) са ко јим они мо гу да ши ре по сло-
ве, али и да ку пу ју не крет ни не. Ако се уз ово до да чи ње ни ца да су 
ве о ма ли бе рал ном по ли ти ком да ва ња др жа вљан ства и број ни Ср би 
ко ји има ју не ког да љег пре тка Ма ђа ра до би ли мо гућ ност до би ја-
ња па со ша, као и фа кат да у број ним шко ла ма де ца чи сто срп ског 
по ре кла иду на ча со ве ма ђар ског је зи ка јер њи хо ви ро ди те љи та ко 
до би ја ју на док на ду од 5000 ди на ра ме сеч но, до би ја мо ду го роч но 
гле да но вр ло из глед не мо гућ но сти аси ми ла ци је јед ног де ла Ср ба 
за јед но са ре сур си ма у Вој во ди ни.

Ко нач но, ту је и хр ват ски фак тор. Иако је за ко ном и да ље за-
бра ње на про да ја зе мљи шта стран ци ма, оп ште је по зна то да стра ни 
су бјек ти др же бар 35 000 хек та ра зе мље у Вој во ди ни. Од стра них 
др жа вља на нај ви ше има Иви ца То до рић, вла сник Агро ко ра. Сце-
на рио у ко ме би хр ват ска др жа ва или хр ват ски тај ку ни ци ља но ку-
по ва ли од ре ђе на под руч ја у Вој во ди ни (по себ но у Сре му) је вр ло 
13) Видети: Минклер, Херфрид, Сила у средишту, Албатрос плус, Београд, 2016.

14) Видети: http://www.alo.rs/za-vojvodinu-od-madara-160-miliona-evra/24828
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мо гућ и стра хо ви то опа сан, као и по тен ци јал но стра но вла сни штво 
над би ло ко јим сег мен том пре ра ђи вач ке пре храм бе не ин ду стри је. 
Ако већ ни је мо гу ће про ме ни ти ССП и од ло жи ти ње го во сту па ње 
на сна гу, др жа ва би уз по моћ сво јих слу жби без бед но сти мо ра ла да 
са ста ви вр ло ре стрик ти ван ме ха ни зам над гле да ња про да је зе мље 
стран ци ма и па жљив кон стан тан мо ни то ринг ових про це са са ја-
сним пра ви ма да из без бед но сних раз ло га огра ни чи или об у ста ви 
од ре ђе не тран сак ци је чак и ако би оне тр жи шно би ле чи сте и ис-
пла ти ве.

У Ре пу бли ци Срп ској та ко ђе по сто је та кви иза зо ви. У том 
по гле ду по себ но тре ба из дво ји ти ре јон Брч ког и це лу По са ви ну на 
под руч ју ко ри до ра. Би ло је спе ку ла ци ја да су То до рић и не ки дру ги 
хр ват ски тај ку ни и та мо по че ли да се ин те ре су ју за ку по ви ну зе-
мље, те да је на вод но би ло и од ре ђе них ку по ви на.15)

Ге не рал но, тре ба ре ћи да је сва ко отва ра ње др жа ве ко ја у 
про це си ма при ва ти за ци је да је мо гућ ност стра ним фак то ри ма да 
ку пу ју и пре у зи ма ју ње не ре сур се и сек то ре, по тен ци јал но без бед-
но сно про бле ма тич но. Као што је по зна то и нај ве ће и нај моћ нје 
др жа ве по пут Аме ри ке и Не мач ке не дав но су до не ле низ од лу ка 
у ко ји ма су спре чи ле ки не ске при вред не су бјек те да пре у зи ма ју 
њи хо ве ва жне ком па ни је. У Ру си ји је Пу ти нов до ла зак на власт по-
ве зан са по тре бом спре ча ва ња Хо дор ков ског, Бе ре зов ског и дру гих 
тај ку на, да енер гет ски сек тор Ру си је пре пу сте нај ве ћим гло бал-
ним игра чи ма. Ка да се иде на ли бе ра ли за ци ју и отва ра ње про сто ра 
стран ци ма, ко ји за и ста мо гу да до не су но ву тех но ло ги ју, ква ли те-
тан ме наџ мент и но вац по тре бан за ин ве сти ци је, исто вре ме но мо-
ра да се по ди же ни во кон тро ле и стал ног мо ни то рин га по на ша ња 
ових стра них су бје ка та у укуп ном дру штве ном и др жав ном си сте-
му. На сто ји се да се спре чи њи хо во мо но пол ско по на шње, угро-
жа ва ње жи вот не сре ди не, ко ри шће ње свог по ло жа ја за ко руп ци ју 
по ли ти ча ра, шпи ју на жу итд.

По што су и Ср би ја и Срп ска кре ну ле у по сте пе ну при ва ти-
за ци ју ра зних сек то ра, тре ба во ди ти ра чу на о то ме шта се са њи ма 
де ша ва и да ли се ло шим при ва ти за ци ја ма мо же угро зи ти не са мо 
фук нци о ни са ње од ре ђе них стра те шких си сте ма,16) већ и омо гу ћи ти 
да стран ци овла да ју њи ме и да тај по ло жај ко ри сте за уце њи ва-
15) Интересовање Турске, Саудијаца, Малезије и других финансијски моћних исламских 

земаља за БиХ такође представља нешто о чему треба водити рачуна. Њихова циљана 
куповина земље у Српској (Брчко, Сребреница нпр.) била би изузетно проблематична 
и опасна.

16) Један од најопаснијих примера је приватизација локалних система изградње и 
одржавања насипа на рекама, који су у неким општинама толико били запуштени да је 
држава морала да та предузећа врати под своју контролу.
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ње др жа ве. У том по гле ду де ша ва ња у сек то ру здрав ства су ве-
о ма ва жна. Др жа ва мо ра да спре чи про це се про па да ња др жав ног 
здрав стве ног си сте ма ко ји се вр ше са на ме ром да би се по ди за ли 
при ват ни си сте ми, и то по себ но кад су њи хо ви вла сни ци стран ци. 
При ват ни здрав стве ни цен три, кли ни ке, дис пан зе ри, мо ра ју да се 
раз ви ја ју са мо као до пу на, а не као кан цер ко ји ће ме то дом ко руп-
ци је оти ма ти и пре у зи ма ти по сло ве од др жав ног сек то ра. При ва-
ти за ци ја ба ња у Ср би ји је јед но та кво за ни мљи во пи та ње. Дру го 
је ши ре ње стра них при ват них кли ни ка. У Срп ској се пре не ко ли ко 
го ди на го во ри ло о по сте пе ном ула ску хр ват ских при ват них здрав-
стве них фон до ва. Та да шњи ми ни стар Шкр бић је оп ту жи ван да је 
зна чај но ума њио ква ли тет др жав ног здрав ства што су по не ким ту-
ма че њи ма ис ко ри сти ли хр ват ски фон до ви да уђу у и пре у зму зна-
ча јан део тр жи шта.

Ако се по гле да исто ри ја ових про сто ра и де ло ва ња ве ли ких 
си ла пре ма Ср би ма, уоча ва се да су нај зна чај ни ји не ти пич ни без-
бед но сни иза зо ви би ли ве за ни за иден ти тет ска пи та ња. Да нас 
је већ мо гу ће ма кар у основ ним цр та ма ре кон стру и са ти по ли ти ку 
су зби ја ња срп ског иден ти те та ко ји су во ди ле ве ли ке си ле у кон ти-
ну ти е ту од Аустро-Угар ске и Ото ман ске им пе ри је, пре ко Ита ли је, 
Не мач ке, Бри та ни је до Сје ди ње них др жа ва. Сви на по ри на овом 
пла ну би ли су усме ре ни ка 1) одва ја њу Ср ба од Ру са, пра во сла вља 
и ћи ри лич ног пи сма, 2) про ме ни иден ти те та Ср ба и по себ но ка 
кон стру и са њу но вих на ци ја на обо ди ма срп ског ет нич ког про сто-
ра. Та ко смо уме сто је дин стве ног срп ског про сто ра на ко ме би без 
об зи ра на вер ску при пад ност Ср би по кри ва ли ши рок цен трал ни 
про стор Бал ка на, до би ли про ши ре ну хр ват ску на ци ју са ве ли ким 
бро јем по кр ште них Ср ба, бо шњач ку на ци ју, за тим ма ке дон ску на-
ци ју и ко нач но за ме так не ка кве цр но гор ске на ци је. Је дан део Ср ба 
су аси ми ло ва ли и Ал бан ци, Бу га ри, Ру му ни и Ма ђа ри.

У свом ка пи тал ном де лу о ре ли гиј ском ин тер вен ци о ни зму,17) 
Алек сан дар Ра ко вић је по ка зао ка ко је ре ли гиј ско и цр кве но пи та-
ње ко ри шће но у том прав цу и ка ко се оно и да нас ко ри сти да би се 
пре ко вер ског пи та ња вр ши ла но ва одва ја ња Ср ба од свог ет нич ког 
кор пу са. С об зи ром да по сто је број ни на по ри да се и на те ри то ри ји 
Вој во ди не фор ми ра не ка ква Вој во ђан ска на ци ја од Ср ба Вој во ђа-
на,18) за шти та од на сто ја ња да се ови про це си на ста ве пред ста вља 
фун да мен тал ни за да так за Ср бе да нас и у Ср би ји и у Срп ској, али 

17) Ра ко вић, Алек сан дар, Ср би и ре ли гиј ски ин тер вен ци о ни зам, 19912015, Хри шћан ски 
кул тур ни цен тар, Бе о град, 2016.

18) Ти ме се де таљ но ба вио ака де мик По пов. Ви де ти: По пов, Че до мир, Исто ри ја на де лу, 
Ма ти ца срп ска, Но ви Сад, 2016.
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и у Цр ној Го ри где Ср би во де ве ли ку бит ку за очу ва ње свог тра ди-
ци о нал ног иден ти те та и за спре ча ва ње сво је аси ми ла ци је у но во-
цр но гор ски ква зи на ци о нал ни про је кат.

Ако та ко ства ри по ста ви мо он да су за да ци ве за ни за све об-
ли ке кон тра о ба ве штај не за шти те до ма ћих ин сти ту ци ја од ин фил-
тра ци је и ко руп ци је спо ља19). На тај на чин мо ра мо да са чу ва мо де-
ло ва ње је дин стве не Срп ске пра во слав не цр кве на чи та вом срп ском 
про сто ру и да спре чи мо на сто ја ња да се њој про ме ни име и да се 
она по це па по но во др жав ним гра ни ца ма па да бу де и не ка ква Хр-
ват ска пра во слав на цр ква, Бо сан ска пра во слав на цр ква итд. Ин-
сти ту ци је иден ти те та ко је не гу ју, чу ва ју и пре да ју иден ти тет ско 
на сле ђе мо ра ју до би ти ап со лут ни при ро ти тет. Ако се оне за пу сте, 
срп ски на род ће да нас са по ја ча ним си сте ми ма ма ни пу ла ци је и ме-
диј ског де ло ва ња из гу би ти свој те мељ. По себ но у све тлу при ти са-
ка да се на кон про па лог ју го сло вен ског екс пе ри мен та укљу чу је мо 
у но ве мул ти на ци о нал не и ре ги о нал не екс пе ри мен те ко ји тра же да 
код де це раз ви ја мо но ве над на ци о нал не иден ти те те.

Ра зу мљи во је да се ов де мо ра во ди ти ра чу на ко ме се и под ко-
јим усло ви ма пре пу шта кон тро ла ме ди ја у обе др жа ве. Но сва ка ко 
нај ва жни ји апект је су обра зов не ин сти ту ци је ко је су по след њих 
го ди на на уда ру по ви ше осно ва. У Ср би ји су си стем обра зо ва ња 
на кон 2000. пре у зе ли кла сич ни аген ти ути ца ја стра них си ла и ве-
ли ких над на ци о нал них игра ча ко ји су си сте мат ски ра ди ли на под-
ри ва њу ква ли те та обра зо ва ња, ауто ри те та шко ле и про фе со ра и на 
про мо ци ји не мо рал ног по на ша ња.20) Ови про це си се на жа лост и 
да ље на ста вља ју и сва ка ре фор ма обра зов ног си сте ма пред ста вља-
ла је да љи ко рак у том прав цу. На пра вљен је цео ан ти си стем вред-
но сти у ко ме се кроз шко лу и ме ди је па три о ти зам ви ше не пред ста-
вља као фун да мен тал на не у пит на вред ност. Ауто ри тет ро ди те ља у 
ку ћи и учи те ља у шко ли се си стем ски и ци ља но под ри ва ка ко би се 
у дру штву уни шти ла ди сци пли на, по ре дак и ор га ни за ци ја те под-
ста кле све анар хич не тен ден ци је.

Но, без бед но сно је по себ но про бле ма тич но кре та ње на тр
жи шту уџ бе ни ка. За пет на е стак го ди на срп ски из два чи су из гу би-
ли бор бу на до ма ћем тр жи шту ко је су пре у зе ли сло ве нач но - не-

19) Не до пу сти во је да на че лу На род не би бли о те ке Ср би је бу де кла си чан стра ни агент 
ути ца ја Сре тен Угри чић ко ји је у нај ва жни јој срп ској кул тур ној ин сти ту ци ји оба вљао 
по сао рас та ка ња срп ског кул тур ног про сто ра, та ко што је Ње го ша кла си фи ко вао ван 
срп ске књи жев но сти и ста вљао у „цр но гор ску“ књи жев ност. По гле да ти Вла ду шић, 
Сло бо дан, „Са мо у би ство из не ха та или уну тра шње бом бар до ва ње На род не би бли о те-
ке“, Пе чат, 02. 06. 2010. 

20)  О то ме ви де ти у: Ђур ко вић, Ми ша, Сли ка, звук и моћ, МСТ Га јић, Бе о град, 2009; Ди-
ми три је вић, Вла ди мир, Но ви школ ски по ре дак, Ле ген да, Ча чак, 2005.
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мач ки Клет и хр ват ска Школ ска књи га. У по след њем тре нут ку је 
за у ста вље на и на ја вље на при ва ти за ци ја За во да за уџ бе ни ке и на-
став на сред ства ко ји су исти ови игра чи хте ли да пре у зму и да ско-
ро пот пу но овла да ју срп ским тр жи штем уџ бе ни ка. Овај ула зак је 
оства рен на низ вр ло про бле ма тич них на чи на као што су дам пин-
шке це не, ко руп ци ја ди рек то ра и на став ни ка бес плат ним се ми на-
ри ма и та бле ти ма, ви ше го ди шње по сло ва ње са гу бит ком да би се 
за у зе ло тр жи ште итд.

На кон све га што се на овим про сто ри ма де ша ва ло ми слим 
да не тре ба об ја шња ва ти ко ли ко је за Ср би ју опа сно што Хр ва ти и 
Сло вен ци др же ве ћин ски удео у срп ском тр жи шту уџ бе ни ка. Мо-
же мо са мо да за ми сли мо шта би се у Хр ват ској де си ло да је ма кар 
еле мен тар но тен ден ци ја кре ну ла у том прав цу. Тре ба се под се ти-
ти чи та вих кам па ња ко је су во ђе не кад су Ми тро вић, Ми шко вић 
и не ки дру ги срп ски по слов ни љу ди по ку ша ва ли да пре у зму не ке 
хр ват ске ком па ни је.

У прет ход ном сег мен ту по ме ну ли смо по ре ме ће ни си стем 
вред но сти, ко ји је под ути ца јем по гре шног школ ског си сте ма, ме-
диј ске иде о ло шке пре си је и хе до ни стич ке ска рад не и ан ти по ро-
дич не по пу лар не кул ту ре за ца рио на на шим про сто ри ма. Европ ска 
уни ја, САД, и дру ги за пад ни ак те ри си сте мат ски про мо ви шу тзв. 
ЛГБТ пра ва, пор но гра фи за ци ју јав не сфе ре, кул ту ру ван брач них 
за јед ни ца и раз во да, жен ских ку ћа и ме ша ња др жа ве у све по ре по-
ро дич ног жи во та. До но се се за ко ни по пут Ан ти ди скри ми на ци о ног 
(2010) или За ко на о за шти ти од на си ља у по ро ди ци (2016) ко ји 
ди рект но де сти му ли шу сту па ње у по ро дич не за јед ни це и ра ђа ње 
де це. По ли ти ча ри или не раз у ме ју о че му се ра ди, или су ди рект но 
уце ње ни за оп ста нак на вла сти ти ме да пу шта ју та кве на ка рад не 
за ко не. По ре ме ће ни си стем вред но сти у ко ме не ма про сто ра за жр-
тво ва ње, ве ру и мо рал, узрок је и дра ма тич ног па да на та ли те та, 
исе ља ва ња, ко руп ци је, па да ве ре у зна чај обра зо ва ња итд. Озбиљ-
ни по зна ва о ци исто риј ских и дру штве них кре та ња сло жи ће се да 
је мо рал на де гра да ци ја јед ног дру штва увод у ње го во про па да ње 
по свим осно ва ма.

На кра ју ће мо крат ко по ме ну ти и два но ва иза зо ва ко ји се 
по ја вљу ју у спи ску са ко јим смо се су сре ли на по чет ку ра да. Те
ро ри зам, ко ји је до жи вео но ви злат ни пе ри од на про сто ру За пад не 
Евро пе,21) сре ћом још увек ни је у зна чај ној ме ри при су тан на на-
шем про сто ру. По тен ци ја ли су ме ђу тим ја ко ве ли ки. Под се ти мо се 
да је у Звор ни ку пре пар го ди на у апри лу 2015. био та кав на пад на 
21) По гле да ти по се бан број ча со пи са По ли ти ка на ци о нал не без бед но сти, по све ћен но вим 

те ро ри стич ким иза зо ви ма. Број 1/2016.



ПОЛИТИКА НАЦИОНАЛНЕ БЕЗБЕДНОСТИ

108

стр. 97-110.

по ли циј ску ста ни цу ко ју је из вр шио по врат ник са бли ско и сточ ног 
фрон та.22) По зна то је да ве ли ки број му сли ма на из БиХ, са Ко сме-
та, Ма ке до ни је и из Ра шке обла сти или ра ту је у ре до ви ма ИДИЛ, 
од но сно не ких дру гих екс тре ми стич ких гру па, или се вра тио ода-
тле са зна чај ним бор бе ним ис ку ством. Ши ром БиХ и на Ко сме ту 
по сто је број ни кам по ви за обу ку или ве ха биј ске за јед ни це ко је су 
ве о ма скло не ра ди кал ним ме то да ма бор бе про тив „не вер ни ка“, али 
и про тив при пад ни ка ели те соп стве ног на ро да.

Ко смет ко ји је но ми нал но нај ве ћи део од 1999. на о ва мо про-
вео под окри љем кон тро ле тзв. ме ђу на род не за јед ни це по стао је 
из вор ве ли ких без бед но сних прет њи због по ве за но сти тр го ви не 
дро гом, ор га ни ма, швер ца љу ди са ве ли ким су ма ма нов ца ко ји ма 
се мо гу фи нан си ра ти зна чај ни те ро ри стич ки по ду хва ти.

Ко нач но, ка да го во ри мо о сај бер ра то ви ма и сај бер ак ци ја-
ма, тре ба под се ти ти да је Пен та гон фор ми рао сво ју сај бер ко ман ду 
као че твр ти вид вој ске уз тра ди ци о нал ну коп не ну, те мор на ри цу 
и ави ја ци ју. Ха ко ва ња, сај бер на па ди и по себ но ко ри шће ње дру-
штве них мре жа у опе ра ци ја ма под ри ва ња вла сти и ње не сме не на 
ули ци, по ста ло је стан дард ни део опе ра ци ја аме рич ких без бед но-
сних и вој них слу жби и фор ма ци ја. Отуд се све зе мље да нас мо ра ју 
озбиљ но ба ви ти за шти том од сај бер шпи ју на же, ха ко ва ња и сај бер 
те ро ри стич ких на па да. По зна то је да су у Ки ни трај но оне спо со-
би ли рад мре жа и ком па ни ја ко је сум њи че за са рад њу са аме рич-
ким без бед но сним слу жба ма, а да Ру си и Тур ци као и дру ге зе мље 
по вре ме но при бе га ва ју за бра ни де ло ва ња од ре ђе них мре жа и си-
сте ма на сво јој те ри то ри ји (феј сбук, тви тер). На про шло го ди шњим 
пар ла мен тар ним из бо ри ма у Цр ној Го ри, пр ви пут смо има ли та кав 
слу чај и ов де ка да су вла сти Цр не Го ре ис кљу чи ле де ло ва ње вај бе-
ра на сво јој те ри то ри ји до кра ја из бо ра.

Слу жбе без бед но сти Ср би је и Срп ске исто као и вој ска мо-
ра ју по ла ко да раз ви ја ју сво ја оде ље ња за од бра ну од сај бер на па-
да и за оне мо гу ћа ва ње суб вер зив них ак ци ја стра них слу жби пре ко 
дру штве них мре жа.

*
У за кључ ку мо же мо да ука же мо на чи ње ни цу да смо ов де 

на бро ја ли чи тав низ не тра ди ци о нал них, од но сно не ти пич них без-
бед но сних прет њи, ко је има ју све ве ћи ак ту ел ни и по тен ци јал ни 
ка па ци тет за угро жа ва ње без бед но сти Ср би је и Срп ске. На рав но, 
тра ди ци о нал ни иза зо ви су и да ље при о ри тет и за то је нео п ход но 

22) Видети: http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/republika_srpska/aktuelno.655.html:545570-
Policajac-ubijen-u-napadu-na-policijsku-stanicu-ubica-vikao-Alahu-akbar
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да Ср би ја вра ти ре дов но слу же ње вој ног ро ка, као и да се ин тен зи-
ви ра раз ме на без бед но сних ин фор ма ци ја из ме ђу Бе о гра да и Ба ња 
Лу ке, па и без бед но сна са рад ња у сег мен ти ма у ко ји ма је то мо гу-
ће, као што су су зби ја ње те ро ри зма и слич но. Но ови не ти пич ни 
об ли ци без бед но сног угро жа ва ња све ви ше до би ја ју на зна ча ју и 
пред ста вља ће убу ду ће све ве ће прет ње за оп ста нак на ших др жа ва. 
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Mi sa Djur ko vic

NON-TYPI CAL SE CU RITY THRE ATS  
TO SER BIA AND RE PU BLIC OF SRP SKA

Re su me
In this ar tic le the aut hor analyzes atypi cal or nontra di ti o nal se

cu rity thre ats (NST) for the Re pu blic of Ser bia and Re pu blic of Srp ska. 
First, he ex pla ins what the atypi cal se cu rity thre ats are. Then, he pre
sents the usual list of the se thre ats and ex pla ins why in this par ti cu lar 
ca se it sho uld be mo di fied. The aut hor then analyzes in de tail the fol
lo wing NST: de mo graphy and de po pu la tion, the sa le of land and ot her 
re so ur ces to fo re ig ners, the pro blems as so ci a ted with the pri va ti za tion 
of stra te gic sec tors, the he alth sec tor, and a set of iden tity is su es such 
as con trol of the me dia, edu ca tion and tex tbo ok mar ket, fi nis hing with 
dis tor ted va lue system. At the end are con si de red two usual NST, ter ro
rism and cyber war fa re. 
Keywords: atypi cal or nontra di ti o nal se cu rity thre ats (NST), de mo graphy, 

pri va ti za tion, iden tity, edu ca tion, ter ro rism

* Овај рад је примљен 27. мар та 2017. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 20. апри ла 2017. године.
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ЗНАЧАЈ ПОДРИЊА  
ЗА НАЦИОНАЛНУ БЕЗБЕДНОСТ 
СРБИЈЕ И РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Сажетак
У кон тек сту на ци о нал не без бед но сти да нас је нео п ход но 

са гле да ва ти све иза зо ве, ри зи ке и прет ње ко ји угро жа ва ју без бед
ност др жа ве и на ро да, а не са мо вој не ка ко се то не ка да чи ни ло. 
Ре ги он Под ри ња је стра те шки ва жан за Ср би ју и Срп ску и у ње му 
се ја вља ју три иза зо ва по на ци о нал ну без бед ност оба су бјек та: по
ли тич ког, еко ном ског и де мо граф ског ка рак те ра. Рад је по де љен у 
че ти ри це ли не. У пр вој се го во ри о пој му на ци о нал не без бед но сти 
и уоп ште о са вре ме ним при сту пи ма ко ји се ти чу ис тра жи ва ња 
по ја ва и про це са ва жних за без бед ност. У дру гом су да те основ не 
ка рак те ри сти ке ре ги о на Под ри ња, док су у тре ћем пред ста вље ни 
иза бра ни еко ном ски, де мо граф ски и по ли тич ки по ка за те љи. Че
твр ти део је за кљу чак, у ком ће би ти из не та кон ста та ци ја да је 
у ци љу оси гу ра ва ња на ци о нал не без бед но сти нео п ход но пред у зе ти 
од го ва ра ју ће ме ре, док је то још мо гу ће.
Кључ не ре чи: на ци о нал на без бед ност, Под ри ње, Ре пу бли ка Срп ска, еко

но ми ја, де мо гра фи ја

О ПОЈ МУ НА ЦИ О НАЛ НЕ БЕЗ БЕД НО СТИ

По јам без бед но сти је је дан од оних ко ји се у сва ко днев ном 
жи во ту нај че шће ко ри сте. Због то га се то ком вре ме на раз вио и ве-
ли ки број де фи ни ци ја без бед но сти. Пре ма Бе ри ју Бу за ну (Ba rry 
Bu zan), без бед ност је ста ње ко је ка рак те ри ше од су ство прет њи 
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или је то те жња ка од су ству прет њи1). Ово је ве ро ват но нај кра ћи 
и нај са же ти ји опис без бед но сти. При то ме, „прет ња се, у нај ши-
рем сми слу, мо же де фи ни са ти као из ра зи та и све сна на ме ра да се 
на не се кон крет на ште та не кој осо би, сво ји ни или пра ву, ка ко би 
се обје кат прет ње при си лио на ис пу ња ва ње на мет ну тих зах те ва.“2)

Пре ма об ли ку угро же но сти, раз ли ку је мо се дам ти по ва по ја-
ва ко је на ру ша ва ју без бед ност, што је при ка за но у Та бе ли бр. 1. У 
тре ћем де лу ра да ће па жња би ти по све ће на ше стом ти пу угро же-
но сти - со ци јал но-еко ном ској, по што у од ре ђе ној ме ри ова по ја ва 
ути че на на ци о нал ну без бед ност по сма тра них ен ти те та у за да том 
про стор ном окви ру.

