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УВОДНИК

Са др жај те мат ског го ди шња ка Политиканационалнебез
бедностибр.1/2015 пред ста вља на уч ну ана ли зу угро жа ва ња на ци о
нал не без бед но сти у Евро пи. Ана ли зи ра ни су мно ги аспек ти угро жа
ва ња на ци о нал не без бед но сти у Евро пи са те жи штем на нај угро
же ни ја под руч ја, а то је под руч је Бал кан ског по лу о стр ва. 

По што се тер мин «национална безбедност» и на по чет ку 
XXI ве ка 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 је до ла зе 
из ну тра и спо ља. Унајопштијемсмислуподразумеваслободуод
страха,претњиифизичкогнасиљанадстановништвом,односно
грађанимаједнедржаве. Ме ђу тим, на ци о нал на без бед ност укљу чу
је и по ли тич ке, еко ном ске, мо рал не, со ци јал не, кул тур не, иде о ло шке 
и нор ма тив не еле мен те, што је од у век оте жа ва ло ње ну пре ци зну 
де фи ни ци ју. У пи та њу је дру штве но кон стру и сан кон цепт без бед но
сти јед не др жа ве ко ји сти че спе ци фич но зна че ње са мо уну тар со ци
јал ног кон тек ста у ко јем др жа ва ег зи сти ра. Иако од бра на од спољ
њег на па да оста је цен трал ни про блем на ци о нал не без бед но сти, ипак 
прак са је не дво сми сле но по твр ди ла да др жа ва мо же би ти угро же на 
уну тра шњим по тре си ма, еко ном ским и дру штве ним по ре ме ћа ји ма, 
на ро чи то у за јед ни ца ма ко ји ма не до ста је осе ћај иден ти те та и со
ци јал не ко хе зи је, што су ауто ри го ди шња ка Политиканационалне
безбедности број 1/2015 го ди не у сво јим ра до ви ма има ли у ви ду. 

Ауто ри су у сво јим ра до ви ма, тј. у про це су на уч ног раз ма
тра ња про бле ма угро жа ва ња на ци о нал не без бед но сти, пра вил но 
уочи ли раз ли ку из ме ђу пој мо ва без бед но сти др жа ве и 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 
би ти 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. На осно
ву ових на уч них чи ње ни ца спољ ни и уну тра шњи но си о ци угро жа ва
ња на ци о нал не без бед но сти и на по чет ку XXI ве ка ис по ља ва ју сво ју 
ак тив ност, са те жи штем на ра за ра ње на ци о нал ног иден ти те та, 
кул ту ре и је зи ка на ро да ко ји је ме та на па да. Да кле, од су ство ра та 



и вој них кон фли ка та са мо по се би не оси гу ра ва мир, ста бил ност и 
без бед ност у дру штву. Не вој ни из во ри, на ро чи то не ста бил ност у 
еко но ми ји, со ци јал ној, ху ма ни тар ној и еко ло шкој сфе ри по ста ли су 
ве ћа опа сност по мир, ста бил ност и без бед ност мно гих др жа ва на 
Бал ка ну као и у ши рем ре ги о ну и у Евро пи, што по твр ђу ју и ана ли зе 
ауто ра ра до ва го ди шња ка Политиканационалнебезбедности бр. 
1/2015.

У на уч ном раз ма тра њу, тер мин на ци о нал на без бед ност ко
ри сти се за озна ча ва ње пој ма ко ји об у хва та за шти ту др жа ве и 
ста нов ни штва, од свих об ли ка ору жа ног и нео ру жа ног угро жа ва
ња, као и ства ра ње по вољ них дру штве них усло ва за ре а ли зо ва ње 
на ци о нал них ин те ре са. Ме ђу тим, под националном безбедности 
мо же се под ра зу ме ва ти и објек тив но ста ње на ци је и др жа ве, у ко
јем ње ни ле ги тим ни ор га ни и ин сти ту ци је пред у зи ма ју до зво ље не 
ме ре и ак тив но сти ра ди за шти те основ них на ци о нал них ин те ре са 
у обла сти спољ не и уну тра шње по ли ти ке, еко но ми је, од бра не, обра
зо ва ња, на уч но и стра жи вач ког ра да, кул ту ре и у дру гим обла сти
ма дру штве ног жи во та. По ла зе ћи од ова квог те о риј ског од ре ђе ња, 
на ци о нал на без бед ност др жа ве за ви си од ње ног вој нопо ли тич ког и 
ге о стра те гиј ског по ло жа ја, ка рак те ра др жа ве и ње них дру штве но
по ли тич ких и еко ном ских од но са, као и од ка рак те ра ме ђу на род них 
од но са у ње ном бли жем и да љем окру же њу. Ова те о риј ска од ред ба 
о на ци о нал ној без бед но сти је по твр ђе на у прак си, упра во ана ли зи
ра ју ћи про блем угро жа ва ња на ци о нал не без бед но сти др жа ве, кроз 
мно ге на сил не ак тив но сти ме ђу ко ји ма су прет ње. Прет ње мо гу 
би ти: политичке,економске,војне,демографске,социјалне,кон
фесионалне,едукативне,еколошкеипретњеизазванедугорочним
прикривенимделовањемносилацаугрожавањаусвимобластима
друштвеногживота. 

