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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
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