Та бе ла бр. 1: Ти по ви угро же но сти3)

фи зич ка  
угро же ност

фи зич ка не спо соб ност да се од у пре или опо ра-
ви од ути ца ја опа сно сти

прав на  
угро же ност

сла ба др жа ва, не спо соб на да омо гу ћи по што ва-
ње за ко но дав них про пи са и пра во суд них од лу ка

ор га ни за ци о на  
угро же ност

сла ба др жа ва, ор га ни за ци о но не у ре ђе на, та ко да 
ни је спо соб на да спре чи, убла жи или се опо ра-
ви од ути ца ја опа сно сти 

тех нич ка  
угро же ност

не а де кват но зна ње и/или упо тре ба тех ни ка 
упра вља ња ри зи ци ма

по ли тич ка  
угро же ност

сла бост по ли тич ких сна га и отво ре но пи та ње 
њи хо ве ле ги тим но сти; не а де кват на кон тро ла 
по ли ти ке, пла ни ра ња или ши рих по ли тич ких 
при ли ка.

со ци јал ноеко ном ска 
угро же ност

дру штве но-про стор на се гре га ци ја, ве ли ке не јед-
на ко сти бо гат ства, дру штве на дез ор га ни за ци ја, 
не а де ква тан дру штве ни по ло жај од ре ђе них гру-
па, по сто ја ње со ци јал не изо ла ци је по је ди на ца, 
при сут ност ве ћих со ци јал них ри зи ка

пси хо ло шка и кул тур
на угро же ност

не а де кват на па ра диг ма без бед но сти или пер-
цеп ци ја ри зи ка, не спрем ност или не спо соб ност 
да се пре ду зму ме ре у ци љу за шти те, сла бо сти 
и/или не по сто ја ње аде кват не кул тур не по ли ти ке

1) Barry Buzan, People, States & Fear. The National Security Problem in International Rela
tions, Harvester Books, Brighton, 1983.

2) Зо ран Јеф тић, Ста ни слав Сто ја но вић, „Раз ли чи ти трет ма ни без бед но сти (Прет по став-
ке за де фи ни са ње пој ма без бед но сти)“, у: Цвет ко вић, Вла ди мир, Ри зик, моћ, за шти
та. Уво ђе ње у на у ке без бед но сти, Слу жбе ни гла сник, Фа кул тет без бед но сти, Бе о град, 
2010, стр. 631.

3) Пре ма: Fa bien Nat han, „Na tu ral Di sa sters, Vul ne ra bi lity and Hu man Se cu rity”, In: Bra uch 
H.G.; Grin, J.; Me sjasz, C.; Be he ra, N.; Cho u rou, B.; Oswald Spring, U.; Li ot ta, P. H. ; 
Ka me ri-Mbo te. P. (Eds.), Fa cing Glo bal En vi ron men tal Chan ge: En vi ron men tal, Hu man, 
Energy, Food, He alth and Wa ter Se cu rity Con cepts, Ber lin – He i del berg – New York – Hong 
Kong – Lon don – Mi lan – Pa ris – Tokyo: Sprin ger Ver lag, 2009, стр. 1121-1129.
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У за ви сно сти од то га из ког угла се на без бед ност гле да, мо-
гу се пра ви ти раз ли чи те кла си фи ка ци је и ка те го ри за ци је. Пре ма 
Раз вој ном про гра му Ује ди ње них на ци ја, УНДП-у (Uni ted Na ti ons 
De ve lop ment Pro gram me), раз ли ку је се се дам ти по ва без бед но сти, 
што је пред ста вље но у Та бе ли бр. 2. То су: еко ном ска, пре храм бе-
на, здрав стве на, еко ло шка, лич на, дру штве на и по ли тич ка.

Та бе ла бр. 2: Ти по ви без бед но сти и прет ње4)

Тип без бед но сти Дефиниција Претња

Еко ном ска  
без бед ност

По сто ја ње си гур них 
основ них при хо да.

си ро ма штво, не за по сле ност, 
за ду же ност, не по сто ја ње 
при хо да

Пре храм бе на 
без бед ност

Фи зич ка и еко-
ном ска мо гућ ност 
при сту па основ ним 
на мир ни ци ма.

глад, не до ста так фи зич ког 
и еко ном ског при сту па пре-
храм бе ним про из во ди ма

Здрав стве на 
без бед ност

За шти та од бо ле сти 
и не здра вог жи во та.

не а де кват на здрав стве на за-
шти та, пан де ми је, епи де ми-
је, сла ба ис хра на, не здра ви 
жи вот ни услов

Еко ло шка  
без бед ност

Здра во фи зич ко 
окру же ње.

при род не ка та стро фе, за га-
ђи ва ње жи вот не сре ди не, 
ис цр пљи ва ње ре сур са

Лич на  
без бед ност

Без бед ност од фи-
зич ког на си ља.

тор ту ра, рат, ет нич ке тен зи-
је, кри ми нал, ин ду стриј ски 
и са о бра ћај ни ак ци ден ти, 
ак ци ден ти на рад ном ме сту

Дру штве на  
без бед ност

Си гур но члан ство у 
гру пи.

тла че ње (из гру пе), су ко би 
(из ме ђу гру па), до ми на ци ја 
јед не гру пе

По ли тич ка  
без бед ност

Жи вот у дру штву у 
ком су обез бе ђе на 
основ на људ ска пра-
ва.

по ли тич ка ре пре си ја, укљ. 
тор ту ру, кр ше ње људ ских 
пра ва, за ро бља ва ње, за др жа-
ва ње

Без бед ност се мо же са гле да ва ти и по сек то ри ма (сек тор ски 
при ступ), по мо ћу ко јих се це ли на рас по ре ђу је на пет раз ли чи тих 
де ло ва. „Пре ма сек то ри ма без бед но сти, мо гу ће је раз ли ко ва ти вој-
не, по ли тич ке, со ци је тал не, еко ном ске и еко ло шке“ иза зо ве, ри-
зи ке и прет ње.5) Сек тор ска кла си фи ка ци ја је хо ри зон тал на, док 
су ни вои ана ли зе вер ти кал но рас по ре ђе ни и мо гу се кре та ти од 
гло бал не, пре ко ре ги о нал не и на ци о нал не до ин ди ви ду ал не без-
бед но сти. У овом ра ду ће би ти ана ли зи ран на ци о нал ни ни во. Под 
пој мом на ци о нал на без бед ност мо же се под ра зу ме ва ти и ни во ана-
4) UNDP, Hu man De ve lop ment Re port, 1994, http://hdr.undp.org/en/re ports/glo bal/hdr1994/

chap ters/, при сту пље но 02. 04. 2017.

5) Фи лип Еј дус, Ме ђу на род на без бед ност, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2012, стр. 37.
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ли зе, али се мо же по сма тра ти и без бед ност др жа ве на на чин ка ко 
су то чи ни ли број ни те о ре ти ча ри.

По јам на ци о нал на без бед ност је пр ви пут упо тре био Вол тер 
Лип ман (Wal ter Lip pmann) 1943. го ди не јед но став но опи су ју ћи да 
је то ста ње „ка да на род има си гур ност да не ће мо ра ти да жр тву је 
сво је ле ги тим не ин те ре се уко ли ко же ли да из бег не рат, или, уко-
ли ко је иза зван, да сво је ле ги тим не ин те ре се одр жа ва уче шћем у 
ра ту.“6) Осла ња ју ћи се на ову де фи ни ци ју не ко ли ко го ди на ка сни је 
Ха ролд Лaсвел (Ha rold Las swell) у увод ном де лу мо но гра фи је на-
во ди да „њен спе ци фи чан сми сао под ра зу ме ва сло бо ду од стра ног 
дик та та.“7) Ме ђу тим, ова ко уско ту ма чи ти по јам на ци о нал не без-
бед но сти је у са вре ме ним усло ви ма не мо гу ће. Иза зо ви, ри зи ци и 
прет ње ви ше се не ти чу са мо уче шћа у ра ту или ње го вог из бе га-
ва ња, ни ти се ве зу ју за вој на пи та ња, већ, ка ко је пред ста вље но, 
по сто је раз ли чи ти ти по ви и об ли ци угро же но сти. Оси гу ра ва ње 
на ци о нал не без бед но сти под ра зу ме ва и од су ство прав не, ор га ни-
за ци о не, по ли тич ке, со ци јал но-еко ном ске и пси хо ло шко-кул тур не 
угро же но сти, ти че се еко ном ске, здрав стве не, пре храм бе не, еко ло-
шке и по ли тич ке без бед но сти, од но сно свих пет сек то ра.

У са вре ме ном све ту „на ци о нал на без бед но сна по ли ти ка 
др жа ве за ви си од вр сте и рас про стра ње но сти др жав них и на ци-
о нал них ин те ре са, те ак ту ел них и по тен ци јал них прет њи ко је те 
ин те ре се угро жа ва ју, или их мо гу угро зи ти. Прет ње мо гу би ти: по-
ли тич ке, еко ном ске, вој не, де мо граф ске, со ци јал не, кон фе си о нал-
не, еду ка тив не, еко ло шке и прет ње иза зва не ду го роч ним при кри ве-
ним де ло ва њем ре тро град них сна га у свим обла сти ма дру штве ног 
жи во та. Про бле ми де фи ни са ња пој ма на ци о нал на без бед ност до-
ла зе до пу ног из ра жа ја тек ка да тре ба да се иден ти фи ку ју вред-
но сти ко је мо гу би ти угро же не и ка да тре ба де фи ни са ти ви тал не 
др жав не и на ци о нал не ин те ре се ко је тре ба да шти те еле мен ти си-
сте ма на ци о нал не без бед но сти. Ве ћи на са вре ме них ауто ра ко ји се 
ба ве ис тра жи ва њи ма на ци о нал не без бед но сти, сма тра да ви тал ни 
дру штве ни, др жав ни и на ци о нал ни ин те ре си, уства ри, чи не оп-
ште по тре бе др жа ве и ње них гра ђа на и да про из и ла зе из оп штих 
вред но сти и ци ље ва са др жа них у уста ви ма на ци о нал них др жа ва, 
и из ре ал них мо гућ но сти и ствар не по зи ци је сва ке др жа ве у ме ђу-

6) Wal ter Lip pmann, U.S. Fo re ign Po licy: Shi eld of the Re pu blic, Lit tle & Brown, Bo ston, 
1943, стр. 49; Лип ман је пр ви упо тре био и по јам „хлад ни рат“ да би опи сао та да шње 
ста ње у од но си ма из ме ђу САД и Со вјет ског са ве за. О ово ме ви ше у: Steel, Ro nald, Wal
ter Lip pmann and the Ame ri can Cen tury, Lit tle, Brown, and Com pany, Bo ston, 1980, стр. 
201-202.

7) Ha rold D. Las swell, Na ti o nal Se cu rity and In di vi dual Fre e dom, McGraw-Hill, New York-
To ron to-Lon don, 1950.
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на род ном од но си ма.“8) Због то га је без бед ност др жа ве ста ње ко је 
„омо гу ћа ва функ ци о ни са ње, ста бил ност и раз вој др жа ве, оси гу ра-
ва мир, су ве ре ни тет, те ри то ри јал ну це ло ви тост и не по вре ди вост 
гра ни ца, уну тра шњи по ре дак у зе мљи, основ на пра ва и сло бо де 
гра ђа на, шти ти њи хо ве жи во те, здра вље, имо ви ну и жи вот ни про-
стор.“9) Исто вре ме но, то је и про цес ко ји укљу чу је низ ме ра ка ко 
би се без смет њи оси гу рао трај ни, одр жи ви раз вој др жа ве, у ци љу 
ње не од бра не као по ли тич ке ин сти ту ци је ко ја мо же за шти ти по је-
дин ца и дру штво у це ли ни, њи хо ву имо ви ну и жи вот ну сре ди не, 
од прет њи ко је мо гу зна чај но осла би ти ње но функ ци о ни са ње или 
угро зи ти до бра од по себ ног зна ча ја.10) 

Због то га је нео п ход но на ци о нал ну без бед ност са гле да ва ти 
из нај ши рег мо гу ћег кон тек ста и ана ли зи ра ти нај ра зли чи ти је мо-
гу ће иза зо ве, ри зи ке и прет ње услед чи јег де ло ва ња мо же до ћи до 
про бле ма у функ ци о ни са њу др жа ве. У овом ра ду су ис пи ти ва не 
прет ње спе ци фич не за ге о граф ски про стор Под ри ња ко је угро жа-
ва ју без бед ност Ср би је и Срп ске. Ре пу бли ка Ср би је је ме ђу на род-
но при зна та др жа ва и ко ри сти ти по јам на ци о нал на без бед ност у 
ње ном слу ча ју је мо гу ће би ло у ком кон тек сту да се овај фе но мен 
по сма тра. До про бле ма мо же до ћи због по ве зи ва ња на ци о нал-
не без бед но сти са Ре пу бли ком Срп ском, по што она ни је др жа ва. 
Ипак, због свих спе ци фич но сти ве за них за уну тра шњу струк ту ру 
Бо сне и Хер це го ви не и исто риј ских окол но сти ко је су до ве ле до 
фор ми ра ња оба ен ти те та у овој зе мљи, сма тра мо да је та кав при-
ступ са вим оправ дан из два раз ло га. Пр во, раз ли ке из ме ђу пер цеп-
ци је иза зо ва, ри зи ка и прет њи, пре све га оних ко ји су по ве за ни са 
по ли тич ком и пси хо ло шко-кул тур ном угро же но шћу у два ен ти те та 
су то ли ке, да је го то во не мо гу ће про на ћи нај ма њи за јед нич ки са-
др жа лац ко јим би се украт ко опи са ло шта пред ста вља на ци о нал-
ну без бед ност Бо сне и Хер це го ви не као це ли не. Дру го, по ли тич ка 
су ко бље ност, ме ђу ет нич ке и ме ђу ре ли гиј ске тен зи је при мет не у 
ре ла тив но ду гом вре мен ском кон ти ну и те ту пре све га го во ре ка ко 
пред став ни ци раз ли чи тих на ро да у БиХ јед ни дру ге по сма тра ју 
као фак тор угро жа ва ња соп стве не „на ци о нал не без бед но сти“, те је 
за то нео п ход но на ци о нал ни ни во ана ли зе по сма тра ти не из др жав-
не, већ из ен ти тет ске рав ни.

8) Ра до слав Га ћи но вић, „Кла си фи ка ци ја без бед но сти“, На у ка, без бед ност, по ли ци ја, Год. 
12, бр. 2, 2007, стр. 12.

9) La di slav Šimák et al, Ter mi no lo gický slovník krízového ma na žmen tu, Fa kul ta špeciálneho 
in ži ni er stva Ži lin skej uni ver zity v Ži li ne, Ži li na, 2006, стр. 5.

10) Wal de mar Ki tler, Bez pi ec ze ńst wo Na ro do we RP, Pod sta wo we ka te go rie, Uwa run ko wa nia, 
System, Aka de mia Ob rony Na ro do wej, War sza wa, 2011, стр. 22-31.
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ОБЛАСТ ПОД РИ ЊА - ОСНОВ НЕ КА РАК ТЕ РИ СТИ КЕ

У за ви сно сти од то га са ког ста но ви шта по сма тра мо, ре ги он 
Под ри ња се мо же ока рак те ри са ти и као ге о граф ско под руч је ко-
је об у хва та слив ре ке Дри не, или као област ко ја се ме ри ди јан ски 
про те же то ком ре ке Дри не. Под ра зу ме ва ју ће, пр во на ве де но је ши-
ре, а дру го уже ста но ви ште. До са да, ни је би ло на сто ја ња да се пре-
ци зни је од ре ди ши ре и уже ге о граф ско про сти ра ње овог под руч ја. 
Оту да и ис по ље на прак са да се под Под ри њем под ра зу ме ва ју ме ста 
и оп шти не кроз ко је Дри на про ти че, то јест да се као про стор ни 
оквир ана ли зе ко ри сти уже ста но ви ште. За то се у Под ри ње ра чу-
на ју те ри то ри је ло кал них са мо у пра ва: Фо ча, Но во Го ра жде (Ус ти-
пра ча), Ви ше град, Сре бре ни ца, Бра ту нац, Звор ник, Би је љи на (све 
на ве де не у ен ти те ту Ре пу бли ка Срп ка); Ус ти ко ли на-Фо ча, Пра ча-
Па ле и Го ра жде (у ен ти те ту Фе де ра ци ја БиХ); Ба ји на Ба шта, Љу-
бо ви ја, Ма ли Звор ник, Ло зни ца, Бо га тић (у Ср би ји). 

Ме ђу тим, ако се у об зир узму и при то ке ре ке Дри не, као и 
под руч ја ко ја еко ном ски гра ви ти ра ју ка овим оп шти на ма Под ри-
ње об у хва та зна чај но ши ре под руч је. У ту под рињ ску агло ме ра ци ју 
спа да ју и оп шти не Плу жи не и Жа бљак у Цр ној Го ри, укљу чу ју ћи 
ту ри стич ки цен тар Дур ми тор, за тим Ужи це и Ча је ти на са Зла ти бо-
ром и пла ни ном Та ром, те Ша бац и Срем ска Ми тро ви ца у Ср би ји, 
као и Со ко лац, Чај ни че, Хан Пи је сак, Ка ле си ја, Ло па ре, Угље вик и 
ис точ ни део оп шти не Ту зла у Фе де ра ци ји БиХ, и ис точ ни део ди-
стрик та Брч ко у БиХ. 

Уку пан ток ре ке је дуг 346 км, а по вр ши на сли ва 19.926 км2. 
Од то га на слив Та ре от па да 1.853 км², Пи ве 1.602 км² и глав не при-
то ке Ли ма - 5.963 км². По ре ђе ња ра ди, Ма ке до ни ја са 25.713 км2 и 
Сло ве ни ја са 20.273 км2 су те ри то ри јал но не што ве ће, а не за ви сне 
др жа ве по пут Ки пра (9.251 км2) и Цр не Го ре (13.812 км2) да ле ко 
ма ње од по вр ши не сли ва Дри не. Ка да се по сма тра те ри то ри ја ко ју 
об у хва та це ло ку пан слив Дри не, укљу че ни су и де ло ви оп шти на 
Ан дри је ви ца, Плав, Гу си ње, Бе ра не и Би је ло По ље у Цр ној Го ри, 
При је по ље и При бој у Ср би ји и Ру до у Бо сни и Хер це го ви ни. Иако 
се ге о граф ска област кроз ко ју про ти че нај зна чај ни ја при то ка Дри-
не озна ча ва као По ли мље и нај че шће се са гле да ва ми мо Под ри ња, 
ово има зна ча ја за за кључ ке ко ји ће би ти из не ти, по себ но у кон-
тек сту без бед но сти Ра шке обла сти. Гра ни ца По ли мља и Сред њег 
Под ри ња, од но сно про стор на ком се ове две обла сти пре кла па ју, 
ујед но је и се ве ро за пад ни део Ра шке обла сти, то је кон такт но под-
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руч је му сли ман ског и пра во слав ног-срп ског ста нов ни штва што је 
од ве ли ког зна ча ја за на ци о нал ну без бед ност и Ср би је и Срп ске11).

Дри на на ста је спа ја њем Пи ве и Та ре у Шће пан По љу, на гра-
ни ци Цр не Го ре и БиХ. Обе ре ке од ко јих на ста је Дри на це ло куп-
ним то ком про ти чу кроз Цр ну Го ру. Та ра из ви ре ис под пла ни не Ко-
мо ви, на око 2.000 м над мор ске ви си не и за тим те че се ве ро за пад но 
ка Шће пан по љу у ду жи ни од 141 км. Пи ва из ви ре из вре ла Си њац 
на пла ни ни Го ли ји. Ду гач ка је 34 км, али ра чу на ју ћи и ток реч ног 
си сте ма Ту ши на-Бу ко ви ца-Би је ла-Ко мар ни ца, ко јим се у њу сли ва 
во да кроз глав ну ре ку ово то га-Ко мар ни цу, ме ре ћи од из во ра ре ке 
Ту ши не, ду га је 120 км.12) Ово је ва жно због хи дро по тен ци ја ла ре-
ке. Та ра и Пи ва „ску пља ју“ ско ро све во де се ве ро за пад не Цр не Го-
ре пре но се ћи их ка Дри ни. Дри на се ули ва у Са ву код Ра че, на над-
мор ској ви си ни од 81 м, та ко је укуп ни пад од из во ри шта Ту ши не и 
Та ре око 2.000 ме та ра. Са сред њим про то ком од 395 м³ по се кун ди 
Дри на је нај и зда шни ја при то ка Са ве (ра ди упо ре ђи ва ња, сред њи 
про ток Ду на ва код Бе о гра да је 5.600 м3/сек).13) Због из не тих ка рак-
те ри сти ка (ве ли ки при род ни пад и ре ла тив но ви сок сред њи про-
ток) пред ста вља је дан од во до то ко ва са нај ве ћим хи дро по тен ци ја-
лом за про из вод њу елек трич не енер ги је у це лој Ис точ ној Евро пи, 
а у не ка да шњој СФР Ју го сла ви ји је би ла хи дро е нер гет ски нај бо-
га ти ја ре ка.14) Шће пан по ље се на ла зи на 470 м над мор ске ви си не, 
а ка ко те че се вер но ка Са ви, та ко и над мор ска ви си на ме ста кроз 
ко је про ти че опа да. У Фо чи је Дри на на око 400, у Го ра жду на 345, 
Ви ше гра ду 300, Ба ји ној Ба шти 260, а Звор ни ку 140 ме та ра. Ово је 
узро ко ва ло да се у во до то ку Дри не са гра де три хи дро е лек тра не. 
Пр ва је би ла ХЕ „Звор ник“, пу ште на у рад 1955. го ди не, ина че и 
пр ва хи дро е лек тра на са гра ђе на у ко му ни стич кој Ју го сла ви ји по сле 
Дру гог свет ског ра та. Укуп на сна га је 92 MW, са че ти ри ин ста ли-
са на агре га та, ко ја у про се ку го ди шње про из во де око 500 GWh. 
Је да на ест го ди на ка сни је, 1966. стру ју је по че ла да про из во ди и ХЕ 
11) О овоме више у: Душан Пророковић, „Рашка област као геополитичко жариште и њен 

значај по положај Србије и Српске“, Политеиа, Год. VII, број 7, јул 2014, стр. 175-194.

12) По реци Пиви је названа цела област на северозападу Црне Горе. Пивска површ се 
угнездила између планина Дурмитор, Маглић, Лебршник, Голија и Војник. Плато је 
дугачак 55 км, дугачак 30 км са просечном надморском висином од 1.200 м и највишом 
од 2.159 м. Ток Комарница-Пива дели површ на два дела: западну Пивску Жупу и 
источну Пивску планину. Пива је једно од најређе насељених подручја у Црној Гори. 
На преко 1.650 км2 налази се свега око 25 мањих планинских насеља

13) Подаци о хидрографским карактеристикама реке и геолошкој структури сливног 
подручја преузети из: Благојевић, Милош, Дрина, Завод за уџбенике и наставна 
средства, Београд, 2005.

14) О овоме се више може пронаћи у: др Слободан Ристановић, Река Дрина и Подриње, 
Укан, Београд, 2000.
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„Ба ји на Ба шта“, ко ја је до да нас оста ла нај ве ћа хи дро е лек тра на на 
Дри ни, са го ди шњом про дук ци јом од 1.500 GWh и че ти ри агре га та 
укуп не сна ге 365 MW. ХЕ „Ви ше град“ је за вр ше на 1989. го ди не са 
укуп ном сна гом од 315 MW и про сеч ном го ди шњом про из вод њом 
од 1.010 GWh.15) Ко ри сне за пре ми не аку му ла ци ја су 89 ми ли о на, 
340 ми ли о на и 101 ми ли он м3 во де ко ји ма су фор ми ра на ве штач ка 
је зе ра: Звор нич ко, Пе ру ћач ко и Ви ше град ско. 

По ред ре ги о на спа ја ња две из вор ни це, ток ре ке Дри не се 
де ли на још три де ла: гор њи, сред њи и до њи. Део сли ва у ко јем 
на ста је Дри на, а ко ји об у хва та гор ње то ко ве Пи ве и Та ре ка рак-
те ри шу ду бо ки клан ци, су тје ске, те ве ли ки број из да шних и сна-
жних вре ла. Овај део сли ва је по вр ши не 3.502 км2 што је 17.6% 
од укуп ног сли ва. Гор њи ток про стор но об у хва та нај ве ћи део и са 
по вр ши ном од 10.425 км², про сти ре се на 52.3% укуп не по вр ши не 
сли ва, про те жу ћи се од Шће пан По ља на ју гу до Ви ше гра да на се-
ве ру. Дри на је ду гач ка у гор њем то ку 92 км, а у ње го вом се вер ном 
де лу се у ре ку ули ва Лим, во дом нај бо га ти ја при то ка, што зна чај но 
уве ћа ва вод ну ма су. До при нос Ли ма са са 113 м3/се кун ди из но си 
у укуп ној вод ној ма си Дри не 28.6%.16) У гор њем то ку до ми ни ра-
ју до ло мит не сте не и кла стич ни се ди мен ти. Сред њи ток по чи ње 
низ вод но од Ви ше гра да, про те же се до Звор ни ка у ду жи ни од 163 
км и об у хва та укуп но 3.866 км2 што из но си 19.4% од це ло куп ног 
сли ва. У овом во до то ку су из гра ђе не две хи дро е лек тра не, ка рак-
те ри ше га ка њон из ме ђу пла ни на Та ра и Зви је зда ду бок до 1.000 
м. Ге о ло шку струк ту ру са чи ња ва ју кла стич ни се ди мен ти-креч њак, 
шкриљ ци и фи лит. Се вер но од Звор ни ка по чи ње до њи ток, ду га чак 
91 км и по вр ши не 2.133 км2 (што чи ни 10.7% од те ри то ри је сли ва), 
у ње му Дри на те че кроз рав ни чар ску област, са ње не ле ве оба ле 
је Сем бе ри ја, а са де сне Ма чва, до би ја ка рак те ри сти ке ти пич не за 
рав ни чар ске ре ке, ме ан дри ра, пра ви мр тва је, ме ња ко ри то и њен 
хи дро е нер гет ски по тен ци јал је ре ла тив но ма њи. Овај део сли ва од-
ли ку ју нео ге ни се ди мен ти-алу ви јал ни на но си, што је струк ту ри ра-
ло пе до ло шки по кри вач. Бо га ти чер но зем је, уз по год ност ре ље фа, 
узро ко вао раз вој по љо при вред не про из вод ње, пре све га уз га ја ња 
жи та ри ца и ше ћер не ре пе.

15) „Хидроелектрана Зворник“ и „Хидроелектране Бајина Башта“, Дримско-лимске 
ХЕ, 2017, доступно на: http://www.dlhe.rs/cirilica; „ЗП ХЕ на Дрини а.д. Вишеград“, 
Електропривреда Републике Српске, 2017, доступно на: http://www.ers.ba/index.
php?option=com_content&view=article&id=49&Itemid=80&lang=sr, приступљено 25. 
03. 2017.

16) Остале притоке мање доприносе укупној водној маси Дрине, па то износи у случају 
Таре 19.5% (77 м3/сек), Пиве 18.7% (73 м3/сек), Ћехотине 5.6% (22 м3/сек) , Дрињаче и 
Праче 5.3% (по 21 м3/сек), Сутјеске 2.9% (13 м3/сек), Јадра 2% (10 м3/сек) итд.
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То ком исто ри је, Дри на је не ко ли ко пу та пред ста вља ла гра-
ни цу. Ди вљу и не у кро ти ву ре ку, по го то во у сред њем и гор њем де лу 
то ка је би ло те шко пре ла зи ти, па је у ра зним раз гра ни че њи ма ова 
при род на ме ђа про гла ша ва на ме ђу др жав ном или ад ми ни стра тив-
ном. Пр ви пут је то био слу чај по сле смр ти им пе ра то ра Те о до си ја 
395. го ди не, ка да ре ка раз два ја За пад но и Ис точ но рим ско цар ство, 
за тим то ком XIX ве ка ка да се фор ми ра (по лу)не за ви сна Ср би ја ко-
ја на ста вља свој по ли тич ки пут ми мо Ото ман ске ца ре ви не, да би 
се по раз би-рас па ду СФР Ју го сла ви је то ком Дри не у ду жи ни од 
220 км про те за ла гра ни ца из ме ђу Бо сне и Хер це го ви не на за па ду 
и Ср би је на ис то ку (до 2006. го ди не гра ни ца са СР Ју го сла ви јом, 
тј. ње ном на след ни цом СЦГ). То ком Дру гог свет ског ра та Дри на је 
гра ни ца из ме ђу оку пи ра не Ср би је и зло гла сне НДХ, што је до ве ло 
до ве ли ких ет нич ких чи шће ња и стра да ња срп ског ста нов ни штва 
на ле вој оба ли ре ке. У овом пе ри о ду се и бе ле же че сти по ку ша ји 
да се Дри на при ка же не ка квом „ци ви ли за циј ском гра ни цом“, ре-
ком на ко јој се су да ра ју ин те ре си и ути ца ји ми стич ног „Ис то ка“, 
ког ка рак те ри шу и пра во сла вље и ислам, и раз ви је ног „За па да“, 
на чи јем бра ни ку сто је ка то лич ки сред њо е вроп ски на ро ди. Ова кве 
тен ден ци је су при мет не и у пе ри о ду аустро у гар ске упра ве (па за-
тим анек си је) Бо сне и Хер це го ви не, ма да оне ни су пред ста вља ле и 
до ми нант не зва нич не ста во ве. Хаб сбур шка им пе ри јал на по ли ти ка 
је би ла пре све га усме ре на на ства ра ње јед ног бо сан ског на ро да и 
по ку ша је раз би ја ња про стор не ком пакт но сти срп ског кор пу са под-
сти ца њем пре се ља ва ња не мач ког и му сли ман ског ста нов ни штва. 
„У Бо сни је не сум њи во по сто ја ла од лич на под ло га, ду го кроз исто-
ри ју ства ра на, за раст на си ља и ко лек тив не агре сив но сти. Ипак, 
кључ ни до при нос усме ра ва њу ових по ја ва у бу дућ но сти да ју ак-
ци је и од лу ке Аустро у гар ске. Ет нич ки ин же ње ринг ко јем је при-
бе га вао зва нич ни Беч, ни је са мо под ра зу ме вао по ку шај ства ра ња 
бо шњач ке на ци је и пи са ње но ве исто ри је, већ и су ро ве од ма зде 
пре ма ци вил ном ста нов ни штву и ма сов на пре се ља ва ња ста нов-
ни штва с ци љем оси гу ра ва ња ге о по ли тич ких ци ље ва Хаб збур шке 
мо нар хи је. Нај ве ћу ак ци ју ма сов ног пре се ља ва ња му сли ман ског 
ста нов ни штва аустро у гар ске вла сти су спро во ди ле у Под ри њу, у 
ре ги о ну ис точ не Бо сне. Исто вре ме но, на срп ско ста нов ни штво у 
овом под руч ју стал но су вр ше ни при ти сци ка ко би се исе ља ва ло 
у Ср би ју. Ти ме се ме ња ла ет нич ка сли ка у Под ри њу, ко је је пред-
ста вља ло ге о по ли тич ки „ме ки тр бух“ Аустро у гар ске у Бо сни. Обе 
оба ле гра нич не ре ке Дри не на се ља ва ло је срп ско ста нов ни штво, 
па је ова гра ни ца би ла еро зив на и про пу стљи ва. С ци љем огра ни-
ча ва ња срп ског ути ца ја у Под ри њу, аустро у гар ска упра ва ће по ку-
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ша ти да ре а ли зу је и про је кат до се ља ва ња не мач ког ста нов ни штва 
у Сем бе ри ју.“17)

У по је ди ним де ло ви ма Под ри ња се то ком ве ко ва ото ман-
ске упра ве ши рио ислам и део ста нов ни ка у град ским сре ди на ма 
(утвр ђе ни гра до ви Со ко и Звор ник) и тр го вач ким се ди шти ма (Би-
је љи на, чу ве на чар ши ја у Фо чи, Ви ше град и Го ра жде) га је при-
хва тао, па је ре ли гиј ска струк ту ра по ста ја ла ша ро ли ка мно го пре 
1878. го ди не. Ипак, и да ље се го во рио је дан је зик, а у раз ли чи тим 
ми грант ским та ла си ма је у ово под руч је углав ном до ла зи ло пра-
во слав но ста нов ни штво са ју га (Пи ва, Хер це го ви на, Ва со је ви ћи и 
тд.), па не ких ве ћих про ме на ет нич ког са ста ва то ком ду гог исто риј-
ског пе ри о да - не ма. Из у зи ма ју ћи ма ле је вреј ске за јед ни це у Би је-
љи ни и Звор ни ку, те за не мар љив број пред став ни ка дру гих на ро да 
из ве ли ке ото ман ске др жа ве ко је је слу жба на не ла у пе ри фер ни део 
та да шње им пе ри је и ко ји су оста ли да у Под ри њу жи ве, у по гле ду 
ет нич ког са ста ва ово под руч је је би ло при лич но хо мо ге но. Сло вен-
ско ста нов ни штво, ве ћи ном хри шћан ско, али уз зна ча јан про це нат 
му сли ма на на се ља ва обе оба ле Дри не, па у том кон тек сту ова ре ка 
не мо же пред ста вља ти ни ка кву „кул тур ну ме ђу“. По ку ша ји пред-
ста вља ња Дри не као „ци ви ли за циј ске гра ни це“ су, да кле, оста ли 
(до са да) не у спе шни. Раз ло зи су што је ет нич ки са став ста нов ни-
штва био ком пак тан, по што су оба ле ре ке на се ља ва ли пра во слав ни 
и исла ми зи ра ни Ср би. 

АК ТУ ЕЛ НА ДЕ МО ГРАФ СКА  
И ЕКО НОМ СКА КРЕ ТА ЊА У ПОД РИ ЊУ

Брд ско-пла нин ски ре љеф је узро ко вао да овим под руч јем 
ни су про ла зи ли нај зна чај ни ји бал кан ски тр го вач ки пу те ви, ни су 
раз ви ја ни ве ћи гра до ви, па је и на се ље ност би ла ре ла тив но ма ња, 
а ста нов ни штво си ро ма шни је. Гор њи и сред њи ток Дри не, ко ји је 
ка њон ски или кли су раст, ни је по го дан за град њу са о бра ћај ни ца.

До да нас Под ри ње је оста ло ре ла тив но сла би је раз ви је но, без 
зна чај ни јих пут них пра ва ца ко ји то ком Дри не про ла зе. Ову област 
пре се ца пру га Бе о град-Ту зла, али се она за вр ша ва у Ма лом Звор-
ни ку, док је глав ни друм ски ко ри до ри у Ср би ји и БиХ за о би ла зе. 
То је узро ко ва ло да под рињ ске оп шти не оста ну ма ње раз ви је не, 
са ни жим ин ди ка то ри ма од др жав них про се ка, би ло да се по сма-
тра ју бру то дру штве ни про из вод, про це нат за по сле ног ста нов ни-
17) Душан Пророковић, Геополитика Србије: положај и перспективе на почетку XXI века, 

Службени гласник, Геополитика, Београд, 2012, стр. 609.
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штва или ин ве сти ци је. Глав не при вред не гра не су би ле и оста ле 
сто чар ство и екс пло а та ци ја дрв не гра ђе у сред њем и гор њем то ку, 
ра тар ство у до њем и ру дар ство у цен три ма где су би ли от кри ва ни 
оло во, цинк, бок сит и ан ти мон (За ја ча, Бра си на, Са се, Вла се ни ца, 
Сре бре ни ца, Бра ту нац, Угље вик, Ми ли ћи). У Под ри њу се на ла зи 
чак шест ба ња чи ји раз вој је то ком ХХ ве ка ути цао на из град њу 
ле чи ли шта, ин фра струк ту ре и уре ђе ње окол них се ла. Ипак, из у-
зи ма ју ћи Ба њу Ко ви ља чу, пре о ста лих пет – Ба да ња и Ра даљ ска у 
Ср би ји, те Дво ро ви, Гу бер (Сре бре нич ка) и Ви ше град ска у БиХ 
– оста ју ма ње по се ће не и без зна чај ни јих им пул са за раз вој ши рег 
окру же ња (ми кро це ли на). Зна чај ни ја ин ду стри ја ли за ци ја Под ри-
ња по чи ње тек по сле Дру гог свет ског ра та и пр ви успе шни по ду-
хва ти у том сме ру су би ле из град ње хи дро е лек тра на у Звор ни ку и 
Ба ји ној Ба шти. По сле ди це рат них деј ста ва се осе ћа ју у Под ри њу 
и пу не две де це ни је по окон ча њу ору жа ног су ко ба, а на еко ном ске 
не при ли ке је у ве ли кој ме ри ути цао и не у спех кон цеп та при ва ти-
за ци је. Ин ве сти ци је су, у по ре ђе њу са нај ра зви је ни јим ре ги о ни ма 
Ср би је и БиХ зна чај но ма њег оби ма, про це нат не за по сле них ви ши, 
а про сеч не за ра де ни же.

Не по во љан еко ном ски ам би јент је је дан од узроч ни ка ве ли-
ких ми гра ци ја из Под ри ња и сла би је на се ље но сти овог под руч ја. У 
Ср би ји је нај ве ћи град Ло зни ца са 19.863 ста нов ни ка (пре ма ре зул-
та ти ма по пи са из 2011. го ди не), а у Срп ској - Би је љи на са 41.121 
ста нов ни ком (2013. го ди не).18) Ове две оп шти не су та ко ђе нај мно-
го људ ни је, па у Би је љи ни жи ви 103.874, а у Ло зни ци 79.327 ста-
нов ни ка. Ку ри о зи тет ве зан за Би је љи ну је што се ра ди о је ди ном 
гра ду у Под ри њу и јед ним од рет ких у БиХ ко ји бе ле жи кон ти ну-
ал но по ве ћа ње бро ја ста нов ни ка (сам град је Би је љи на је 1991. го-
ди не имао 36.187, а оп шти на 96.988 жи те ља; по ре ђе ња ра ди, исте 
го ди не у оп шти ни Ло зни ца је жи ве ло 86.875 ста нов ни ка). Са де сне 
оба ле Дри не, у Ма чван ском окру гу се број ста нов ни ка од 2002. до 
2011. го ди не сма њио са 332.742 на 297.778. Пре ма по пи су из 2011. 
го ди не у овим оп шти на ма Под ри ња је жи ве ло: 28.883 у Бо га ти-
ћу, 12.482 у Ма лом Звор ни ку и 14.469 у Љу бо ви ји, уз још 26.022 
ста нов ни ка у оп шти ни Ба ји на Ба шта ко ја се на ла зи у Зла ти бор-
ском окру гу. У свим ло кал ним са мо у пра ва ма се бе ле же не га тив ни 
18) Пред ста вље ни по да ци о бро ју ста нов ни ка су пре у зе ти из до ку ме на та: „По пис 2011“, 

Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку Ре пу бли ке Ср би је, Бе о град, 2011, до ступ ним на: http://
we brzs.stat.gov.rs/Web Si te/pu blic/Re por tVi ew.aspx; „Ре зул та ти по пи са по на се ље ним 
мје сти ма“, Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку Ре пу бли ке Срп ске, Ба ња Лу ка, 2013, до-
ступ ним на: http://www2.rzs.rs.ba/sta tic/uplo ads/bil te ni/po pis/re zul ta ti_po pi sa_po_na se lje-
nim_mje sti ma/Re zul ta ti_Po pi sa_2013_Na se lje na_mje sta_WEB.pdf; „Po pis sta nov ni štva u 
BiH“, Agen ci ja za sta ti sti ku BiH, Sa ra je vo, 2013, do stup nim na: http://po pis2013.net/.
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ин ди ка то ри при род ног при ра шта ја, од -0.4‰ у Ма лом Звор ни ку, 
до -6.4‰ у Бо га ти ћу. Раз ло ге због ко јих се Би је љи на раз ли ку је од 
свих оста лих ме ста, тре ба тра жи ти у пре се ља ва њу ве ли ког бро ја 
Ср ба то ком ра та и не по сред но по сле ње га из ши рег ре ги о на Ту зле 
и Са ра је ва у Сем бе ри ју. У свим оста лим ме сти ма је би ла са свим 
обр ну та си ту а ци ја. Ста нов ни штво се то ком ра та ни је до се ља ва ло, 
већ ра се ља ва ло. Та ко је Звор ник са 14.584 жи те ља 1991. го ди не 
спао 2013. го ди не на 12.674, док је по сма тра ју ћи по дат ке за те ри то-
ри ју исто и ме не оп шти не то још из ра же ни је, па се по пу ла ци ја сма-
њи ла са 81.295 на 58.856. Пре ма по пи сним ре зул та ти ма Ре пу блич-
ког за во да за ста ти сти ку Ре пу бли ке Срп ске на те ри то ри ји оп шти не 
Вла се ни ца је 2013. го ди не жи ве ло 10.657, у Ми ли ћи ма 11.441, Сре-
бре ни ци 13.409, Ви ше гра ду 10.118, а Фо чи 18.288 (од то га у са мом 
гра ду 12.334) ста нов ни ка. По да ци Аген ци је за ста ти сти ку БиХ се 
раз ли ку ју, у свим слу ча је ви ма је за бе ле жен ве ћи број ста нов ни ка, 
па их је та ко, на при мер у Ви ше гра ду 10.668, а у Вла се ни ци чак 
11.467, али је то, као и мно го то га дру гог у БиХ - по ли тич ко пи та-
ње. На и ме, Аген ци ја је у број ста нов ни ка по по је ди ним оп шти на ма 
очи глед но ра чу на ла и ли ца ко ја су се од се ли ла у не ке дру ге гра до ве 
уну тар БиХ или у ино стран ство. На кра ју, због то га су се по ја ви ле 
раз ли ке и у укуп ном бро ју ста нов ни ка и њи хо вој ет нич кој струк ту-
ри при ли ком об ра де по да та ка са по пи са 2013. го ди не у од но су на 
то ко ја је ин сти ту ци ја ре зул та те пред ста вља ла. Иако на за кључ ке у 
овом ра ду пре суд но не ути че та чан број ста нов ни ка по по је ди ним 
оп шти на ма, већ је циљ био да се при ка зом ових по да та ка ука же на 
по пу ла ци о но пра жње ње сред њег и гор њег Под ри ња, ве ро до стој-
ни ји су по да ци За во да Ре пу бли ке Срп ске, по што су њи ма об у хва-
ће ни са мо ста нов ни ци ко ји за и ста жи ве на том под руч ју. 

Број ста нов ни ка, да кле, опа да, а тај тренд је из ра же ни ји у 
сред њем и гор њем то ку Дри не, све јед но да ли се ра ди о Ср би ји, 
Срп ској или Фе де ра ци ји БиХ. Ка да је реч о дру гом ен ти те ту, по сле 
гра ђан ског ра та у БиХ, Па ри ско-деј тон ским ми ров ним спо ра зу мом 
је утвр ђе но да ће Фе де ра ци ја БиХ има ти свој из лаз на Дри ну на 
те ри то ри ји оп шти не Го ра жде (укљу чу ју ћи сам град Го ра жде), па 
се због то га при сту пи ло утвр ђи ва њу но вих гра ни ца ло кал них са-
мо у пра ва19). По ред Го ра жда, ко је об у хва та нај ве ћи део пред рат не 

19) Са друге стране, из предратне општине Горажде је издвојена општина Српско Горажде 
која је припојена Републици Српској. Њено седиште је у селу Копачи, броји око 
3.100 становника са површином од 123 км2. Одлуком Уставног суда БиХ U 44/01 од 
22. септембра 2004. године, а у складу са претходним одлукама заведеним под истим 
бројем забрњен је назив „Српско Горажде“ (односно-проглашен је неуставним), те је 
привремено замењен називом Устипрача. Сада се користи назив Ново Горажде. Одлуку 
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оп шти не, у Бо сан ско-дрин ски кан тон Фе де ра ци је БиХ су још ушле 
и оп шти не Ус ти ко ли на-Фо ча, ко ја на ста је из два ја њем де ла се о ских 
ме сних за јед ни ца из оп шти не Фо ча, те оп шти на Пра ча-Па ле, јед на 
од нај ма њих у БиХ, ко ја се из два ја из Па ла, а име се ди ште у Пра-
чи. На те ри то ри ји оп шти не Ус ти ко ли на жи ви око 2.600, а у Пра чи 
900 ста нов ни ка. 

У гра ду Го ра жде је 12.512, а на те ри то ри ји исто и ме ног гра да 
(због по ли тич ког зна ча ја дат је ста тус гра да овој ло кал ној са мо у-
пра ви) 22.080 ста нов ни ка. И по ред ре ла тив но ма лог бро ја ста нов-
ни ка и те ри то ри је ко ју за у зи ма ју, ова ква ре ше ња је су без бед но сни 
иза зо ви за Срп ску, по што је дан од нај ва жни јих ко му ни ка циј ских 
пра ва ца од Ви ше гра да и Ро га ти це ка Тре би њу про ла зи кроз Бо-
сан ско-дрин ски кан тон. „Го ра жде је оп шти на са му сли ман ском 
ве ћи ном, ко ја је ге о граф ски нај бли жа под руч ји ма у Ра шкој обла-
сти у Ср би ји, ко ју у знат ном бро ју на се ља ва та ко ђе му сли ман ско 
ста нов ни штво (оп шти не При бој, Но ва Ва рош и При је по ље). Због 
то га Го ра жде игра ва жну уло гу у нео о сма ни стич ким про јек ци ја ма 
ства ра ња ‘му сли ман ског ко ри до ра’ од При шти не, пре ко Но вог Па-
за ра до Са ра је ва. Тре ба под ву ћи да се на овом ме сту та за ми шље на 
‘зе ле на тран свер за ла’ пре ки да, за то што се ис точ но од Го ра жда на-
ла зи оп шти на Ру до (део Ре пу бли ке Срп ске), ко ју на се ља ва срп ско 
ста нов ни штво, као и оп шти не При бој и Но ва Ва рош (део Ре пу бли-
ке Ср би је) у ко ји ма је срп ско ста нов ни штво убе дљи ва ве ћи на. С 
об зи ром на то да се ово под руч је на ла зи на тро ме ђи Ср би је, Цр не 
Го ре и БиХ (или че тво ро ме ђи – уко ли ко се по сма тра и ме ђу ен ти-
тет ска по де ла у БиХ) и да пре ко ње га про ла зе чак два ко ри до ра ко ја 
од цен трал не Ср би је во де ка ја дран ском при о ба љу (до ли ном Ли ма 
ка Би је лом По љу и до ли ном Дри не ка Тјен ти шту), ње го ва стра те-
шка ва жност је огром на.“20)

У по пи су стра те ги ја од др жав ног (или ре пу блич ког) зна ча ја 
Ср би је и Срп ске не по сто ји ни јед на ко ја се по себ но ба ви ре ги о ном 
Под ри ња. Чак то ме ни је по све ће но ни јед но по гла вље у по сто је ћим 
стра те ги ја ма. Ипак, по је ди ним од лу ка ма ин сти ту ци ја Ре пу бли ке 
Срп ске се при да је по се бан зна чај овом де лу ен ти те та и кон крет ним 
ме ра ма под сти че еко ном ска ди на ми ка и оста нак ста нов ни штва на 
овом про сто ру. Та ко су, на при мер, у Фо чи сме ште на чак три фа-
кул те та Уни вер зи те та у Ис точ ном Са ра је ву, и то - ме ди цин ски, сто-
ма то ло шки и бо го слов ски, у Звор ни ку тех но ло шки, а у Би је љи ни 
че ти ри - прав ни, пе да го шки, по љо при вред ни и за по слов ну еко но-

уставног суда БиХ је могуће пронаћи на: http://www.ccbh.ba/odluke/ (приступљено 
15.02.2017.)

20) Душан Пророковић, Геополитика Србије: положај и перспективе на почетку XXI века, 
Службени гласник, Геополитика, Београд, 2012, стр. 609.
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ми ју. Ко ли ки су ефек ти та квих од лу ка сва ка ко се мо же ди ску то ва-
ти, али се прет ход них го ди на не што по ку ша ва ло. У слу ча ју Ср би је 
би ло ка квих по ку ша ја јед но став но не ма.

ЗА КЉУ ЧАК

На ци о нал на без бед ност се да нас са гле да ва са свим дру га чи је 
не го то ком хлад но ра тов ског пе ри о да. У фо ку су ис тра жи ва ча ви ше 
ни су са мо вој не прет ње. Сва ки иза зов, ри зик и прет ња ко ји мо-
гу на ру ши ти оства ри ва ње на ци о нал них ине те ре са, пред ста вља ју 
фак тор угро жа ва ња. Под ри ње је стра те шки ва жан ре ги он, под руч-
је спа ја ња Ср би је и Срп ске, те са мим тим по ве зи ва ња Бе о гра да 
са Ба ња Лу ком, Но вог Са да са Тре би њем итд. Иако су по сто ја ле 
тен ден ци је да се Дри на про гла си не ка квом „ци ви ли за циј ском гра-
ни цом“, по себ но ви дљи ве то ком тра ја ња НДХ, гле да ју ћи из угла 
ин те ре са Ср би је и Срп ске ова ре ка има са свим су прот ну уло гу: 
она је кич ма по ве зи ва ња два срп ска ен ти те та. Ре ла тив но хо мо ге-
на ет нич ка струк ту ра и ма ли број отво ре них пи та ња у од но си ма 
из ме ђу ло кал них са мо у пра ва са две оба ле ути чу да се на Под ри ње 
из пер спек ти ве Ба ња лу ке и Бе о гра да гле да као на под руч је из ра-
же не ста бил но сти, од но сно про стор на ком не ма зна чај ни јих фак-
то ра угро жа ва ња. Ме ђу тим, без бед ност се не под ра зу ме ва, ка ко 
на ин ди ви ду ал ном, та ко и на на ци о нал ном ни воу. Без бед ност се 
оси гу ра ва, и крат ко роч но и ду го роч но! Три иза зо ва су при мет на 
за на ци о нал ну без бед ност Ср би је и Срп ске у ре ги о ну Под ри ња. 
Пр ви је (гео)по ли тич ког ка рак те ра и ти че се (не ве ро ват ног) ме ђу-
ен ти тет ског раз гра ни че ња у под руч ју Го ра жда. Да би се сти гло од 
Ви ше гра да до Тјен ти шта, на при мер, нео п ход но је про ћи кроз те-
ри то ри ју Фе де ра ци је БиХ. Ал тер на тив на ру та не по сто ји, а ње на 
из град ња би би ла ску па и не е ко но мич на. Та ко ђе, на овом под руч ју 
у гор њем то ку Дри не се од Го ра жда ју го и сточ но на ста вља ли ни ја 
за ми шље не „зе ле не тран свер за ле“ ко ја би пре ма нео о сма ни стич кој 
ге о по ли тич кој кон цеп ци ји тре ба ло да по ве же оп шти не са му сли-
ман ском ве ћи ном од При шти не до Са ра је ва. Дру ги се ти че ло шег 
еко ном ско-со ци јал ног ам би јен та и рђа вих еко но ме триј ских ин ди-
ка то ра. Ве ли ки је број не за по сле них (слу жбе но пре ма шу је 25%, а 
че сто је то и мно го ви ше), БДП по гла ви ста нов ни ка у под рињ ским 
оп шти на ма је од 40-75% у од но су на др жав не про се ке, а про сеч не 
за ра де су осет но ни же. Но си о ци раз во ја су прак тич но оста ле три 
хи де ро е лек тра не, уз све га још не ко ли ко успе шно при ва ти зо ва них 
ве ли ких пред у зе ћа ко ја по слу ју на под руч ју ве ћем од Цр не Го ре. 
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Ово усло вља ва тре ћи иза зов, а то су из ра же не ми гра ци је ста нов ни-
штва из Под ри ња, ка ве ћим цен три ма. Је ди ни из у зе так је агло ме ра-
ци ја гра да Би је љи не, а сма њи ва ње бро ја ста нов ни ка је јед на ко при-
мет но и у срп ским и у му сли ман ско-бо шњач ким сре ди на ма. Што 
се Ср би је ти че, овај тренд по при ма дра ма тич не обри се, по што је 
за по сма тра ни пе ри од 2002-2011. го ди на Ма чван ски округ, ко ји 
те ри то ри јал но по кри ва сред њи и до њи ток Дри не, из гу био број 
ста нов ни ка ве ћи од збир не по пу ла ци је оп шти на Љу бо ви ја и Ма ли 
Звор ник. Пре ме шта њем ви со ко школ ских ин сти ту ци ја вла сти Ре-
пу бли ке Срп ске по ку ша ва ју да на овај про цес кон тро ли шу, што је 
ре зул ти ра ло и да од ли ва у Би је љи ни не ма, а у Фо чи је успо рен, али 
у слу ча ју Звор ни ка се ипак по ка зу је да то ве ћег ути ца ја не ма. Те 
ме ре су по жељ не, али ни су до вољ не. Из на ве де ног је ја сно да Под-
ри ње пред ста вља кључ ни ре ги он за по ве зи ва ње Ср би је и Срп ске, 
а да су при мет на три круп на иза зо ва ко ја се мо ра ју ре ша ва ти. По-
пу ла ци о но пра жње ње узро ко ва но еко ном ском де ва ста ци јом мо же 
оста ви ти ка та стро фал не по сле ди це и ути ца ти да стра те ги је ве за не 
за са рад њу Ср би је и Срп ске ко је се у бу дућ но сти бу ду усва ја ле јед-
но став но не ће има ти ко да спро ве де. Та ко ђе, без ста нов ни штва и у 
еко ном ски па сив ним кра је ви ма, сви пла но ви ко ји се ти чу ус по ста-
вља ња „зе ле не тран свер за ле“ или би ло ко јег дру гог ге о по ли тич ког 
кон цеп та не по вољ ног по срп ске ин те ре се је мно го лак ше ре а ли зо-
ва ти. Због то га је нео п ход но пред у зе ти хит не ме ре ка ко би се нај-
пре уоче ни не га тив ни трен до ви за у ста ви ли, а за тим и про ме ни ли.
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Du san Pro ro ko vic

THE SIG NI FI CAN CE OF POD RI NJE  
RE GION TO THE NA TI O NAL SE CU RITY  
OF SER BIA AND RE PU BLIC OF SRP SKA

Re su me
The no tion of na ti o nal se cu rity is now per ce i ved qu i te dif fe rently 

than in Cold War pe riod. It is ne ces sary to exa mi ne the chal len ges, 
risks and thre ats that thre a ten the se cu rity of the sta te and na tion in the 
va ri o us aspects. This pa per puts spe cial emp ha sis on three chal len ges 
that Ser bia and Re pu blick of Srp ska co un ter in the stra te gi cally im por
tant re gion of Pod ri nje. The first is com plex po li ti cal re la ti ons in Bo snia 
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and Her ze go vi na; the se cond is eco no mic de va sta tion (or un fa vo ra ble 
eco no mic and so cial en vi ron ment); and the third is emi gra ti ons from 
this re gion and de po pu la tion of this area. The re fo re, for both Ser bia 
and Srp ska it is ne ces sary to ta ke ap pro pri a te me a su res.
Keywords: na ti o nal se cu rity, Pod ri nje, Re pu blic of Srp ska, eco no mics, de

mo  graphy
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РЕПУБЛИКА СРПСКА И СРБИЈА  
ПРЕД ИЗАЗОВИМА ИСЛАМИЗМА  

И ТЕРОРИЗМА

Сажетак
Исла ми зам пред ста вља је дан од нај ве ћих без бед но сних иза

зо ва у са вре ме ном све ту, с об зи ром на чи ње ни цу да се упра во на 
овој ра ди кал ној и ис кљу чи вој по ли тич кој иде о ло ги ји те ме ље ста
во ви и ци ље ви нај ве ћег бро ја ак тив них и ути цај них те ро ри стич
ких ор га ни за ци ја ши ром све та. Ова без бед но сна прет ња при сут на 
је и на Бал кан ском по лу о стр ву, а јед на од нај у гро же ни јих зе ма ља 
је Бо сна и Хер це го ви на, а на ро чи то њен му сли ман ски/бо шњач ки 
део. Ме ђу на род на исла ми стич ка мре жа у Фе де ра ци ји БиХ, ус по
ста вље на на кон рас па да СФРЈ и по чет ка гра ђан ског ра та, у ме
ђу вре ме ну се раз ви ла у ор га ни зо ван си стем и кључ ну ре ги о нал ну 
без бед но сну прет њу ко ја у знат ној ме ри угро жа ва и Ср би ју. Ве
ли ки про блем у бор би про тив исла ми зма и те ро ри зма у БиХ пред
ста вља бла го на клон и за штит нич ки од нос ко ји бо шњач ка по ли
тич ка ели та у Са ра је ву има пре ма исла ми сти ма, али и сим па ти је 
ко је по сто је у бо шњач ком на ци о нал ном кор пу су за џи хад ске ’све те 
рат ни ке’. Са дру ге стра не, зва нич ни ци Ре пу бли ке Срп ске из ра зи
то су кри тич ни пре ма овом фе но ме ну и већ ду ги низ го ди на упо зо
ра ва ју на по сле ди це ко је не сме та но де ло ва ње исла ми ста мо же да 
има на без бед но сну си ту а ци ју у БиХ. Мо же се, за пра во, ре ћи да је 
је ди ни без бед но сни ор ган у Бо сни и Хер це го ви ни ко ји се од го вор но 
од но си пре ма исла ми стич кој прет њи МУП Ре пу бли ке Срп ске ко ји, 
је ди ни у БиХ, спре ча ва пре тва ра ње те ри то ри је чи та ве др жа ве у 
ши ро ку исла ми стич ку ба зу. 
Кључ не ре чи: исла ми зам, те ро ри зам, ве ха би зам, Ре пу бли ка Срп ска, 

Ср би ја, Бо сна и Хер це го ви на. 

* Контакт аутора: jelenavukoicic1@gmail.com
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УВОД

Ре пу бли ка Срп ска, срп ски ен ти тет у окви ру Бо сне и Хер це-
го ви не ко ји је 9. ја ну а ра ове го ди не про сла вио че тврт ве ка свог 
по сто ја ња, од свог на стан ка би ла је и оста ла су о че на са стал ним 
по ку ша ји ма уру ша ва ња и де ста би ли за ци је од стра не раз ли чи тих, 
ло кал них и ме ђу на род них, фак то ра, од са ра јев ске/бо шњач ке по-
ли тич ке ели те ко ја већ 25 го ди на отво ре но про па ги ра уни ште ње 
срп ског ен ти те та и свој по ли тич ки про грам за пра во у су шти ни и 
за сни ва на иде ји цен тра ли зо ва не, бо шњач ке и му сли ман ске Бо сне 
и Хер це го ви не, до раз ли чи тих стра них, ме ђу на род них фак то ра, 
пре ко Тур ске, Са у диј ске Ара би је, Ира на и дру гих му сли ман ских 
зе ма ља за ко је Срп ска пред ста вља пре пре ку ка ства ра њу ислам ске 
БиХ, па до Европ ске уни је, НА ТО пак та и Сје ди ње них Др жа ва ко ји 
су, од по чет ка ра та у Бо сни и Хер це го ви ни, за у зе ли стра ну бо сан-
ских му сли ма на и пре ко ин сти ту ци је Ви со ког пред став ни ка и су да 
БиХ већ де це ни ја ма ра де на уру ша ва њу срп ских ин сти ту ци ја. 

На ли сту број них про тив ни ка и отво ре них не при ја те ља Ре пу-
бли ке Срп ске, али та ко ђе и Ср би је и чи та вог срп ског на ро да, ко ји 
већ че тврт ве ка тр пи не ви ђе не не прав де и при ти ске од стра не јед-
ног де ла ме ђу на род не за јед ни це, на че лу са САД и НА ТО пак том, 
тре ба до да ти и је дан не фор ма лан али из у зет но мо ћан ен ти тет ко ји 
пред ста вља нај ве ћу прет њу гло бал ној без бед но сти и чи ја ће моћ 
у го ди на ма ко је до ла зе са свим си гур но ра сти – мре жу ра ди кал них 
исла ми стич ких и те ро ри стич ких ор га ни за ци ја ко је већ де це ни ја ма 
ши ре те рор и ха ос ши ром све та, ко ји се ин тен зи ви рао у по след-
њих не ко ли ко го ди на, пре тво рив ши за пад но е вроп ске пре сто ни це 
у пра ве рат не зо не ислам ских те ро ри стич ких гру па. За хва љу ју ћи 
свом ге о стра те шком по ло жа ју, ве ли ком при су ству му сли ман ског 
ста нов ни штва, сла бим ин сти ту ци ја ма, си ро ма штву и де струк тив-
ном ути ца ју по је ди них ве ли ких и ре ги о нал них си ла, Бал кан ско по-
лу о стр во, а по себ но Бо сна и Хер це го ви на, из ра зи то су угро же ни 
де ло ва њем исла ми стич ких ор га ни за ци ја. За Ре пу бли ку Срп ску и 
Ср би ју исла ми зам и те ро ри зам за сно ван на овој ра ди кал ној иде-
о ло ги ји пред ста вља ју ве ли ке без бед но сне иза зо ве са ко ји ма ће се 
срп ски на ци о нал ни кор пус тек су о ча ва ти у бу дућ но сти.
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ОСНО ВЕ ИСЛА МИ ЗМА

Ислам ска по ли тич ка иде о ло ги ја, од но сно исла ми зам, пред-
ста вља, по ме то да ма и на чи ни ма де ло ва ња, са вре ме ну иде о ло ги-
ју, те о риј ски, ме ђу тим, у пот пу но сти уте ме ље ну на кла сич ним 
ислам ским ре ли гиј ским из во ри ма. Јед на од основ них ка рак те ри-
сти ка исла ма је сте то да је он не са мо ре ли гиј ски, већ та ко ђе и 
по ли тич ки и прав ни си стем. Тре ба ис та ћи да ислам, за раз ли ку од 
не ких дру гих ре ли ги ја, има зна чај ну по ли тич ку уло гу у зе мља ма са 
му сли ман ском ве ћи ном, као и у му сли ман ским за јед ни ца ма ши ром 
све та. Ислам је од у век пред ста вљао кључ ни фак тор дру штве не мо-
би ли за ци је у му сли ман ској исто ри ји, ка ко у пе ри о ди ма кри за, та ко 
и у ста бил ним пе ри о ди ма, и ни јед на дру га иде о ло ги ја ни ка да ни је 
ус пе ла да до стиг не моћ ве ре. Ова ква си ту а ци ја та ко ђе ка рак те ри-
ше са вре ме на му сли ман ска дру штва и др жа ве у ко ји ма го то во да 
не ма ни јед ног зна чај ног по ли тич ког по кре та ко ји, у од ре ђе ној ме-
ри, не за сни ва сво је прин ци пе на ре ли ги ји. Ислам, сто га, и да ље 
пред ста вља основ ни из вор ле ги ти ми те та у по ли тич ким и прав ним 
си сте ми ма ових зе ма ља. 

Ислам ска по ли тич ка те о ри ја, од но сно исла ми зам, као иде о-
ло ги ја на си ља угра ђе на у те ме ље гло бал ног те ро ри зма, има зна чај-
не пред но сти ко је га из два ја ју и ста вља ју на че ло свих екс трем них 
иде о ло ги ја ко је су у про шло сти и са да шњо сти мо ти ви са ле ову вр-
сту по ли тич ког на си ља.1) Ње гов иде о ло шки жар, до сег, ам би ци о-
зност и из др жљи вост пред ста вља ју ка рак те ри сти ке ко је у ве ли кој 
ме ри не до ста ју оста лим иде о ло шким мо ти ва то ри ма те ро ри зма; 
по ред то га, иако је из бор на је ди ни ца ми ли тант ног исла ма огра-
ни че на на му сли ма не, она, на кон све га, чи ни от при ли ке ше сти ну 
чо ве чан ства, има ве о ма ви со ку сто пу при род ног при ра шта ја и по-
сто ји у го то во сва ком де лу све та.2) Ка ко при ме ћу је Да ни јел Пајпс 
(Da niel Pi pes), у свом тек сту из 2001. го ди не, „у тре нут ку ка да су 
европ ски екс тре ми ко му ни стич ке ле ви це и фа ши стич ке де сни це 
по ста ли у су шти ни не де ло твор ни и без на ро чи тог ути ца ја на ме-

1) Jeлена Ву ко и чић, „Исла ми зам, се ку ла ри зам, те ро ри зам – Раз ло зи и пер спек ти ве иде о-
ло шког и по ли тич ког кон флик та”, По ли ти ка на ци о нал не без бед но сти, бр. 1, стр. 261-
279, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2016, стр. 275; ви ше о фе но ме ну исла ми-
зма ви де ти у: Bas sam Ti bi, The Chal len ge of Fun da men ta lism: Po li ti cal Islam and the New 
World Di sor der, Uni ver sity of Ca li for nia Press, Ber ke ley, 2002; Мла ден Ли ша нин, „Ислам 
и Исла ми зам – По ре кло, про бле ми и пер спек ти ве”, По ли ти ка на ци о нал не без бед но-
сти, бр. 2, стр. 137-149, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2014; Ser ge Trif ko vic, 
The Sword of the Prop het: Islam: Hi story, The o logy, Im pact on the World, Re gi na Ort ho dox 
Press, Bo ston, MA, 2002.

2) Da niel Pi pes, „Who is the Enemy?”, Com men tary, Ja nu ary 2001.
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ђу на род ној без бед но сној сце ни, ми ли тант ни ислам по ка зао се као 
је ди ни ви тал ни, то та ли тар ни по крет на свет ској по зор ни ци. Као 
што ње го ви ли де ри, је дан за дру гим, стал но ис ти чу, овај по крет 
се бе сма тра је ди ним ри ва лом и не из бе жним на след ни ком за пад не 
ци ви ли за ци је”.3)

Ра зор на моћ исла ми зма „по ти че упра во из ком би на ци је тер-
ми на ко ји кон сти ту и шу овај фе но мен; са јед не стра не, ислам као 
ре ли ги ја, по ли ти ка и фи ло зо фи ја жи во та у до слов ној и се лек тив ној 
ин тер пре та ци ји по ста је ри гид на и ис кљу чи ва иде о ло ги ја, за сно ва-
на на чвр стом уве ре њу у соп стве ну су пре ма ци ју и ин фе ри ор ност 
свих дру гих; са дру ге стра не, ислам као по ли тич ку иде о ло ги ју ка-
рак те ри шу упра во ак ти ви зам и бор бе ни дух „ја ке ре ли ги је”, ко ја у 
ар се на лу сво јих ме то да по се ду је све об ли ке бор бе, од по ли ти ке и 
про па ган де, до де струк тив ног на си ља ко је, у све сти исла ми ста, по-
ста је ле ги тим но у слу ча је ви ма ка да се оста ле ак тив но сти по ка жу 
не де ло твор ним”.4)

ИСЛА МИ ЗАМ И ТЕ РО РИ ЗАМ  
У БО СНИ И ХЕР ЦЕ ГО ВИ НИ

Исла ми зам у Бо сни и Хер це го ви ни има дуг исто ри јат и ду-
бо ке ко ре не. Је дан од нај а у тен тич ни јих пред став ни ка ове иде о ло-
ги је у са вре ме ној исто ри ји БиХ сва ка ко је њен пр ви пред сед ник 
на кон про гла ше ња не за ви сно сти, 1992. го ди не, Али ја Изет бе го вић. 
Изет бе го ви ће ва књи га, на пи са на 1970. го ди не, „Ислам ска де кла ра
ци ја“, у ко јој се за сту па кла сич на исла ми стич ка те за о ше ри јат ској 
др жа ви као је ди ном оп ти мал ном дру штве ном и по ли тич ком окви-
ру за жи вот му сли ма на, од у век је пред ста вља ла те мељ ње го вог 
аутен тич ног по ли тич ког про гра ма ко ји, ме ђу тим, ни је мо гао да се 
ре а ли зу је због про ти вље ња ме ђу на род не за јед ни це и не му сли ман-
ских кон сти ту тив них на ро да у БиХ.5) 

Иако се мо же ви де ти да је исла ми зам у Бо сни и Хер це го ви-
ни био при су тан и при хва ћен и док је она би ла са став ни део СФРЈ, 
пра ви „ве тар у ле ђа” овој ра ди кал ној иде о ло ги ји дао је рас пад Ју го-
сла ви је и гра ђан ски рат у БиХ ко ји је из осно ва из ме нио ову бив шу 

3) Исто.

4) Jeлена Ву ко и чић, „Исла ми зам, се ку ла ри зам, те ро ри зам – Раз ло зи и пер спек ти ве иде о-
ло шког и по ли тич ког кон флик та”, По ли ти ка на ци о нал не без бед но сти, бр. 1, стр. 261-
279, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2016, стр. 275-276.

5) Али ја Изет бе го вић, Ислам ска де кла ра ци ја – Је дан про грам исла ми за ци је му сли ма на и 
му сли ман ских на ро да, Са ра је во, 1990.
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ју го сло вен ску ре пу бли ку, њен кул тур ни иден ти тет и ме ђу ет нич ке 
од но се. На и ме, „по чет ком де ве де се тих го ди на про шлог ве ка, на кон 
рас па да СФРЈ и по чет ка гра ђан ског ра та у Бо сни и Хер це го ви ни на 
де се ти не хи ља да ислам ских те ро ри ста, од ко јих је ве ли ки број уче-
ство вао у ра то ви ма у Ав га ни ста ну, Ира ку и дру гим му сли ман ским 
зе мља ма, по ста ли су при пад ни ци му сли ман ске вој ске Али је Изет-
бе го ви ћа у на ди да ће пре не ти џи хад на те ри то ри ју Евро пе и узе ти 
уче шће у ства ра њу пр ве ислам ске др жа ве на Ста ром кон ти нен ту. У 
овој бор би од мах су до би ли по др шку сво јих тра ди ци о нал них са-
ве зни ка из Ав га ни стан ског ра та, Сје ди ње них Аме рич ких Др жа ва 
и НА ТО са ве за.6) Му сли ман ски те ро ри сти су у БиХ до не ли и из-
у зет но ри гид ну, екс тре ми стич ку ин тер пре та ци ју исла ма као ве ре, 
ве ха би зам, ко ји ујед но пред ста вља и зва ни чан по ли тич ко/ре ли гиј-
ски си стем у нај кон зер ва тив ни јој му сли ман ској др жа ви на све ту и 
глав ном гло бал ном спон зо ру ислам ског екс тре ми зма и те ро ри зма, 
Са у диј ској Ара би ји. По ред ве ли ког бро ја џи ха ди ста, зна чај ну уло-
гу у гра ђан ском ра ту у Бо сни и Хер це го ви ни има ле су и мно го број-
не, та ко зва не ‘ху ма ни тар не ислам ске ор га ни за ци је’ пре ко ко јих су 
у зе мљу ушле сто ти не ми ли о на до ла ра ко ји ма су се фи нан си ра ли, 
ка ко бо сан ски џи хад, та ко и про дор ве ха би зма у све по ре по ли тич-
ког, дру штве ног и кул тур ног жи во та. Са у диј ска Ара би ја пре у зе ла 
је уло гу нај ве ћег до на то ра и глав ног „игра ча” ме ђу број ним му сли-
ман ским др жа ва ма ко је су, на је дан или дру ги на чин, уче ство ва ле у 
бо сан ском ра ту. За ни мљи во је, ме ђу тим, то што је и тра ди ци о нал-
ни са у диј ски не при ја тељ, ши ит ски Иран, ра ме уз ра ме са Са у диј-
ци ма, по ма гао џи хад у БиХ, при то ме ши ре ћи свој ути цај. Бо сна и 
Хер це го ви на је, за пра во, је дан од рет ких при ме ра „бес пре кор не” 
са рад ње нај ра зли чи ти јих ра ди кал них ислам ских фрак ци ја, ко ји-
ма се циљ про до ра у Евро пу пре ко Бал ка на очи глед но (и ло гич но) 
по ста вио ис пред и из над сек та шких по де ла и пар ти ку лар них ин-
те ре са. На кон за вр шет ка ра та, на сто ти не му џа хе ди на до би ло је 
др жа вљан ство БиХ и оста ло ту да жи ви, а до на ци је бо га тих бли-
ско и сточ них зе ма ља на ста ви ле су да се сли ва ју у те ме ље бу ду ће 
„Ислам ске др жа ве”, фи нан си ра ју ћи из град ње гран ди о зних џа ми ја 
(ина че у пот пу ном рас ко ра ку са до та да шњом гра ди тељ ском прак-
сом бал кан ских му сли ма на), ислам ских шко ла и кул тур них цен та-
ра, шко ло ва ње ло кал них ка дро ва ши ром му сли ман ског све та и дру-
ге вр сте про па ги ра ња ве ха би зма и ја ча ња ислам ских те ме ља БиХ 
(из ме ђу оста лог и кроз фи нан сиј ске инек ци је по је дин ци ма и по-
ро ди ца ма ко ји су би ли спрем ни да при хва те „ислам ски ко рек тан” 
6) По гле да ти: Jeлена Ву ко и чић, „Ислам ски те ро ри зам, НА ТО и САД на Бал ка ну – Са ве-

зни штво ко је тра је”, Без бед но сни фо рум, бр. 2, стр. 79-93, Евро а зиј ски без бед но сни 
Фо рум, Бе о град, 2016.
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на чин жи во та). При лив нов ца из бли ско и сточ них зе ма ља на ста вио 
се и кроз број не ин ве сти ци је, нај че шће у ку по ви ну (углав ном срп-
ске) зе мље у Фе де ра ци ји БиХ, и из град њу лук су зних стам бе них и 
по слов них обје ка та. Те шко је на ћи пре ци зне по дат ке о то ме шта и 
ко ли ко по се ду ју Ара пи у БиХ, али је си гур но да се њи хо ва ула га ња 
ме ре сто ти на ма ми ли о на до ла ра и да не пре кид но ра сту, при то ме 
ја ча ју ћи и све оп шти ути цај бо га тих бли ско и сточ них ин ве сти то ра у 
си ро ма шној Бо сни и Хер це го ви ни”.7) 

Ло ги стич ка мре жа ко ју су по је ди не му сли ман ске др жа ве за-
јед но са му џа хе ди ни ма, ‘ислам ским ху ма ни тар ним’ ор га ни за ци ја-
ма, те ро ри стич ким гру па ма и слич но, ус по ста ви ле у пе ри о ду од 
1992. до 1995. го ди не вре ме ном се, на овај на чин, пре тво ри ла у 
по ли гон за ши ре ње ути ца ја и спро во ђе ње ге о стра те шких пла но ва 
Са у диј ске Ара би је, Ира на, Тур ске и му сли ман ског све та ге не рал-
но, са јед не, као и Ал-Ка и де, Ислам ске др жа ве и број них дру гих 
те ро ри стич ких ор га ни за ци ја, са дру ге стра не, ко ји ма је за јед нич ки 
циљ ра ди ка ли за ци ја и исла ми за ци ја Бо сне и Хер це го ви не, Бал ка-
на, Евро пе и, на кра ју кра је ва, у скла ду са тра ди ци о нал ним ислам-
ским уче њем, свих оних де ло ва све та ко ји (још увек) ни су по ста ли 
му сли ман ски.8)

Мо же се за кљу чи ти да је рат у БиХ пред ста вљао „од скоч ну 
да ску” за про дор исла ми зма и те ро ри зма на чи тав Бал кан и овај 
фе но мен се у про те кле две и по де це ни је ета бли рао као јед на од 
нај ве ћих без бед но сних прет њи, ка ко на са мом Бал ка ну, та ко и у 
Евро пи ге не рал но, са те ри то ри је бал кан ских зе ма ља.9) На Бал ка ну 
је ство ре на ве ли ка ба за по др шке сим па ти зе ра Ислам ске др жа ве у 
ко јој је, пре ма не ким про це на ма, и до 400.000 љу ди. Пре ма ре чи-
ма ана ли ти ча ра Гор до на Бар до ша (Gor don Bar dos), „на Бал ка ну се 
пре 50 го ди на ме ђу ислам ске екс тре ми сте мо гло свр ста ти не ко ли ко 
сто ти на по је ди на ца око Али је Изет бе го ви ћа, a да нас у овом ре ги-
о ну има не ко ли ко сто ти на хи ља да љу ди ко ји су при хва ти ли иде о-
ло шки и по ли тич ки про грам Ислам ске др жа ве. С об зи ром на ове 
бро је ве, ни је из не на ђу ју ће да ре зул та ти од ре ђе них сту ди ја по ка зу-

7) Jeлена Ву ко и чић, „Ислам ски те ро ри зам, НА ТО и САД на Бал ка ну – Са ве зни штво ко је 
тра је”, Без бед но сни фо рум, бр. 2, стр. 79-93, Евро а зиј ски без бед но сни Фо рум, Бе о град, 
2016, стр. 82-83.

8) Је дан од кључ них кон це па та у исла му је сте по де ла све та на оне др жа ве у ко ји ма се 
при ме њу је ше ри јат ски за кон, по зна те под на зи вом Dar alIslam (ку ћа исла ма) и оне 
ко је сво је за ко не не те ме ље на Ше ри ја ту, по зна те под на зи вом Dar alHarb (ку ћа ра та). 
Све та ду жност сва ког му сли ма на је сте ши ре ње све та исла ма до кле год он не об у хва ти 
све оне те ро то ри је ко је су део све та ра та.

9) Ви ше о те ро ри зму у БиХ ви де ти у: Џе вад Га ли ја ше вић, Ера те ро ри зма у БиХ, Фи лип 
Ви шњић, Бе о град, 2007.
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ју да по гла ви ста нов ни ка нај ве ћи број до бро во ља ца за Ислам ску 
др жа ву и дру ге исла ми стич ке по кре те у Си ри ји и Ира ку до ла зи 
упра во са про сто ра БиХ, Ко со ва и Ал ба ни је”.10) Бар дош ис ти че и 
чи ње ни цу да су ислам ски ре жи ми, по пут оног у Са у диј ској Ара-
би ји, ин ве сти ра ли ми ли јар де до ла ра на Бал ка ну, фи нан си ра ју ћи 
исла ми стич ке ме ди је и про па ган ду, као и спон зо ри са ње еду ка ци је 
ло кал них кле ри ка у бли ско и сточ ним шко ла ма у ко ји ма су уса вр-
ша ва ли нај ек стрем ни је ин тер пре та ци је ве ре, па ни је слу чај ност то 
што су во ђе ве ха биј ског по кре та у БиХ, од Не џа да Бал ка на до Ну-
сре та Има мо ви ћа, Му ха ме да Пор че и Би ла ла Бо сни ћа, сту ди ра ли 
у зе мља ма по пут Егип та, Јор да на, Си ри је и Са у диј ске Ара би је.11) 

ОД НОС ПО ЛИ ТИЧ КИХ ЕЛИ ТА ФЕ ДЕ РА ЦИ ЈЕ БИХ  
И РЕ ПУ БЛИ КЕ СРП СКЕ ПРЕ МА ФЕ НО МЕ НУ 

ИСЛАМ СКОГ ЕКС ТРЕ МИ ЗМА

Са аспек та без бед но сти и ге о стра те шке по зи ци је Ре пу бли-
ка Срп ска је чу вар за пад не гра ни це Ре пу бли ке Ср би је, пре пре ка 
ства ра њу ислам ске др жа ве на те ри то ри ји Бо сне и Хер це го ви не и 
ши ре њу мре же ислам ског те ро ри зма. Уни та ри за ци ја БиХ, са свим 
си гур но, зна чи ла би и ја ча ње ра ди кал ног исла ма на ње ној те ри-
то ри ји што у овом тре нут ку спре ча ва ју упра во ин сти ту ци је Ре пу-
бли ке Срп ске. На и ме, ка да се ана ли зи ра ју зва нич не из ја ве по ли-
тич ке ели те у БиХ на те му ислам ског екс тре ми зма, али и њи хо ве 
ак тив но сти, уоч љи ве су вр ло упа дљи ве раз ли ке у при сту пу овом 
фе но ме ну од стра не бо шњач ких по ли ти ча ра и зва нич ног Са ра је ва 
са јед не, и по ли тич ких пред став ни ка Ре пу бли ке Срп ске, са дру-
ге стра не. Ка ко ис ти че Мла ден Ба ја гић: „Иако је раз вој и ја ча ње 
гло бал ног те ро ри зма и ра ди кал ног екс тре ми зма у БиХ - пре двор ју 
Евро пе - чи ње нич но ста ње ко је се не мо же ни чим опо врг ну ти, ре-
ак ци ја пре све га Фе де ра ци је БиХ, зе ма ља ислам ске про ве ни јен ци-
је и зна чај ног де ла за пад них зе ма ља је, нај бла же ре че но, збу њу ју ће 
„мла ка”, кон фу зна, и без ја сног опре де ље ња да се те ро ри зму у би-
ло ком об ли ку мо ра сна жно су прот ста ви ти свим сред стви ма, ко-
нач но и си лом. Ка да се ра ди о Фе де ра ци ји БиХ, слу жбе но Са ра је во 
го то во да и не при ме ћу је озбиљ ност и сте пен опа сно сти ко ји са со-
бом но се но си о ци те ро ри зма у БиХ – рат ни му џа хе ди ни, но ви та-
лас ра ди кал них ислам ских фун да мен та ли ста и екс трем ни при пад-
ни ци ве ха биј ских за јед ни ца. Чак се уоча ва да мно ги зва нич ни ци 

10) „Исис на Балкану подржава 400.000 људи!”, Мондо, 06.12.2015.

11) Исто.
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отво ре но бра не по чи ни о це те ро ри стич ких ака та, по пут ислам ског 
екс тре ми сте ко ји је из вр шио на пад на ам ба са ду САД у Са ра је ву, 
или вехабијe ко ји је у на па ду на По ли циј ску упра ву у Звор ни ку 
убио срп ског по ли цај ца и дво ји цу ра нио. По сле ди ца то га је да су и 
без бед но сне и по ли циј ске аген ци је има ле скром не успе хе на пла ну 
бор бе про тив те ро ри зма у БиХ и Фе де ра ци ји БиХ. Су прот но, Ре-
пу бли ка Срп ска је све сна те ро ри стич ких прет њи и на сто ји не са мо 
осу ди ти тај тренд већ и ак тив но су де ло ва ти у ши рим ан ти те ро ри-
стич ким ко а ли ци ја ма на Бал ка ну и Евро пи.”12)

Пред сед ник Ре пу бли ке Срп ске, Ми ло рад До дик, у ви ше 
на вра та упо зо ра вао је до ма ћу и свет ску јав ност на про блем при-
су ства ра ди кал них ислам ских гру па у Бо сни и Хер це го ви ни. У 
сво јој из ја ви за „Глас Ру си је” из 2013. го ди не, До дик на гла ша ва 
да je исла ми за ци ја у БиХ до те ме ре об у хва ти ла ста нов ни штво 
да ислам ских вер ских обје ка та има ви ше не го у не кој ис кљу чи-
во му сли ман ској зе мљи. Пре ма ње го вим ре чи ма, „огро ман но вац 
је уло жен у из град њу џа ми ја ши ром БиХ. Тач ни је, ви ше од 1.000 
џа ми ја је из гра ђе но са мо за по след њих не ко ли ко го ди на. На рав но, 
ја не мам ни шта про тив тих обје ка та, али имам про тив зло у по тре-
бе ве ре”.13) Ка ко на во ди пред сед ник Срп ске, „у Фе де ра ци ји БиХ 
са да жи ви, од но сно до шло је 50.000 љу ди из арап ског све та. Они 
по ку ша ва ју да ши ре ислам као ре ли ги ју. Мно ги од њих но се ра-
ди кал на обе леж ја. На рав но да нас то ве о ма бри не. У на сто ја њу да 
то ре ши мо, ми то пи та ње јав но отва ра мо и же ли мо да сви аспек ти 
бу ду до ступ ни свим ре ле вант ним фак то ри ма”.14) На сли чан на чин, 
на кон уби ства дво ји це Бо шња ка од стра не при пад ни ка ве ха биј ског 
по кре та у При је до ру, 2014. го ди не, та да шњи за ме ник пред се да ва-
ју ћег Са ве та ми ни ста ра БиХ, Ни ко ла Шпи рић, ис та као је да већ 
ду же вре ме упо зо ра ва на опа сност од ра ди кал ног исла ма и ве ха-
би зма, али да, на жа лост, нај че шће ни је био схва ћен или се то ме 
да ва ла не ка нео збиљ на ко но та ци ја: „Же лим да упо зо рим да су они 
(исла ми сти, прим. Ј.В.) већ овла да ли си сте мом у БиХ, да је тај ра-
ди кал ни ислам већ ушао у све ин сти ту ци је вла сти БиХ, а по след-
ња фа за би ће по ли тич ко ор га ни зо ва ње.”15) Са дру ге стра не, из ја ва 
Ба ки ра Изет бе го ви ћа да су До дик и Ре пу бли ка Срп ска ве ће прет ње 

12) Младен Бајагић, „Босна и Херцеговина у вртлогу радикалног исламистичког 
фанатизма, екстремног вехабизма и тероризма”, Политика националне безбедности, 
бр. 1, стр. 47-82, Институт за политичке студије, Београд, 2015, стр. 78-79.

13) „Додик: Јача радикални ислам у БиХ“, Бијељина Данас, 07. 11. 2013.

14) Исто.

15)   „Шпирић: Радикални ислам ушао у све институције власти“, Независне новине, 31.07. 
2014, доступно на: www.nezavisne.com/novosti/bih/Spiric-Radikalni-islam.../25617
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Бо сни и Хер це го ви ни не го ислам ски екс тре ми зам до вољ но го во ри 
о од но су бо шњач ке по ли тич ке ели те пре ма овом озбиљ ном без бед-
но сном иза зо ву.16)

Од нос зва нич ног Са ра је ва, као и бо шњач ке по ли тич ке и ин-
те лек ту ал не ели те ге не рал но, пре ма ислам ском фун да мен та ли зму, 
те ро ри зму и ве ха би зму је сте нај сла би ја ка ри ка у бор би про тив 
нај ве ће гло бал не без бед но сне прет ње на те ри то ри ји БиХ. Ста во-
ви бо шњач ких по ли ти ча ра и ин те лек ту а ла ца, та ко ђе, пред ста вља ју 
ре флек си ју од но са ко ји, пре ма овим фе но ме ни ма има и ве ћин ска 
јав ност у бо шњач ком на ци о нал ном кор пу су. За па њу ју ће бла го на-
ко лон од нос пре ма ра сту екс тре ми зма у Фе де ра ци ји БиХ, за тво-
ре ним ве ха биј ским за јед ни ца ма, отво ре ном про па ги ра њу на си ља 
ши ром џа ми ја фи нан си ра ним са у диј ским нов цем, џи ха ди сти ма ко-
ји се бо ре у ре до ви ма Ислам ске др жа ве и слич ним по ја ва ма за и ста 
пред ста вља јед ну нео бич ну по ја ву, по себ но ка да се узме у об зир да 
су ислам ски екс тре ми сти ши ром све та по зна ти по вр ло бру тал ном 
од но су пре ма свим оним му сли ма ни ма ко ји не де ле њи хо ву ви зи ју 
све та и исла ма, што би, хи по те тич ки гле да но, и ве ли ки број бо сан-
ско-хер це го вач ких му сли ма на ста ви ло у вр ло не згод ну по зи ци ју 
уко ли ко би, у не ком бу ду ћем пе ри о ду, нај ек стрем ни ји исла ми сти 
до би ли на по ли тич кој сна зи. Уоста лом, и до са да шња прак са бо-
сан ских ве ха би ја по ка за ла је да они сво је жр тве че сто не би ра ју по 
вер ској при пад но сти, па су та ко, у ви ше на вра та, у те ро ри стич ким 
на па ди ма у БиХ стра да ли и Бо шња ци, од но сно му сли ма ни. Сим па-
ти је за екс тре ми зам и ве ха би зам, упр кос на ве де ним чи ње ни ца ма, 
ме ђу тим, еви дент но по сто је у бо шњач ком на ци о нал ном кор пу су и 
ње го вој по ли тич кој ели ти, а по сто је и раз ло зи због ко јих је то та ко:

1. Број не оба ве штај не аген ци је го ди на ма ука зу ју на ве зе из-
ме ђу вр ха нај ве ће бо шњач ке пар ти је, СДА, на че лу са Ба-
ки ром Изет бе го ви ћем и ра ди кал них исла ми ста из раз ли-
чи тих де ло ва све та, по себ но Са у диј ске Ара би је и Ира на. 
Ба кир Изет бе го вић по ве зан је са из град њом и де ло ва њем 
нај ве ће вер ске ба зе исла ми зма у БиХ – џа ми јом кра ља 
Фах да у Са ра је ву, на пра вље ном од стра не Са у диј ске Ара-

16) „Изетбеговић: Република Српска и Додик су већа пријетња него тероризам“, Глас 
Српске, 28.12.2016, доступно на: www.glassrpske.com/.../Izetbegovic-Republika-Srpska...
terorizam/...; Бакир Изетбеговић, чији ставови веродостојно представљају генералне 
ставове бошњачке политичке и интелектуалне елите више пута досад је показао какво 
мишљење има о исламском тероризму. Тако je, на пример, након терористичког напада 
у Бугојну из 2010. године Изетбеговић изјавио да је Харис Чаушевић, извршилац 
напада, „бивши рокер и човјек који се налази у стресу”. Констатовао је да је „ријеч 
о бенигном случају и да од тога не треба правити малигни проблем” и да му „није 
јасно како се од једног случаја прави 3.000 случајева”; Жељка Домазет, „Вехабије и 
тероризам срамота БиХ”, Глас српске, 14.07.2010.
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би је за по тре бе ши ре ња ве ха би зма ме ђу му сли ман ским 
ста нов ни штвом у Бо сни и Хер це го ви ни. Изет бе го вић је 
та ко ђе по знат по сво јој вр ло бли ској са рад њи са Ира ном 
и на кло но сти пре ма овој ислам ској др жа ви ко ју је по-
ка зи вао ви ше пу та, из ме ђу оста лог и кроз пру жа ње за-
шти те иран ским ди пло ма та ма оп ту же ним за суб вер зив не 
де лат но сти на бо сан ско-хер це го вач кој те ри то ри ји. По-
ред Са у диј ске Ара би је и Ира на сва ка ко тре ба по ме ну ти 
и Тур ску са ко јом СДА одр жа ва из у зет но при сне од но-
се, а ко ја, под вла шћу исла ми сте Ре џе па Та и па Ер до га на, 
отво ре но ра ди на ши ре њу исла ми зма у сво јој по себ ној 
фор ми нео о сма ни зма у др жа ва ма ко је су не ка да би ле део 
Ото ман ског цар ства, из ме ђу оста лог и у Бо сни и Хер це-
го ви ни. У скла ду са сво јим иде о ло шким ста ја ли шти ма, 
Ба кир Изет бе го вић и ње го ва пар ти ја по зна ти су и по вр-
ло бла го на кло ном од но су пре ма фе но ме ну ве ха би зма у 
БиХ, за тво ре ним ве ха биј ским за јед ни ца ма, за ко је се зна 
да ни су ни шта дру го не го ра сад ни ци ислам ског екс тре-
ми зма, као и ве ха би ја ма по зна тим по сво јим те ро ри стич-
ким ак тив но сти ма у са мој БиХ и уче шћу у ра то ви ма на 
Бли ском ис то ку у ре до ви ма Ислам ске др жа ве.

2. Еви дент не сим па ти је за ве ха биј ски по крет и исла ми стич-
ке струк ту ре у Бо сни и Хер це го ви ни, ко је по сто је у јед-
ном де лу бо шњач ке јав но сти, ву ку ко ре не још из пе ри-
о да гра ђан ског ра та ко ји је за ве ли ки број Бо шња ка био 
и пре крет ни ца у пре о бли ко ва њу ко лек тив ног иден ти те-
та, ина че обла сти у ко јој је му сли ман ски на род у БиХ 
углав ном лу тао у пе ри о ду 20. ве ка. Као што су ме ња ли 
и сам на зив сво је на ци о нал не за јед ни це, Бо шња ци су у 
пе ри о ду СФРЈ че сто осци ли ра ли из ме ђу му сли ман ског и 
ју го сло вен ског, вер ског и се ку лар ног, па и срп ског и хр-
ват ског иден ти те та. Рат им је, ме ђу тим, пру жио при ли ку 
да утвр де и пре о бли ку ју свој иден ти тет, што је углав ном 
зна чи ло ре и сла ми за ци ју. На гла сак на исла му као те ме-
љу бо шњач ке на ци је до вео је до мно гих про ме на у му-
сли ман ском на ци о нал ном кор пу су, што је, из ме ђу оста-
лог, под ра зу ме ва ло и ве зи ва ње за све оно са пред зна ком 
„ислам ско”, би ло да је у пи та њу хи џаб, за бра на ал ко хо ла 
или јед на од нај ек стрем ни јих иде о ло шких ин тер пре та-
ци ја исла ма – ве ха би зам.

3. То ле ран ци ја исла ми зма у Фе де ра ци ји БиХ ди рект но је 
по ве за на са отво ре ним ани мо зи те том ко ји ап со лут на ве-
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ћи на Бо шња ка осе ћа пре ма Ре пу бли ци Срп ској и срп ском 
на ро ду ко ји у њој жи ви. Же ља и на да да ће Бо сна и Хер-
це го ви на по ста ти цен тра ли зо ва на, бо шњач ка на ци о нал-
на др жа ва, ко је не скри ве но га ји бо шњач ка ве ћи на у БиХ, 
до ве ла је до тле да се чак и оне по ја ве ко је су не га тив не и 
де струк тив не по са ме Бо шња ке, као што је ве ха би зам, то-
ле ри шу и по др жа ва ју, до кле год су усме ре не про тив Ср ба 
и Ре пу бли ке Срп ске.

4. По зи ти ван од нос пре ма ислам ском екс тре ми зму има и 
је дан прак ти чан раз лог. У дис функ ци о нал ној и си ро ма-
шној Бо сни и Хер це го ви ни ко ју због ха о тич не по ли тич ке 
си ту а ци је, кри ми на ла и ко руп ци је озбиљ ни ин ве сти то ри 
углав ном за о би ла зе, ин ве сти ци је из бо га тих арап ских зе-
ма ља се, у јед ном де лу бо шњач ке јав но сти, до жи вља ва ју 
као по зи ти ван до при нос еко но ми ји зе мље. Иако је по зна-
то да Ара пи не ин ве сти ра ју у про из вод не де лат но сти, већ 
ис кљу чи во у стам бе не, хо тел ске и ко мер ци јал не са др жа-
је, од ко јих еко но ми ја БиХ не ма мно го ко ри сти, не ки ста-
нов ни ци ФБиХ бо шњач ке на ци о нал но сти ипак сма тра ју 
да и арап ски ка пи тал сум њи вог по ре кла мо же да има по-
зи тив не ефек те на раз вој Бо сне и Хер це го ви не.

На ве де ни раз ло зи у мно го ме об ја шња ва ју, на пр ви по глед, 
мо жда нео бич ну то ле ран ци ју, па и сим па ти је за ве ха би зам и исла-
ми зам, чак и код оних Бо шња ка ко ји не же ле да жи ве по пра ви ли ма 
ше ри јат ског за ко на. Ма сов на по др шка исла ми стич ким струк ту ра-
ма, ме ђу тим, из у зет но је ва жна за раз у ме ва ње окру же ња у ко јем 
де лу ју исла ми стич ке струк ту ре у Бо сни и Хер це го ви ни. Ја сно је 
да у Фе де ра ци ји БиХ не ма по ли тич ке во ље за об ра чу на ва ње са 
исла ми змом и те ро ри змом уте ме ље ним на ње му, због јед но став не 
чи ње ни це да се ове де струк тив не по ја ве не до жи вља ва ју као про-
блем, већ као ин те грал ни еле мен ти бо шњач ког дру штва и по тен ци-
јал но оруж је у су ко бу са Ре пу бли ком Срп ском, Ср би јом и Ср би ма. 
Оче ки ва ти да ће се про зи ти ван од нос бо шњач ке по ли тич ке ели те 
и ве ли ког де ла јав но сти пре ма исла ми сти ма у бли ској бу дућ но сти 
про ме ни ти би ло би на ив но, и Ре пу бли ка Срп ска и Ср би ја мо ра ју 
да бу ду све сне да, у бор би про тив исла ми зма и те ро ри зма, у овом 
тре нут ку, мо гу да се осло не са мо јед на на дру гу, на рав но уз по моћ 
оних ме ђу на род них фак то ра ко ји пре по зна ју овај про блем и не же-
ле де ста би ли за ци ју при ли ка у Бо сни и Хер це го ви ни и на Бал кан-
ском по лу о стр ву. 
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ЗА КЉУ ЧАК

Исла ми зам и те ро ри зам у Бо сни и Хер це го ви ни пред ста вља-
ју озбиљ не без бед но сне иза зо ве ко ји има ју по тен ци јал да у бу дућ-
но сти иза зо ву не ста бил ност ши ро ких раз ме ра, ка ко у БиХ, та ко и у 
Ср би ји ко ја је и са ма угро же на де ло ва њем ислам ских екс тре ми ста 
у Ра шкој обла сти и на ју гу зе мље. Ком плек сан прав ни и по ли тич ки 
си стем Бо сне и Хер це го ви не, на жа лост, у ве ли кој ме ри олак ша ва 
де ло ва ње екс тре ми стич ких гру па ко је ко ри сте по вла шћен по ло жај 
ко ји очи глед но има ју у Фе де ра ци ји БиХ. Не скри ве не сим па ти је 
ко је нај ек стрем ни ји исла ми сти, по пут при пад ни ка ве ха биј ског по-
кре та, ужи ва ју у бо шњач ком/му сли ман ском де лу ФБиХ по сле ди ца 
су ка ко до брих од но са ко је са ра јев ска по ли тич ка ели та, на че лу 
са Стран ком де мо крат ске ак ци је и ње ним ли де ром Ба ки ром Изет-
бе го ви ћом, има са ислам ским др жа ва ма, по пут Са у диј ске Ара би је 
и Ира на, та ко и ди рект ног или пре ћут ног одо бра ва ња по сто ја ња 
ова квих по ја ва у ши рој бо шњач кој јав но сти ко ја осе ћа ду бо ку за-
хвал ност ве ха би ја ма због све га што су њи хо ви при пад ни ци ура ди-
ли за ‘му сли ман ску ствар’ то ком гра ђан ског ра та у Бо сни и Хер-
це го ви ни.17) Ово су ве ри фи ко ва не чи ње ни це ко је се не ће ме ња ти у 
бу дућ но сти те, сто га, ни Ба ња Лу ка ни Бе о град не тре ба да оче ку ју 
би ло ка кву по моћ Са ра је ва у за јед нич кој бор би про тив ислам ских 
екс тре ми ста. Јед но став но ре че но, за зва нич но Са ра је во, бо шњач ке 
по ли ти ча ре и ве ли ки део бо шњач ке јав но сти, ве ха би је су са ве зни-
ци, а не не при ја те љи, у бор би за уни тар ну Бо сну и Хер це го ви ну, 
ко ја пред ста вља око сни цу бо шњач ке по ли ти ке. С об зи ром да су се 
‘све ти му сли ман ски рат ни ци’ већ до ка за ли у сво јој бор би про тив 
Ср ба чи не ћи не ке од нај мон стру о зни јих зло чи на у про те клом ра ту 
у БиХ, на њи хо ве ‘до бре услу ге’ у не ком бу ду ћем пе ри о ду рат но-
ху шкач ка бо шњач ка по ли тич ка ели та еви дент но све вре ме ра чу на.

Ових „не при јат них” чи ње ни ца срп ске по ли тич ке ели те мо-
ра ју да бу ду све сне с об зи ром на чи ње ни цу да се ра ди о озбиљ ном 
про бле му са ко јим и да ле ко ве ће, бо га ти је и бо ље ор га ни зо ва не 
др жа ве од Ре пу бли ке Срп ске и Ср би је те шко из ла зе на крај. Тре ба 
ис та ћи и то да, у овом тре нут ку, је ди ни без бед но сни ор ган у БиХ 
ко ји пре по зна је ислам ски екс тре ми зам и ве ха би зам као прет ње по 
на ци о нал ну си гур ност и ак тив но им се су прот ста вља је сте МУП 
Ре пу бли ке Срп ске. По ли тич ки врх Ре пу бли ке Срп ске на вре ме је 
пре по знао прет њу и чи ни све што је у ње го вој мо ћи да си ту а ци ју 

17) Више о улози муџахедина у рату у БиХ видети у: Evan F. Kohlman, AlQaida’s Jihad in 
Europe: The AfghanBosnian Network, Berg Publisher, New York, 2004.



Јелена Вукоичић

141

РЕПУБЛИКА СРПСКА И СРБИЈА ...

др жи под кон тро лом што је од огром не ва жно сти иа за срп ски ен-
ти тет, али и за др жа ву Ср би ју ко ју та ко ђе по тен ци јал но угро жа ва ју 
екс тре ми сти са те ри то ри је Бо сне и Хер це го ви не. До бра са рад ња 
по ли ци је и вој ске Ср би је са МУП-ом Ре пу бли ке Срп ске од кључ не 
је ва жно сти за ак тив ну бор бу про тив еска ла ци је исла ми зма и ве ха-
би зма на те ри то ри ји обе др жа ве.

Тре ба има ти на уму да су сви исла ми сти и при пад ни ци ве-
ха биј ског по кре та у БиХ по тен ци јал ни те ро ри сти са вр ло ја сним 
по ли тич ким ци љем ко ји под ра зу ме ва ства ра ње ислам ске др жа ве 
Бо сне и Хер це го ви не, уни ште ње Ре пу бли ке Срп ске и об ра чун са 
срп ским на ро дом на на чин ко ји је већ пре зен то ван у гра ђан ском 
ра ту де ве де се тих. У овом тре нут ку ови екс тре ми сти углав ном 
пред ста вља ју „спа ва че”, али би ло ко ја да ља де ста би ли за ци ја, и 
она ко крх ке, без бед но сне си ту а ци је у БиХ мо гла би да ак ти ви ра 
овај, по тен ци јал но из у зет но опа сан, про блем и уве ду зе мљу у ха ос. 
Безбдно сне слу жбе Ре пу бли ке Срп ске не мо гу да има ју кон тро лу 
над оним што се де ша ва у Фе де ра ци ји Бо сне и Хер це го ви не, у ко-
јој је већ и та ко до шло до ме та ста зи ра ња ислам ског екс тре ми зма, 
али спре ча ва ње та квих по ја ва на те ри то ри ји срп ског ен ти те та мо ра 
да бу де кључ ни циљ и при о ри тет над при о ри те ти ма. Бор ба про тив 
исла ми зма и те ро ри зма тре ба да бу де бес ко мро ми сна и кон стант на 
јер је то без бед но сна прет ња ко ја ће са мо ра сти у бу дућ но сти, ка ко 
у Ре пу бли ци Срп ској, Ср би ји и на чи та вом Бал кан ском по лу о стр-
ву, та ко и у чи та вој Евро пи чи је осва ја ње пред ста вља ве ков ни му-
сли ман ски сан ко ји исла ми сти са да по ку ша ва ју да оства ре сво јим 
де струк тив ним де ло ва њем из ну тра, исла ми зи ра ју ћи и те ро ри шу ћи 
европ ске др жа ве и дру штва уну тар њи хо вих соп стве них гра ни ца.
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Je le na Vu ko i cic

SER BIA AND RE PU BLIC OF SRP SKA IN FRONT 
OF THE CHAL LEN GES OF ISLA MISM AND 

TER RO RISM

Re su me
Isla mism re pre sents one of the most dyna mic and in flu en tial po

li ti cal ide o lo gi es in the mo dern world. It is al so one of the gre a test 
glo bal se cu rity chal len ges be ca u se of the fact that ide o lo gi cal at ti tu des 
and po li ti cal go als of the ma jo rity of ac ti ve and in flu en tial ter ro rist 
or ga ni za ti ons thro ug ho ut the world are ba sed on the ra di cal Isla mic 
te ac hings. This ex tre me ide o logy al so re pre sents one of the gre a test 
se cu rity chal len ges in the Re pu blic of Srp ska and Ser bia. The ra di cal 
Isla mist ide o logy has spread ac ross Bo snia and Her ce go vi na du ring 
the ci vil war in the ni ne ti es, and has sin ce for med a hu ge ba se of fol
lo wers ac ross the Bal kans. One of the Bal kan re gi ons, most un der the 
in flu en ce of Isla mism is Fe de ra tion of Bo snia and Her ze go vi na whe re 
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ex tre me Wa ha bi mo ve ment, im por ted from Sa u di Ara bia, has tho u sands 
of mem bers and dan ge ro usly high num ber of sympat hi sers. The big gest 
pro blem re gar ding Isla mism in Bo snia and Her ze go vi na is the fact that 
the Bo sni ak po li ti cal eli te in Sa ra je vo do es not con si der this ra di cal 
ide o logy to be a pro blem; rat her, they see Isla mists as al li es in the on
go ing strug gle aga inst Serbs and Re pu blic of Srp ska. Sin ce fo re ign ji
ha di fig hters we re well known du ring the war be ca u se of the ir ex tre me 
bru ta lity aga inst Serbs, they are still seen, in the eyes of the Bo sni ak 
pu blic, as ‘pro tec tors’ of the (Mu slim) Bo snia and Her ze go vi na and 
pos si ble al li es in so me even tual fu tu re ar med con flict with Re pu blic of 
Srp ska and Serbs. It is sa fe to say that the only in sti tu tion in Bo snia and 
Her ze go vi na that re cog ni zes the pro blem of Isla mism and is trying to 
con front it is the po li ce in the Serb en tity. Re pu blic of Srp ska’s po li ce, 
to get her with its go vern ment, po li ti cal and in tel lec tual eli te ha ve been 
war ning aga inst ra di cal Isla mists and ter ro rists for many years, emp
ha si zing the dan ger that Isla mism and Vah ha bism re pre sent for Bo snia 
and Her ze go vi na. Ho we ver, sin ce it is cle ar that Mu slim po li ti cal eli te 
do es not want to tac kle this pro blem, Serbs from Re pu blic of Srp ska and 
Ser bia pro per ha ve to rely on each ot her in the ir fight aga inst Isla mism 
and ter ro rism. This is a hu ge and un pre dic ta ble se cu rity thre at that will 
only ri se in the fu tu re and it is of gre a test im por tan ce to ta ke it very 
se ri o usly.
Key words: Isla mism, ter ro sism, Vah ha bism, Re pu blic of Srp ska, Ser bia, Bo

snia and Her ze go vi na
 

* Овај рад је примљен 16. марта 2017. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 20. апри ла 2017. године.
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НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
СЛАВЯНСКИХ НАРОДОВ: 

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ

Аннотация
В сво ей ста тье ав тор под ни ма ет во прос о нео б хо ди мо сти 

обес пе че ния ре ли ги о зной без о па сно сти сла вян ских общ еств в кон
тек сте гло ба ль ной по ли ти ки. Рас сма три ва ет ся си сте ма угроз 
ре ли ги о зной без о па сно сти, на не ко то рых из ко то рых де ла ет ся 
ак цент. Ав тор при хо дит к вы во ду о нео б хо ди мо сти инъ ек ции су
щ е ству ю щ их фи ло соф ских, со ци а ль ных, бо го слов ских те о ре ти че
ских раз ра бо ток, ка са ю щ их ся обес пе че ния на ци о на ль ной без о па
сно сти серб ско го и рус ско го на ро дов, в юри ди че скую пло ско сть. В 
ра бо те фор му ли ру ют ся пу ти обес пе че ния ре ли ги о зной без о па сно
сти и основ ные прин ци пы.
Клю че вые сло ва:  пра во сла вие, ре ли ги о зная мо ти ва ция, тра ди ци он ные 

цен но сти, ре ли ги о зное пре сту пле ние, ре ли ги о зная 
без о па сно сть, ре ли ги о зный эк стре мизм, про зе ли
тизм, ми ро вой са та низм

Пред ста ви те ли рус ской ойку ме ны всег да бы ли вни ма те ль-
ны к про бле мам серб ско го на ро да, и это вни ма ние не осла бе ва ет 
с те че ни ем вре ме ни и не явля ет ся слу ча й ным. Оно де тер ми ни ро-
ва но мно же ством не зри мых свя зей, ко то ры ми объ е ди не ны два ве-
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ли ких на ро да – рус ский и серб ский. И эти свя зи ле жат не то ль ко 
в пло ско сти эко но ми ки, по ли ти ки, или во ен но го де ла, но так же во 
мно гом но сят тран сцен дент ный ха рак тер и про сти ра ют ся в обла-
сть ду ха. По сла вам Го спо да Иису са Хри ста «…дух бо др, пло ть же 
не мо щ на» (Мф. 26:41). Эта еван ге ль ская исти на, как и дру гие, со-
дер жит в се бе опи са ние фун да мен та ль ных за ко нов бы тия на ше го 
Ми ра, од ним из ко то рых явля ет ся то, что в че ло ве че ской при ро де 
пер ви чен дух.

Имен но ду хов ный век тор был опре де ля ю щ им эле мен том в 
ва жне й шие мо мен ты че ло ве че ской ис то рии. До ста точ но вспом ни-
ть Вто рую ми ро вую во й ну, ког да с по зи ции «здра во го смы сла» и 
не у мо ли мых за ко нов ло ги ки ги тле ров цы долж ны бы ли по ко ри ть 
все сла вян ские на ро ды еще в 1941 го ду и на ча ть пла но мер ное их 
унич то же ние. Но тог да ок ку льт но-на цистские иде о ло гии при раз-
ра бот ке сво их пла нов не уч ли фак тор ду ха на ро дов, пред ста ви те-
лей ко то рых они счи та ли не до че ло ве ка ми и стре ми ли сь ис тре би ть. 
И то ль ко бла го да ря это му мо гу че му ду ху в че ло ве че ской ис то рии 
на сту пил пе ре лом, во й на по ка ти ла сь вспя ть и за вер ши ла сь в сто-
ли це на цистской Гер ма нии.

Мо жно при ве сти мно же ство по доб ных при ме ров, ко то рые 
на гляд но де мон стри ру ют, что в про цес се по стро е ния эф фек тив ной 
си сте мы о бе спе че ния на ци о на ль ной без о па сно сти не ль зя пре не-
бре га ть ре ше ни ем про блем, ка са ю щ их ся бы тия че ло ве че ско го ду-
ха. Эти про бле мы ча сто явля ют ся клю че вы ми и опре де ля ют су дь бу 
це лых ци ви ли за ций, как на се год ня шний де нь, так и на от да лен-
ную пер спек ти ву. На ша ста тья име ет сво ей це ль ю фор му ли ро ва
ние дан ных про блем и опре де ле ние пу тей их ре ше ния в кон тек сте 
обес пе че ния на ци о на ль ной без о па сно сти серб ско го, рус ско го и 
дру гих сла вян ских на ро дов.

Ин сти ту а ли зи ро ва ть свя зь ме жду сфе рой ду ха и на ци о на ль-
ной без о па сно стью во змо жно че рез по ня тие «ре ли ги о зной без о па-
сно сти» общ е ства, под ко то рой мы по ни ма ем со сто я ние за щ и щ ен-
но сти лич но сти, общ е ства и го су дар ства от вну трен них и вне шних 
угроз,во зни ка ю щ их в ре ли ги о зной сфе ре, нео б хо ди мое для ста-
би ль но го кон сти ту ци он но го раз ви тия дан но го общ е ства.1) И хо тя 
при ве ден ное опре де ле ние раз ра ба ты ва ло сь на ми и бы ло сфор му-
ли ро ва но при ме ни те ль но к Рос сии, оно бу дет спра ве дли вым для 
лю бо го го су дар ства и общ е ства.

И зде сь во зни ка ет во прос о со от но ше нии тер ми нов «ду хов-
ный» и «ре ли ги о зный» и, со о твет ствен но, о том, не це ле со о бра зно 

1) См. подробнее: И. А. Тарасевич, Конституционноправовые основы религиозной 
безопасности Российской Федерации: диссертация на соискание степени доктора 
юридических наук: 12.00.02. Тюмень, 2014, стр. 54.
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ли бы ло бы в дан ном кон тек сте ис по ль зо ва ть тер мин «ду хов ная 
без о па сно сть» общ е ства? Ну жно под черк ну ть, что тер ми ны «ду-
хов ный» и «ре ли ги о зный» не то жде ствен ны. Тер мин «ду хов ный» 
бо лее объ е мен по со дер жа нию, чем тер мин «ре ли ги о зный». К ре ли-
ги о зной сфе ре (от ла тин ско го re li gio – на бо жно сть, свя ты ня, пред-
мет ку ль та) при ня то от но си ть ми ро воз зре ние и ми ро о щ у щ е ние, а 
так же со о твет ству ю щ ее по ве де ние и спе ци фи че ские де й ствия (ку-
льт), осно ван ные на ве ре в су щ е ство ва ние Бо га или бо гов.2) К ду-
хов ной же сфе ре, кро ме соб ствен но ре ли ги о зной со ста вля ю щ ей, 
обыч но от но сят му зы ку, из о бра зи те ль ное ис кус ство, фи ло со фию 
и дру гие объ ек ты ми ра ку ль ту ры,3) ко то рые, по су ти, со ста вля ют 
объ ек ты без о па сно сти дру гих сфер, в част но сти, ин фор ма ци он ной. 
Мы же в дан ном ис сле до ва нии от тал ки ва ем ся от той ак си о мы, что 
в осно ве бы тия серб ско го и рус ско го на ро дов ле жит опре де лен ная 
ре ли гия – хри сти ан ство, а точ нее пра во сла вие, по от но ше нию к ко-
то рой все иные со ста вля ю щ ие, ча ще все го от но си мые к ду хов ной 
сфе ре, явля ют ся вто ро сте пен ны ми и слу жеб ны ми. Та ким обра зом, 
го во ря о ду хе, мы име ем в ви ду ре ли ги о зную осно ву бы тия сла вян-
ских общ еств. Юри ди че ская же тер ми но ло гия тре бу ет мак си ма ль-
ной кон кре ти за ции, в свя зи с чем, если го во ри ть на язы ке го су дар-
ствен но го стро и те ль ства, то бо лее кор рект ным бу дет упо тре бле ние 
тер ми на «ре ли ги о зная без о па сно сть».

Ка са те ль но ро ли пра во сла вия в фор ми ро ва нии рус ско го на-
ро да оче нь точ но выс ка зал ся один из круп не й ших ре ли ги о зных 
фи ло со фов ХХ ве ка Иван Алек сан дро вич Иль ин: «Ве ра в Бо га да-
ва ла рус ско му на ро ду жи вую со ве сть, му дрое тер пе ние, ти хое тру-
до лю бие, уме ние про щ а ть и по ви но ва ть ся, ве ру в ца ря, хра бро сть, 
пре дан но сть, лю бо вь к ро ди не и спо соб но сть осве щ а ть и освя щ а ть 
лу ча ми этой ве ры ве сь свой жи знен ный уклад – и быт, и труд, и 
при ро ду, и са мую смер ть».4) Эти сло ва пол но стью при ло жи мы и 
к су щ но сти серб ско го на ро да, как на ро да, ко то рый, как и рус ский, 
ни ког да не сфор ми ро вал ся бы без пра во сла вия.

Итак, ре ли ги о зная без о па сно сть – это со сто я ние за щ и щ-
ен но сти общ е ства от угроз, во зни ка ю щ их в ре ли ги о зной сфе ре. 
Ка ко вы же эти угро зы? На ми сфор му ли ро ва на сле ду ю щ ая си сте-
ма угроз ре ли ги о зной без о па сно сти общ е ства: ре ли ги о зный эк-
стре мизм, пред ста вля ю щ ий угро зу, как от де ль ной лич но сти, так 

2) Со вет ский эн ци кло пе ди че ский сло ва рь, Мо сква, 1989, стр. 1113.

3) Хотя в православном богословии духовная сфера понимается как более узкая по 
отношению к религиозной. Здесь духовная сфера есть своеобразная точка встречи Бога 
и человека, т.е. является связующим звеном между ними, в то время как в религиозную 
сферу входит и внешний обряд. С этой точки зрения трудно говорить, например, о 
духовности буддистской, где понятие Бога вообще отсутствует.

4) И. А. Ильин, Одинокий художник: Статьи, лекции, речи, Москва, 1993, стр. 200.
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и го су дар ству в це лом; ре ли ги о зные пре сту пле ния; де я те ль но сть 
не тра ди ци он ных для дан но го общ е ства ре ли ги о зных объ е ди не-
ний де струк тив ной на пра влен но сти (да лее РДН) оте че ствен но го 
и за ру бе жно го про ис хо жде ния, явля ю щ а я ся опа сной как для го-
су дар ства в це лом, так и для от де ль ной лич но сти; про зе ли тизм 
как угро за лич но сти; эн до ген ные угро зы лич но сти в ре ли ги о зной 
сфе ре; угро за по те ри ре ли ги о зных тра ди ций на ро да как ре зу ль тат 
про цес са гло ба ли за ции, что явля ет ся угро зой лич но сти и го су дар-
ству; фе де ра ль ное ус тро й ство го су дар ства, осно ван ное на де ле нии 
су бъ ек тов по на ци о на ль но му при зна ку; при ня тие оши боч ных ре-
ше ний во вне шней по ли ти ке без уче та ре ли ги о зно го фак то ра (При-
ло же ние №1).

Рам ки дан ной ста тьи не по зво ля ют нам по дроб но из ло жи ть 
со дер жа ние всех обо зна чен ных угроз, а так же их вза им ные свя зи 
и со от но ше ние с дру ги ми со ста вля ю щ и ми на ци о на ль ной без о па-
сно сти (в част но сти, ре ли ги о зные пре сту пле ния мо жно рас сма-
три ва ть, как од но из про я вле ний эк стре ми зма, но в то же вре мя они 
пред ста вля ют со бой са мо сто я те ль ную угро зу ре ли ги о зной без о па-
сно сти, а так же угро зу общ е ствен ной без о па сно сти в це лом). Зде-
сь мы мо жем ли шь крат ко оха рак те ри зо ва ть обо зна чен ные угро зы 
и оста но ви ть ся по дроб нее на не ско ль ких из них.

Так, опа сно сть ре ли ги о зно го эк стре ми зма явля ет ся общ-
ей для всех без ис клю че ния со вре мен ных го су дарств. Но в этом 
кон тек сте нео б хо ди мо по ни ма ть, что опре де ле ния эк стре ми зма в 
раз лич ных го су дар ствен ных си сте мах мо гут су щ е ствен но раз ли-
ча ть ся. На де фи ни цию эк стре ми зма вли я ют раз лич ные фак то ры, в 
пер вую оче ре дь, по ли ти ка. Се й час в бо ль шин стве слу ча ев к ре ли-
ги о зно му эк стре ми зму от но сят, на при мер, де я те ль но сть иде о ло гов 
Ислам ско го го су дар ства, осу щ ествля ю щ е го свою про ти во за кон-
ную де я те ль но сть в Си рии.

Бо лее сло жна си ту а ция с ре ли ги о зны ми пре сту пле ни я ми, 
под ко то ры ми мы по ни ма ем общ е у го лов ные пре сту пле ния, обу-
сло влен ные ре ли ги о зны ми мо ти ва ми, на при мер, на пра влен ные 
на ис пол не ние ре ли ги о зно го об ря да. Уго лов ная ответ ствен но сть 
за со о твет ству ю щ ие де я ния явля ет ся для со вре мен но го Ми ра ред-
ко стью, в част но сти, для го су дарств быв ше го со ци а ли сти че ско го 
ла ге ря, пра во вая док три на ко то рых до сих пор во мно гом ори ен ти-
ру ет ся на ате и сти че скую иде о ло гию и отвер га ет ка кую-ли бо зна-
чи мо сть ре ли гии для раз ви тия общ е ствен ных от но ше ний.

За бе гая не ско ль ко впе ред ну жно ска за ть, что ре ли ги о зные 
пре сту пле ния со вер ша ют ся, в част но сти, са та ни ста ми, или груп-
па ми близ ки ми к ним в ре ли ги о зной пло ско сти. Один из ви дов 
та ких пре сту пле ний - это че ло ве че ские жер тво при но ше ния. Но 
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са та низм явля ет ся ре ли ги ей ми ро вой оли гар хии, аген ты вли я ния 
ко то рой за ин те ре со ва ны в том, что бы в общ е стве под лю бы ми 
пред ло га ми про бле ма ре ли ги о зных пре сту пле ний, как ми ни мум, 
за мал чи ва ла сь. Так, ав тор дан ной ста тьи столк нул ся с си ту а ци ей, 
ког да его ста тью от ка зы ва ли сь пу бли ко ва ть в од ном из жур на лов 
из чи сла тех, в ко то рых долж ны бы ть опу бли ко ва ны основ ные ре-
зу ль та ты дис сер та ции на со и ска ние уче ных сте пе ней кан ди да та и 
док то ра юри ди че ских на ук, по при чи не то ль ко ли шь упо ми на ния о 
про бле ме осу щ ествля ю щ их ся са та ни ста ми че ло ве че ских жер тво-
при но ше ний. Во прос о мо ти ва ции от ка за в пу бли ка ции оста ет ся 
от кры тым, ли бо это про стое не ве же ство, ли бо ре дак ция вы пол ня-
ет во лю ка ких-ли бо сил и групп вли я ния.

Ме жду тем при не се ние в жер тву лю дей по ре ли ги о зным мо-
ти вам явля ет ся объ ек тив ной ре а ль но стью. В част но сти, при ис-
сле до ва нии рос си й ской су деб ной прак ти ки мо жно без тру да об-
на ру жи ть уго лов ные де ла об уби й ствах, со вер шен ных на по чве 
са та нистско го уче ния.5) Ис сле до ва те ль Ря би нин Д. А. при во дит 
ин фор ма цию, со гла сно ко то рой то ль ко за пе ри од с 2007 по 2010 
год в Рос си й ской Фе де ра ции бы ло за ре ги стри ро ва но 26 уби йств, 
фи гу ран та ми ко то рых яви ли сь чле ны са та нистских сект и иных 
де мо ни че ских ку ль тов.6) Ко сты ле ва Г. В. в сво ем ис сле до ва нии 
«Ме то ди ка рас сле до ва ния уби йств, свя зан ных с ис пол не ни ем ре-
ли ги о зно го об ря да» про во дит ана лиз 143 уго лов ных дел об уби й-
ствах, свя зан ных с ис пол не ни ем ре ли ги о зно го об ря да,7) в ре зу ль та-
те че го при хо дит к вы во ду о том, что жер тво при но ше ния лю дей по 
ре ли ги о зным мо ти вам име ют ме сто, а их общ е ствен ная опа сно сть 
и рас про стра нён но сть за ко но да те лем и пра во при ме ни те лем не до-
о це ни ва ют ся.

Под про зе ли ти змом мы по ни ма ем де я те ль но сть общ е ствен-
ных, ре ли ги о зных объ е ди не ний и от де ль ных лиц, ко то рая не сов ме-
сти ма с ува же ни ем к сво бо де мы сли, со ве сти и ве ро и спо ве да ния, 
5) См.: Определение Верховного Суда РФ от 14.02.2008 № 58-007-95 «Приговор по 

делу об убийстве, совершенном группой лиц с особой жестокостью, пособничестве 
в убийстве, а также о краже изменен: осужденный освобожден от наказания за 
совершение кражи ввиду истечения сроков давности уголовного преследования» / 
Документ опубликован не был. Доступ из справочно-правовой системы «Консультант-
Плюс». А также: Группа лиц была осуждена приговором Тульского областного суда 
11 февраля 1999 за совершенное ритуальное убийство г. Северо-Задонске Тульской 
области. См.: Апелляционное определение Тульского областного суда от 21.06.2012 
по делу N 33-1667 / Документ опубликован не был. Доступ из справочно-правовой 
системы «КонсультантПлюс»

6) Д. А. Рябинин, „Особенности уголовно-правовой характеристики убийств, 
совершаемых по религио-зным мотивам“, Современное право, 8/2016, стр. 104.

7) Г. В. Костылева, Методика расследования убийств, связанных с исполнением 
религиозного обряда: диссертация на соискание степени кандидата юридических наук: 
12.00.09. Москва, 2004, стр. 11.
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а так же к иным кон сти ту ци он ным пра вам че ло ве ка, про ти во ре чит 
ин те ре сам го су дар ства и со про во жда ет ся пред ло же ни ем ма те ри а-
ль ных или со ци а ль ных вы год с це лью вер бов ки но вых чле нов в ре-
ли ги о зное объ е ди не ние, не пра во мер ным во зде й стви ем на лю дей, 
на хо дя щ их ся в ну жде или в бед ствен ном по ло же нии, пси хо ло ги-
че ским да вле ни ем или угро зой при ме не ния на си лия. Ка са те ль но 
про зе ли ти зма, ка ким его по ни ма ем мы, ну жно от ме ти ть, что не ко-
то рые со вре мен ные го су дар ства име ют за ко но да те ль ные ба рь е ры 
на пу ти его рас про стра не ния. На при мер, со гла сно ч. 2 ст. 13 Кон-
сти ту ции Гре ции от 11 июня 1975 г.8) про зе ли тизм за пре щ а ет ся.

Эн до ген ные угро зы лич но сти в ре ли ги о зной сфе ре за клю ча-
ют ся в не вер ном по ни ма нии тем или иным че ло ве ком ак си ом ду-
хов ной жи зни во о бще и осо бен но стей кон крет ной ре ли гии в част-
но сти. Это мо жет при ве сти к по я вле нию де струк тив ных те че ний в 
рам ках лю бой ре ли гии. Про ти во сто я ть та кой угро зе мо жет то ль ко 
гра мот но по стро ен ная си сте ма ре ли ги о зно го обра зо ва ния в мас-
шта бах все го го су дар ства им же и кон тро ли ру е мая. В со вре мен-
ных усло ви ях про ти во сто я ние та ким угро зам кра й не за труд не но, 
так как од ной из основ ных за дач ми ро вой оли гар хии явля ет ся раз-
ру ше ние на ци о на ль ных си стем обра зо ва ния, по сред ством че го и 
обес пе чи ва ет ся кон тро ль над всем Ми ром.9) Со о твет ствен но, ста-
ра ни я ми дан ных цен тров си лы сфор ми ро ва ны основ ные век то ры 
раз ви тия обра зо ва ния в со вре мен ном ми ре, на пра влен ные, в част-
но сти, на до сти же ние интеллек туальнoй де гра да ции на ро до на се-
ле ния,про ти во де й ство ва ть ко то рым кра й не сло жно.

Пре жде чем по я сни ть со дер жа ние та кой угро зы, как при-
ня тие оши боч ных ре ше ний во вне шней по ли ти ке без уче та ре ли-
ги о зно го фак то ра, ну жно ак цен ти ро ва ть вни ма ние на зна че нии, 
ко то рое име ет ре ли ги о зная мо ти ва ция в жи зни по да вля ю щ е го бо-
ль шин ства лю дей. Та кая мо ти ва ция ча сто явля ет ся клю че вой в ми-
ро воз зре нии кон крет но го по ли ти ка или го су дар ствен но го де я те ля. 
И это не у ди ви те ль но, так как прак ти че ски все ре ли гии (за не ко-
то рым ис клю че ни ем, на при мер, буд ди зма) го во рят о про дол же нии 
бы тия че ло ве че ской ду ши за по ро гом зем ной жи зни. По э то му де я-
те ль но сть ре ли ги о зно го че ло ве ка всег да бу дет окра ше на за бо той о 
сво ем со сто я нии в веч но сти. Со о твет ствен но, кон крет ный че ло век 
все ва жные ре ше ния в сво ей жи зни бу дет при ни ма ть в дан ном кон-
8) Конституция Греции. Вступила в силу 11 июня 1975 г. / constitutions.ru 21.12.2008. 

URL: http:// http://constitutions.ru/?p=249 (дата обращения: 14.02.17).

9) Данный прием используется не одно столетие. Здесь мы не можем не вспомнить, 
что после захвата Царьграда в 1453 году турками, в первую очередь, подверглась 
разрушению византийская и греческая системы образования. Учебные заведения 
просто закрывались, что обеспечивало туркам превосходство на стратегическую 
перспективу. Так как необразованный народ не способен эффективно сражаться за 
свою свободу.
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тек сте. От та ких ре ше ний мо жет (ча сто имен но так и про ис хо дит) 
за ви се ть бы тие общ е ства в гло ба ль ных мас шта бах. По э то му ре-
ли ги о зная мо ти ва ция то го, или ино го ино стран но го по ли ти ка, или 
чи нов ни ка долж на бы ть пред ме том тщ а те ль не й ше го из у че ния на 
всех уров нях вла сти, ка ждо го го су дар ства за бо тя щ е го ся о сво ей 
без о па сно сти и пря мо, или ко свен но учи ты ва ть ся при при ня тии 
ва жных го су дар ствен ных ре ше ний, что долж но бы ть в обя за те ль-
ном по ряд ке ак ту а ли зи ро ва но в фор ме со о твет ству ю щ их пра во вых 
норм и ин сти ту тов.

Ду ма ет ся, что се год ня все сла вян ские на ро ды под дер жат нас 
в вы де ле нии та кой угро зы, как фе де ра ль ное ус тро й ство го су дар-
ства, осно ван ное на де ле нии су бъ ек тов по на ци о на ль но му при зна-
ку. В част но сти, в быв шей Юго сла вии имен но этот фак тор по слу-
жил, как ми ни мум, од ним из ка та ли за то ров про цес са раз ру ше ния 
го су дар ствен но сти. В Рос сии же на ши сло ва по по во ду ак ту а ль-
но сти дан ной угро зы ком пе тент ные струк ту ры по ка слы ша ть не 
спе шат, или же им не раз ре ша ют это де ла ть. В то же вре мя не ль зя 
го во ри ть, что дан ная угро за ста ла вто ро сте пен ной для серб ско го 
на ро да по сле унич то же ния Юго сла вии, так как дро би ть по на ци о-
на ль но му при зна ку ту, или иную тер ри то рию мо жно прак ти че ски 
до бес ко неч но сти, из о бре тая все но вые и но вые яко бы дис кри ми-
ни ру е мые на ци о на ль ные общ но сти.

На сле ду ю щ их двух обо зна чен ных на ми угро зах ре ли ги о-
зной без о па сно сти, та ких как де я те ль но сть не тра ди ци он ных для 
дан но го общ е ства РДН оте че ствен но го и за ру бе жно го про ис хо-
жде ния и по те ря ре ли ги о зных тра ди ций на ро да как ре зу ль тат про-
цес са гло ба ли за ции мы оста но вим ся по дроб нее, тем бо лее, что они 
те сно свя за ны ме жду со бой. 

Ка кие же ре ли ги о зные тра ди ции ри ску ют по те ря ть серб ский 
и рус ский на ро ды? Ка кое ме сто в их бы тии за ни ма ют дан ные тра-
ди ции? Кор ни этих тра ди ций ле жат в пра во сла вии. Исто ри че ский 
опыт по ка зы ва ет, что то ль ко ду хов ные си лы, вос пи тан ные пра во-
сла ви ем по зво ля ли выс то я ть и фи зи че ски со хра ни ть ся серб ско му 
и рус ско му на ро дам, по сто ян но под вер гав шим ся вне шней и вну-
трен ней агрес сии. Иног да ав то ру дан ной ста тьи во зра жа ют, что 
во Вто рой ми ро вой во й не по бе дил со вет ский на род, дви жи мый 
ате и сти че ской иде о ло ги ей. Но с та кой точ кой зре ния име ют ся все 
осно ва ния не со гла ша ть ся. На цизм был по бе жден те ми лю дь ми, 
ро ди те ли ко то рых, или еще они са ми по се щ а ли вос кре сные шко-
лы и ча сто не фор ма ль но учув ство ва ли в жи зни Цер кви Хри сто вой. 
Имен но пра во сла вие по сред ством всех без ис клю че ния про я вле-
ний рус ской ку ль ту ры опре де ля ло их ми ро воз зре ние и свер хче ло-
ве че скую сто й ко сть. Кро ме то го, са ма во й на по слу жи ла мо щ ным 
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толч ком к об ра щ е нию на ро да и да же пред ста ви те лей пар ти й но-
ате и сти че ской вер ху шки к Бо гу и Цер кви, что явля ет ся исто ри че-
ским фак том.

Ро ль пра во сла вия в жи зни серб ско го на ро да явля ет ся не ме-
нее зна чи те ль ной, чем рус ско го хо тя бы по той при чи не, что ате и-
сти че ская про па ган да в его сре де ни ког да не бы ла сто ль мас штаб-
ной, как в Рос сии. Та ким обра зом, за ло гом вы жи ва ния серб ско го и 
рус ско го на ро дов явля ет ся пра во сла вие и вос пи тан ная им ку ль ту
ра. Имен но это мы и под ра зу ме ва ем, го во ря о ду хов ных тра ди ци ях 
бо ль шин ства сла вян ских на ро дов.

Как это ни па ра док са ль но, но са ма ми ро вая ре во лю ци я на ча-
ла про шло го ве ка, вра ждеб ная по сво ей су ти по от но ше нию к тра-
ди ци он ным ре ли ги ям, ста ла во змо жна в сре де сла вян ских на ро-
дов бла го да ря раз ви той ку ль ту ре вну трен ней сво ды, вос пи тан ной 
пра во сла ви ем. Если бы ть до кон ца чест ным, то ну жно при зна ть 
тот факт, что в Рос си й ской пра во слав ной цер кви, если го во ри ть 
о ней как об ор га ни за ции и юри ди че ском ли це, к мо мен ту па де-
ния са мо дер жа вия на ко пи ло сь до ста точ ное ко ли че ство оши бок и 
пе ре ги бов. Эти явле ния име ли сво ей при чи ной не со вер шен ство 
че ло ве че ской при ро ды, а так же вли я ние за пад но го схо ла сти че ско-
го бо го сло вия, де ла ю щ е го Сло во Бо жие мер твым и фор ма ль ным. 
Та кое по ло же ние дел не мо гло ута и ть ся от про сто го на ро да, ко-
то рый осо бы ми ду хов ны ми оча ми, взра щ ён ным и пра во слав ны ми 
бо го сло ви ем и аске ти кой, без о ши боч но чув ство вал лю бую не прав-
ду. Про ник но ве ни ем же в ду хов ное те ло на ро да ви ру сов за пад но го 
бо го сло вия во мно го объ я сня ет ся не ко то рая пас сив но сть рус ско го 
на ро да в де ле за щ и ты пра во сла вия и Свя той Цер кви.

Ну жно под черк ну ть, что пра во сла вие вос пи ты ва ет сво бо до-
лю би вые и ду хов но са мо до ста точ ные на ро ды. Пра во сла вие – это 
кон фес сия, ко то рая фор ми ру ет по-на сто я щ е му сво бод ную лич но-
сть в ка ждом че ло ве ке. Фор ми ро ва ние сво бод но го ин ди ви да за ло-
же но в пра во слав ном бо го сло вии, од ним из по сту ла тов ко то ро го 
явля ет ся то, что то ль ко сво бод ная лич но сть мо жет общ а ть ся и по-
ни ма ть дру гую Сво бод ную Лич но сть, ко то рой явля ет ся Бог.

Луч ше нас о зна че нии пра во сла вия для сла вян ских на ро дов 
ска за ли фи ло со фы-сла вя но фи лы, та кие как Иван Ва си ль е вич и Пё-
тр Ва си ль е вич Ки ре ев ские, бра тья Ак са ко вы – Кон стан тин Сер ге-
е вич и Иван Сер ге е вич, Юрий Фе до ро вич Са ма рин и др. Осо бое 
вни ма ние пра во сла вию как фун да мен ту на род но го са мо со зна ния в 
сво их тру дах уде лял Алек сей Сте па но вич Хо мя ков.

Та ким обра зом, мы зде сь долж ны сде ла ть един ствен но во-
змо жный вы вод о том, что серб ский и рос си й ский на ро ды, вос пи-
тан ные пра во сла ви ем ни ког да не ста нут ча стью но во го ми ро во го 
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по ряд ка. Имен но эти и дру гие пра во слав ные сла вян ские на ро ды 
явля ют ся един ствен ным се рь е зным пре пят стви ем на пу ти уста но-
вле ния все пла не тар ной дик та ту ры с еди ной ре ли ги ей, ко то рая по 
сво ей су щ но сти явля ет ся са та ни змом. При шло вре мя бы ть чест-
ным и осо зна ть, что не на ви сть со сто ро ны за пад но го ми ра по от-
но ше нию к сла вян ским на ро дом – это, в пер вую оче ре дь, не на ви-
сть к пра во сла вию. Все же дру гие при чи ны да вле ния со сто ро ны 
За па да, та кие как, на при мер, без гра нич ные при род ные ре сур сы 
рус ской Си би ри явля ют ся вто ро сте пен ны ми. Основ ные при чи ны 
про ти во сто я ния с За па дом ле жат в обла сти ду ха.

Од ним из ме то дов эк страк ции ре ли ги о зных тра ди ций из со-
зна ния сла вян ских на ро дов явля ет ся вне дре ние в дан ные общ е-
ства РДН. При ме ни те ль но к за пад но му общ е ству дан ная ме то ди ка 
прак ти че ски до ве де на до со вер шен ства. Се й час она ак тив но ис-
по ль зу ет ся в быв ших ре спу бли ках СССР. Для то го, что бы по ня ть 
опа сно сть это го явле ния для на ци о на ль ной без о па сно сти до ста-
точ но ука за ть на то, что в про цес се фак ти че ской ок ку па ции Гру зии 
и Укра и ны со сто ро ны НА ТО су щ е ствен ную ро ль сы гра ли не тра-
ди ци он ные для дан ных общ еств ре ли ги о зные объ е ди не ния, та кие 
как бап ти сты, пя ти де сят ни ки, «ха ри зма ти ки», ко то ры ми ру ко во-
ди ли с За па да. Те зис об ис по ль зо ва нии за пад ны ми спец слу жба ми 
РДН на хо дит пол ное под твер жде ние в ра бо тах док то ра фи ло со-
фии, кан ди да та бо го сло вия А. Л. Двор ки на.

Но ми ро вая за ку ли са име ет не ско ль ко уров ней. РДН – это 
про ект рассчи тан ный на обы ва те ля, у ко то ро го от сут ству ют эле-
мен тар ные зна ния в сфе ре ре ли ги о зной без о па сно сти. Бо лее ла-
тент ны и мо гу щ е ствен ны ма сон ские ор га ни за ции, ори ен ти ро ван-
ные на ад ми ни стра тив но-упра влен че ский слой, ко то рые в свою 
оче ре дь явля ют ся ин стру мен том выс ших эше ло нов оли гар хии, ре-
ли ги ей ко то рых явля ет ся са та низм в той, или иной фор ме.

Те зис об ок ку ль ти зме и са та ни зме как ре ли гии ми ро вой оли-
гар хии явля ет ся для це лей на ше го ис сле до ва ния од ним из клю-
че вых, но его обо сно ва ние да ле ко вы хо дит за пре де лы пред ме та 
дан ной ста тьи. Зде сь мы ли шь на зо вем пле я ду ис сле до ва те лей, 
при дер жи ва ю щ их ся ана ло гич ной точ ки зре ния, ра бо ты ко то рых 
по дан ной те ма ти ке мы мо жем счи та ть в до ста точ ной сте пе ни объ-
ек тив ны ми и вы пол нен ны ми на вы со ком на уч ном уров не, в част-
но сти, с при вле че ни ем со лид но го мас си ва пер во и сточ ни ков. Это 
та кие ис сле до ва те ли, как д. экон. н. Олег Ана то ль е вич Пла то нов, 
пра во слав ный пи са те ль, жур на лист Юрий Юрь е вич Во ро бь ев-
ский, к. фи ло лог. н., ана ли тик, по ли ти че ский эк сперт, не за ви си-
мый жур на лист Вла ди мир Ива но вич Ма тве ев. По доб но го мне ния 
при дер жи ва ет ся к. ист. н. Ан дрей Иль ич Фур сов, ис сле до ва ния ко-
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то ро го цен ны, в част но сти, тем, что бу ду чи ате и стом он пи шет и 
го во рит (обо сно вы ва ет и до ка зы ва ет) об ок ку льт но-са та нистском 
ре ли ги о зном ми ро воз зре нии ми ро вой «эли ты», ко то рое в су щ е-
ствен ной ча сти (если, ко неч но, не пол но стью) фор ми ру ет гло ба-
ль ную по ли ти ку.

Бо ль шой ин те рес пред ста вля ют про ли ва ю щ ие свет на ре ли-
ги о зные пред поч те ния ми ро вой эли ты ра бо ты Иго ря Ку ли ко ва, в 
част но сти, его эн ци кло пе дия «Но вые ре ли ги о зные ор га ни за ции 
Рос сии де струк тив но го, ок ку льт но го и нео я зы че ско го ха рак те-
ра». Опре де лен ную цен но сть в пла не ин фор ма ции о со вре мен ной 
струк ту ре и пер со на ли ях ми ро вой оли гар хии пред ста вля ют тру ды 
к. фи змат. н., до цен та Сал ля Сер гея Аль бер то ви ча. Зде сь же мо жно 
на зва ть и мно гих дру гих ис сле до ва те лей.

Ука зан ные ав то ры под вер га ют ся пер ма нент ным на пад кам со 
сто ро ны офи ци а ль ных «на уч ных» кру гов, пред ста ви те ли ко то рых 
яв но стре мят ся мар ги на ли зи ро ва ть их тру ды. Та кая ком па ния со 
сто ро ны, де й ству ю щ ей се й час «на уч ной эли ты», вскорм лен ной в 
усло ви ях и на прин ци пах ли бе ра ль но-де мо кра ти че ской дик та ту-
ры, в част но сти в Рос сии, впол не мо жет слу жи ть ука за ни ем на пра-
во ту и со сто я те ль но сть на зван ных вы ше ис сле до ва те лей.

Та ким обра зом, с пол ной уве рен но стью мо жно утвер жда-
ть, что став ка аген тов вли я ния все мир ной оли гар хии де ла ет ся на 
унич то же нии ре ли ги о зных тра ди ций сла вян ских на ро дов, со хра-
нив ших вер но сть пра во сла вию, в част но сти, по сред ством вне дре-
ния в со о твет ству ю щ ие общ е ства РДН, как од но го из мо щ не й ших 
ин стру мен тов упра вле ния общ е ством.

Ну жно от ме ти ть, что все ска зан ное на ми (за ис клю че ни ем 
по пыт ки си сте ма ти зи ро ва ть угро зы ре ли ги о зной без о па сно сти 
общ е ства) в прин ци пе не но во. Об этом уже до ста точ но на пи са но 
и ска за но ра зны ми уче ны ми и общ е ствен ны ми де я те ля ми. Мы же, 
из ла гая все это, ста ви ли пе ред со бой две за да чи. Во-пер вых, по доб-
ную ин фор ма цию, в част но сти, о ду хов ном ми ре, в ко то ром ре а ль-
но при бы ва ет ми ро вая «эли та» и ко то рым ру ко вод ству ет ся, ну жно 
рас про стра ня ть и по пу ля ри зо ва ть все ми до ступ ны ми спо со ба ми, 
го во ря об этом ве зде, где это то ль ко до ступ но. А, во-вто рых, та кое 
из ло же ние бы ло нео б хо ди мо для ло ги че ско го при ве де ния чи та те ля 
к по ни ма нию зна чи мо сти обес пе че ния ре ли ги о зной без о па сно сти 
лю бо го общ е ства и по ста нов ки во про са о пу тях про ти во де й ствия 
угро зам ре ли ги о зной без о па сно сти.

Та ким обра зом, пер вую ча сть по ста влен ной в на ча ле ста тьи 
це ли мо жно счи та ть до стиг ну той. От но си те ль но вто рой ча сти це-
ли ис сле до ва ния, ка са ю щ е й ся пу тей ре ше ния сфор му ли ро ван ных 
про блем, ну жно от ме ти ть сле ду ю щ ее.
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Пре жде все го, се год ня нео б хо ди мо осо зна ние то го, что те о ре-
ти че ские раз ра бот ки ка са те ль но зна чи мо сти пра во сла вия для сла-
вян ских общ еств и для все го Ми ра до сти гли над ле жа щ е го уров ня 
ме то до ло гии и ар гу мен та ции. На ста ло вре мя (оно во мно гом уже 
упу щ е но) пе ре ве сти ве сь на ко плен ный ба гаж это го зна ния в сфе ру 
пра ва. Ре ли ги о зный фи ло соф не мо жет по й ти на ули цу и на ча ть 
отла вли ва ть иде о ло гов РДН с це лью про ти во де й ствия их ан ти о бщ-
е ствен ной де я те ль но сти. Это мо жет сде ла ть пред ста ви те ль пра во-
о хра ни те ль ных ор га нов, но то ль ко если у не го есть нео б хо ди мые 
пол но мо чия, за кре плен ные со о твет ству ю щ и ми нор ма тив но-пра во-
вы ми ак та ми. И зде сь бу дут не ва жны ре ли ги о зные пред поч те ния 
кон крет но го по ли це й ско го, так как он бу дет ис пол ня ть свои слу-
жеб ные обя зан но сти в со о твет ствии с За ко ном. Ну жно чет кое осо-
зна ние то го, что прак ти че ская де я те ль но сть по обес пе че нию на ци-
о на ль ной без о па сно сти все це ло за ви сит от сфе ры пра ва, в ко то рой 
се й час во мно гом (ча сто без ра зде ль но) го спод ству ют уста нов ки 
аген тов вли я ния ла тент ных групп общ е ми ро во го мас шта ба.

Ко неч но, мо жно де й ство ва ть то чеч но, опе ра тив но ре а ги-
руя на вно вь при ня тые нор ма тив но-пра во вые ак ты. Но мы ни ког-
да не по спе ем за бы стро и зме ня ю щ е й ся си сте мой пра во вых норм. 
Ка ждые ме сяц при ни ма ют ся це лые мас си вы пра во вых ак тов, ко-
то рые мо гут, как спо соб ство ва ть обес пе че нию ре ли ги о зной без о-
па сно сти, так и ид ти вра зрез с на ци о на ль ны ми ин те ре са ми то го 
или ино го го су дар ства. Про сле ди ть за все ми вно вь при ни ма е мы ми 
нор ма ми под час про сто не во змо жно. Если же под рыв ная су ть то го 
или ино го до ку мен та и де я те ль но сть сто я щ е го за ним пар ла мен та-
рия все же вскры ва ет ся, то про ти во по ста ви ть что-ли бо все рав но 
кра й не сло жно, так как нор ма тив но-пра во вой акт к то му вре ме ни 
бы ва ет уже при нят и всту пил в де й ствие. Ко неч но, име ет ся Основ-
ной за кон го су дар ства. Но да же если он скон стру и ро ван в ин те ре-
сах на ро да, то, как пра ви ло, при де лы ин тер пре та ции его норм на 
уров не за ко но да те ля и пра во при ме ни те ля мо гут бы ть (ча сто имен-
но так и бы ва ет) нео прав дан но ши ро ки ми, что обу сло вле но осо-
бен но стя ми сло жив ше й ся юри ди че ской тех ни ки.

В та кой си ту а ции эф фек тив ным сред ством упо ря до чи ва ния 
общ е ствен ных от но ше ний в ре ли ги о зной сфе ре и на пра вле ния 
уси лий за ко но твор ца на обес пе че ние бла го со сто я ния на ро да мо-
жет бы ть то ль ко кон сти ту ци он но-пра во вая док три на. В част но сти, 
кон сти ту ци он но-пра во вая док три на ре ли ги о зной без о па сно сти, 
ко то рая долж на фик си ро ва ть в сво их по ло же ни ях прак ти че ский 
ра курс фун да мен та ль ных на уч ных про блем кон сти ту ци он но го 
пра ва и явля ть ся точ кой от сче та кон со ли да ции уси лий уче ных, 
по ли ти ков, го су дар ствен ных де я те лей по со зда нию кон сти ту ци он-
но го пра во по ряд ка, отве ча ю щ е го ин те ре сам лич но сти, общ е ства 
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и го су дар ства. Та кая док три на долж на пред ста вля ть со бой ча сть 
общ ей кон цеп ции на ци о на ль ной без о па сно сти. В ней долж на бы ть 
вы ра же на офи ци а ль ная по зи ция от но си те ль но це лей, за дач, прин-
ци пов, пра во вых ме ха ни змов, средств, основ ных на пра вле ний 
го су дар ствен ной по ли ти ки в обла сти обес пе че ния ре ли ги о зной 
без о па сно сти кон крет но го го су дар ства. Имен но кон сти ту ци он но-
пра во вая док три на при зва на обес пе чи ть уни вер са ль ные стан дар-
ты пра во твор че ства и пра во при ме не ния в ука зан ной сфе ре жи зни 
общ е ства.

Кон сти ту ци он но-пра во вая док три на име ет дво й ствен ную 
при ро ду. С од ной сто ро ны пра во вая док три на как та ко вая не обла-
да ет нор ма тив но стью и, как пра ви ло, со зда ет ся в кон тек сте на у-
ки, не пи са ных ис точ ни ков. Но с дру гой сто ро ны, она отра жа ет 
офи ци а ль ную точ ку зре ния ру ко вод ства го су дар ства по на и бо лее 
ва жным про бле мам со вре мен но го общ е ства, опре де ля ет его де й-
ствия в сфе ре го су дар ствен но го стро и те ль ства на опре де лен ную 
пер спек ти ву и са ма по се бе явля ет ся ис точ ни ком кон сти ту ци он-
ных норм.

В Рос сии пра во вые док три ны при ни ма ют ся в ви де от де ль-
ных до ку мен тов ука зом Пре зи ден та стра ны. Та кие до ку мен ты ка-
са ют ся ва жне й ших сфер обес пе че ния на ци о на ль ной без о па сно сти. 
По-на ше му мне нию, в на сто я щ ее вре мя, по доб ные ак ты по зво ля-
ют Пре зи ден ту Рос сии об хо ди ть не ко то рые нор мы сло жив ше го ся 
кон сти ту ци он но-пра во го за ко но да те ль ства, ко то рые бы ли на вя за-
ны го су дар ству и не в пол ной ме ре отве ча ют на ци о на ль ным ин те-
ре сам.

Ду ма ет ся, что по доб ные до ку мен ты мо гли бы при ни ма ть ся и 
в дру гих сла вян ских го су дар ствах, явля я сь ва жным зве ном си сте-
мы го су дар ствен но го стро и те ль ства.

Кон сти ту ци он но-пра во вая пра во вая док три на ре ли ги о зной 
без о па сно сти явля ет ся пред ме том от де ль но го ис сле до ва ния. Зде сь 
мы крат ко пе ре чи слим основ ные прин ци пы обес пе че ния ре ли ги о-
зной без о па сно сти, ко то рые она долж на отра жа ть:

а) за кон но сти; 
б) со блю де ния прав че ло ве ка и гра жда ни на; 
в) диф фе рен ци а ции ре ли ги о зных объ е ди не ний; 
г) су деб ной за щ и ты в си сте ме ре ли ги о зной без о па сно сти; 
д) раз ви тия ре ли ги о зно го обра зо ва ния; 
е) при о ри те та ку ль ти ви ро ва ния нрав ствен ных цен но стей, 

тра ди ци он ных ре ли гий; 
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ж) уча стия общ е ствен ных объ е ди не ний в обес пе че нии ре-
ли ги о зной без о па сно сти; 

з) про фи лак ти ки про ти во прав ной де я те ль но сти ре ли ги о-
зных объ е ди не ний де струк тив ной на пра влен но сти.

Кон сти ту ци он но-пра во вая док три на ре ли ги о зной без о па-
сно сти долж на обес пе чи ва ть ре а ли за цию ре ли ги о зных устре мле-
ний бо ль шин ства пред ста ви те лей серб ско го и рос си й ско го на ро-
дов, а зна чит долж на обес пе чи ть стро и те ль ство кон сти ту ци он ных 
норм без ма ле й ше го про ти во ре чия еван ге ль ским цен но стям.

Зде сь оче нь ва жен бу дет прин цип раз ви тия ре ли ги о зно-
го обра зо ва ния, так как пре жде чем ин те гри ро ва ть еван ге ль ские 
исти ны в пра во вую оде жду общ е ства ну жно их ра зъ я сни ть, так 
как, на при мер, в рос си й ском упра влен че ском слое ре ли ги о зное 
обра зо ва ние на хо дит ся на чре звы ча й но низ ком уров не. Что бы 
стро и ть спра ве дли вое, де й ствен ное пра во, ко то рое не бу дет отвер-
га ть ся че ло ве че ским су щ е ством как что-то ино род ное, ну жно име-
ть хо тя бы эле мен тар ное бо го слов ское обра зо ва ние.

В це лях ре а ли за ции та ко го прин ци па, как про фи лак ти-
ка про ти во прав ной де я те ль но сти ре ли ги о зных объ е ди не ний де-
струк тив ной на пра влен но сти, ну жно за кре пи ть в кон сти ту ци он-
но-пра во вой док три не ре ли ги о зной без о па сно сти нео б хо ди мо сть 
со зда ния по сто ян но де й ству ю щ ей пар ла мент ской ко мис сии по 
рас сле до ва нию де я те ль но сти та й ных общ еств, в част но сти, упра-
вля е мых из-за гра ни цы. Мы не слу ча й но в рам ках дан ной крат кой 
ста тьи ак цен ти ру ем вни ма ние на про бле ме де я те ль но сти та й ных 
ре ли ги о зных общ еств. Та кие ла тент ные со о бщ е ства явля ют ся ва-
жне й шим ин стру мен том про ве де ния в жи знь ин те ре сов ми ро во го 
оли гар ха та, пред ста вляя са мим сво им су щ е ство ва ни ем огром ную 
угро зу для без о па сно сти лю бо го го су дар ства. Это чре звы ча й но ва-
жная те ма, ко то рую мы не мо жем не за тро ну ть. Зна ние прин ци пов 
и фак тов де я те ль но сти та й ных общ еств спо соб но про ли ть свет на 
мно гие про цес сы в со ци а ль ной и по ли ти че ской жи зни общ е ства в 
про шлом и со вре мен но сти, ко то рые под час ка жут ся не ло гич ны ми 
и не я сны ми. По э то му, по-на ше му глу бо ко му убе жде нию, во прос 
о де я те ль но сти та й ных общ еств дол жен бы ть од ной из то чек опо-
ры при со зда нии лю бо го нор ма тив но-пра во во го ак та, ка са ю щ е го ся 
обес пе че ния на ци о на ль ной без о па сно сти.

Док три на ре ли ги о зной без о па сно сти долж на со дер жа ть в се-
бе ис чер пы ва ю щ ие отве ты на во прос о про ти во де й ствии обо зна-
чен ным на ми угро зам ре ли ги о зной без о па сно сти общ е ства. При-
ня тие та кой док три ны спо соб но ста ть се рь е зне й шим фак то ром 
укре пле ния без о па сно сти серб ско го и рос си й ско го на ро дов.
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Ду ма ет ся, что на этом ка са те ль но пу тей обес пе че ния ре ли ги-
о зной без о па сно сти мо жно оста но ви ть ся. Впе ре ди пред сто ит бо-
ль шая и сло жная ра бо та в этом на пра вле нии, ко то рая, во змо жно, 
не под си лу од но му ис сле до ва те лю.

В за клю че ние нео б хо ди мо от ме ти ть, что, ко неч но, пра во-
сла вие явля ет ся пред ме том не на ви сти за пад но го ми ра, но в то же 
вре мя оно явля ет ся и ис точ ни ком си лы и про цве та ния сла вян ских 
на ро дов. Еван ге ль ские исти ны не пре ло жны, они ис хо дят из са мой 
су ти бы тия Все лен ной, ка ждая из них не ру ши ма и де й ству ет нео-
т вра ти мо. По э то му усво е ние еван ге ль ско го бла го ве стия да ет ка-
ждо му че ло ве ку и все му на ро ду в це лом глу бо ча й шее по ни ма ние 
прин ци пов и смы сла ус тро е ния окру жа ю щ ей де й стви те ль но сти в 
гло ба ль ных мас шта бах, а так же ука зы ва ет пу ть к про цве та нию. 

Пр ил ож ение № 1.  
Кла сс иф ик ация угроз р ел иг и озной бе з оп асн ости
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РЕЛИГИОЗНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В КОНТЕКСТЕ ...

Ду ма ет ся, что на этом ка са те ль но пу тей обес пе че ния ре ли ги-
о зной без о па сно сти мо жно оста но ви ть ся. Впе ре ди пред сто ит бо-
ль шая и сло жная ра бо та в этом на пра вле нии, ко то рая, во змо жно, 
не под си лу од но му ис сле до ва те лю.

В за клю че ние нео б хо ди мо от ме ти ть, что, ко неч но, пра во-
сла вие явля ет ся пред ме том не на ви сти за пад но го ми ра, но в то же 
вре мя оно явля ет ся и ис точ ни ком си лы и про цве та ния сла вян ских 
на ро дов. Еван ге ль ские исти ны не пре ло жны, они ис хо дят из са мой 
су ти бы тия Все лен ной, ка ждая из них не ру ши ма и де й ству ет нео-
т вра ти мо. По э то му усво е ние еван ге ль ско го бла го ве стия да ет ка-
ждо му че ло ве ку и все му на ро ду в це лом глу бо ча й шее по ни ма ние 
прин ци пов и смы сла ус тро е ния окру жа ю щ ей де й стви те ль но сти в 
гло ба ль ных мас шта бах, а так же ука зы ва ет пу ть к про цве та нию. 

Пр ил ож ение № 1.  
Кла сс иф ик ация угроз р ел иг и озной бе з оп асн ости
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 РЕЛ ИГИЈСКА  БЕ ЗБЕДНОСТ У  КО НТЕКСТУ 
 ОБ ЕЗ БЕ ЂИВАЊ А  Н АЦИ ОНАЛНЕ  БЕ ЗБ
ЕДНОСТИ  СЛ ОВЕНСКИ Х  НАРОДА : ПО

СТАВКА  ПР ОБЛЕМ А

 Резиме
Ауто р  об рађуј е  питање  о си гу равањ а  рел игијске  бе зб

едности  сл овенских  др уштава у  ко нтексту  гл обалн е  по литике.  
Р азматра с е систем  претњи п о  рел игијску  бе збедност, а н а неке 
од њих с е п осебно  скрећ е пажња .  Долази се д о за кључка  о п отреби  
у вођења у  правн у рава н п ос тојећи х  фил ософских ,  с оц иолошких 
 и  бого словски х  те оријски х по ставк и  везаних за  об ез бе ђивањ е 
 н аци оналне  бе зб едности  српског  и руско г  народа.  У раду се  ф ор
мулиш у  начини  р аз ра ђивањ а  рел игијске  бе зб едности  и њени 
о сновни  пр инципи.
 Кључн е речи:  п рав ославље ,  рел игијск а  мо ти вација,  т ра д ици оналне 

 вр едности ,  рел игијски  злочин ,  рел игијска  бе збедност , 
 рел игијски  ек ст ремизам,  п ро зе литизам,  светск и 
 са танизам

* Овај рад је примљен 18. марта 2017. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 20. апри ла 2017. године.
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УПУТСТВО ЗА АУТОРЕ

За писање рада користити ћирилично писмо.
Текст писати у фонту Times New Roman, величина фонта 12, са 

увученим пасусима и проредом 1,5 и маргинама Normal 2,5 cm.
Обим рада не сме бити већи од 36.000 карактера са размаком 

(приликом провере броја карактера користити: Review/Word Count/
Character (with spaces) - активирати опцију Include textboxes, footnotes 
and endnotes.

Име и презиме аутора се пише на средини, малим словима – 
Bold и Italic (фонт 12).

Афилијација се пише испод имена аутора на средини, малим 
словима – Italic (фонт 12). Уколико је аутор запослен на факултету, 
након навођења факултета, наводи се и универзитет (нпр. Факултет 
политичких наука, Универзитет у Београду). Уколико је аутор запо-
слен на институту, наводи се и град у коме се институт налази (нпр. 
Институт за политичке студије, Београд).

Наслов се пише на средини, великим словима – Bold (фонт 14). 
Фуснота поред наслова служи за навођење назива и броја пројекта у 
оквиру кога је чланак написан.

Сажетак се пише испод наслова на средини малим словима 
ве личина фонта 12. Испод тога пише се текст сажетка у обиму од 
100 до 250 речи - фонт 12, Justify. Сажетак садржи предмет анализе, 
циљ рада, коришћене теоријско-методолошке приступе, резултате и 
закључке рада.

Кључне речи се пишу испод текста сажетка малим словима 
(фонт 12), и одвајају зарезом. Наводи се од 5 до 10 кључних речи.

Поднаслови се пишу на средини, великим словима - Bold (фонт 
12).

Начин цитирања:
Фусноте у форми напомена се дају на дну стране у којој се 

налази коментарисани део текста или навођене литературе. Фусноте 
уносити командом Insert – Reference – Footnote. Фусноте се пишу 
у фонту Times New Roman, величина слова 10. Фусноте треба 
поравнати по левој и десној маргини, односно изабрати опцију Justify

Приликом навођења фуснота руководити се следећим упут
стви ма:

 ● приликом навођења монографије/књиге фуснота мора са
држати: 

 - Име и презиме аутора, наслов рада курзивом (Italic), 
назив издавача, место, годину издања и број стране. 
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 - Пример: Кристофер Кокер, Сумрак запада, Досије, Бе-
оград, 2006, стр. 54.

 ● приликом навођења чланака из часописа: 
 - Име и презиме аутора, назив чланка под наводницима, 

назив часописа курзивом (Italic), назив издавача, место 
издавања, број, година излажења и број стране. 

 - Пример: Миша Стојадиновић, „Од теорије социјалних 
конфликата до њихових решења“, Политичка ревија, 
Институт за политичке студије, Београд, бр. 04/2009, 
стр. 67. 

 ● приликом навођења зборника радова/поглавља из књиге: 
 - Име и презиме аутора, назив рада под наводницима, 

на зив зборника/поглавља курзивом (Italic), имена и 
презимена приређивача зборника у загради, назив из да-
ва чa, место издања, година издања, број стране.

 - Пример: Дејана Вукчевић, ,,Србија и придруживање 
Европској унији‘‘, у зборнику: Србија – политички и 
институционални изазови (приредили: Момчило Су-
ботић, Живојин Ђурић), Институт за политичке студије, 
Београд, 2008, стр. 239. 

 ● приликом навођења извора са Интернета: 
 - Име и презиме аутора, наслов чланка курзивом (Italic), 

пуну интернет адресу и датум приступа. 
 - Пример: Karen Devine, Stretching the IR theoretical spec-

trum of debate on Irish neutrality: arguments and evidence 
in favor of a critical social constructivist framework of 
understanding, Internet, http://doras.dcu.ie/609/1/int_pol_
sci_29_4_2008.pdf, 05/03/2013 

 ● приликом навођења архивске грађе: 
 - мора да садржи назив институције у којој се грађа чува, 

фонд, фасциклу (уколико има), назив документа (ако 
нема назива документа одређује се тако да одговори на 
питања: ко? коме? шта?), место, датум. 

 - Пример: Архив Србије, МИД, К-Т, ф 2, р93/1894, 
Извештај Министарства иностраних дела о постављењу 
конзула, Београд, 19. април 1888. 

 ● приликом навођења прописа/закона: 
 - Пуним називом прописа/закона, курзивом гласило у 

коме је пропис објављен, број и година објављивања.
 - Пример: Закон о извршном поступку – ЗИП, Службени 

гласник РС, бр. 125/04. 
 ● приликом навођења публикација у новинама: 
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 - Име и презиме аутора, назив чланка под наводницима, 
назив новине курзивом, датум објављивања 

 - Пример: Слободан Кљакић, „Черчилов рат звезда против 
Хитлера“, Политика, 21. 12. 2004. 

 ● Код поновљеног цитирања истог извора узастопно на 
истој страни користити: 

 - Исто, број стране
 - Пример: Кристофер Кокер, Сумрак запада, Досије, 

Београд, 2006, стр. 54. Исто, стр. 55 
 ● Код поновљеног цитирања истог извора уколико није 

узастопно и на истој страни користити: 
 - Име, презиме аутора, назив извора, нав.дело, број стране. 
 - Пример: Кристофер Кокер, Сумрак запада, Досије, 

Београд, 2006, стр. 54.  
Кристофер Кокер, Сумрак запада, нав. дело, стр. 54. 

Код уноса табела и графикона користити: 
Изнад табеле/графикона центрирано пише се Табела/Графи кон, 

редни број, назив табеле, величина фонта 10. 
Испод табеле/графикона пише се Извор: навести извор по 

правилима цитирања за фусноте, величина фонта 10.
Литература се наводи на исти начин као и у фуснотама, с тим 

што се прво наводи презиме, па име аутора. Литература је поређана по 
азбучном реду за изворе на ћириличном писму, који се први наводе, а 
затим по абецедном реду за изворе на латиници. 

За чланке из часописа, зборника као и за поглавља у књигама 
потребно је навести од које до које стране је чланак или поглавље у 
зборнику/књизи. 

Литература садржи само изворе који су наведени у фус но
тама.

Након литературе, латиничним писмом навести име и презиме 
аутора на средини - Bold (фонт 12), испод тога наслов рада на ен глес-
ком великим словима - Bold (фонт 14).

Резиме (Resume) се пише на средини, малим словима – Bold 
(фонт 12). Испод тога пише се текст резимеа на енглеском језику у 
обиму до 1/10 дужине чланка. Резиме садржи резултате и закључке 
истраживања до којих је аутор дошао у свом раду и то знатно шире 
него у сажетку.

Кључне речи (Keywords) се пишу малим словима (фонт 12) и 
од ва јају зарезом.

Радови који се предају за објављивање морају да се заснивају 
на новијој литератури, посебно на изворима, тј. радовима који су 
објављени у научним часописима политиколошке тематике.
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Рокови за достављање радова су: 1. април, 1. октобар.
Аутори  су  у  обавези  да  приликом  слања  радова  доставе  и  

изјаву  да  тај  рад  није  раније  објављиван,  тј  да  рад  није  ау то пла-
гијат  или плагијат. Изјава може да се преузме на интернет пре зен та-
цији часописа, www.pnbips.edu.rs/.

Текстове слати у електронском облику на адресу: redakcijapnb@
gmail.com 
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УПУТСТВО РЕЦЕНЗЕНТИМА

Улога  рецензената  је  да  доприносе  очувању  високог  
квалитета  нашег часописа. Рецензије су анонимне у оба смера. Рок 
за рецензирање је седам дана од пријема рада. Садржај рецензије је 
поверљив, те се не сме откривати особама које нису у уредништву 
часописа. Уколико рецензент у било ком тренутку схвати да постоји 
било који вид конфликта интереса у  вези  са  радом  који  треба  да  
рецензира  потребно  је  да  о  томе  што  пре  обавести редакцију.  
Приликом рецензије рукописа, рецензент треба да попуни 
рецензентски лист у прилогу.

Име, презиме и звање аутора текста:
Назив рада:
Актуелност, друштвени и научни значај разматране теме:
У  којој  мери  је  аутор  јасно  назначио  теоријски,  методолошки    

приступ у раду:
Да  ли  је  рад  заснован  на  савременој  и  релевантној  литера-

ту ри,  посебно  у  којој  мери  је  аутор  користио  најновије  резултате  
об јављене  у  научним  часописима  и  зборницима  (посебно  часописи  
и  зборници  из  политикологије).

Научни и друштвени допринос рада.  Општи коментар о 
квалитету рада:

Ваша  сугестија  аутору  за  побољшање  квалитета  рада,  ако  
је потребно:

Молимо  Вас  да  одаберете  једну  од  препорука  за  категоризацију  
рада:
1.  Оригинални научни рад 
2.  Прегледни  рад  
3.  Научна критика, полемика и осврти 
Молимо Вас да одаберете једну од препорука о публиковању 

овог рада:
1.  Објавити без измена
2.  Објавити уз мале измене
3.  Након корекције, рад послати на нови круг рецензије
4.  Одбити
Додатни коментари за уредника који се тичу етичких 

(плагијаризам, превара, итд.) или неких других аспеката рада, а који ће 
уреднику помоћи у доношењу коначне одлуке о даљем статусу рада.

Датум оцене рада            Име, презиме и научно звање рецензента:
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