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, у ства 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 на род ном од но си ма. Има ју ћи у ви ду на
уч ним при ступ де фи ни са њу пој ма на ци о нал не без бед но сти од стра
не нај по зна ти јих до ма ћих и стра них ауто ра, овај број го ди шња ка је 
по све ћен упра во угро жа ва њу на ци о нал не без бед но сти мо дер не др



жа ве у Евро пи. Ауто ри су иза бра ли нај не у рал гич ни ја под руч ја и да ли 
сво ју на уч ну ана ли зу про бле ма. Проф. Мла ден Ба ја гић у свом ра ду 
“Бо сна и Хер це го ви на у вр тло гу ра ди кал ног исла ми стич ког фа на
ти зма, екс трем ног ве ха би зма и те ро ри зма” про блем ски ана ли зи ра 
де це ниј ске про бле ме без бед но сти на про сто ру Бо сне и Хер це го ви не, 
а проф. Об рад Сте ва но вић да је те ме љи ту ана ли зу “Те ро ри стич ких 
по тен ци ја ла ал бан ских екс тре ми ста на за па ду Ма ке до ни је и на ју гу 
цен трал не Ср би је“. Проф. др Урош Шу ва ко вић се у сво јој ана ли зи 
ба ви про бле мом без бед но сти Ко со ва и Ме то хи је, кроз ком па ра тив ну 
ана ли зу те ро ри стич ких ак тив но сти ал бан ских те ро ри стич ких ор
га ни за ци ја на Ко со ву и Ме то хи ји и исла ми стич ког те ро ри зма. Проф. 
др Ми тар Ко вач ис тра жу је укра јин ску кри зу као гло бал ну без бед но
сну прет њу, а проф. Ду шан Про ро ко вић ана ли зи ра арк тич ко пи та ње 
и ње гов ути цај на без бед ност Евро пе. У го ди шња ку су још за па же ни 
ра до ви Ма ри не Т. Ко стић и Уро ша В. Жив ко ви ћа, Де ја на Бур са ћа, 
проф. Ива на Ж. Јок си ћа и Вла ди ми ра Бо жо ви ћа, као и Ти ја не Ре че
вић. 

Проф. др Ра до слав Га ћи но вић
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Обрад М. Стевановић
Криминалистичко-полицијска академија, Београд

ТЕРОРИСТИЧКИ ПОТЕНЦИЈАЛ 
АЛБАНСКИХ ЕКСТРЕМИСТА 

НА ЗАПАДУ МАКЕДОНИЈЕ И НА 
ЈУГУ ЦЕНТРАЛНЕ СРБИЈЕ*

Сажетак
Про во ка тив но ко ри шће ње бес пи лот не ле ти ли це са за ста-

вом „Ве ли ке Ал ба ни је“ у Бе о гра ду (14.10.2014.), из ја ва пре ми је ра 
Ал ба ни је о „ује ди ње њу Ал ба на ца Ал ба ни је и Ко со ва“ (05.04.2015.), 
и ору жа ни пре пад ал бан ских екс тре ми ста на по ли циј ску ста ни-
цу на се ве ру Ма ке до ни је (21.04.2015.), по но во су ак ту е ли зо ва ли 
ве ли ко ал ба ан ску на ци о нал ну иде ју, а ти ме и пи та ње мо гу ћег об-
на вља ња ет но се па ра ти стич ки мо ти ви са ног на си ља ал бан ских 
екс тре ми ста на Бал ка ну. По ла зе ћи од то га, рад је ре зул тат ис-
тра жи ва ња ко је је би ло усме ре но на тра га ње за од го во ром на 
пи та ње: Да ли на ју гу цен трал не Ср би је и на за па ду Ма ке до ни ји 
по сто ји те ро ри стич ки по тен ци јал ал бан ских екс тре ми ста, чи јим 
се ак ти ви ра њем мо же озбиљ ни је угро зи ти без бед ност у ре ги о ну? 
Са гла сно та ко од ре ђе ном про бле му и пред ме ту, циљ ис тра жи ва-
ња био је да се ана ли зом рас по ло жи вих са др жа ја иден ти фи ку ју 
и на уч но опи шу не ки од по го ду ју ћих фак то ра ко ји мо гу ути ца ти 
на по нов ну еска ла ци ју ал бан ског екс тре ми стич ко-те ро ри стич-
ког на си ља на том де лу Бал ка на. Ре зул та ти ма та ко усме ре ног 

* Рад је резултат истраживања у оквиру научноистраживачких пројеката: 1) Косово и 
Метохија између националног идентитета и евроинтеграција, који финансира Ми-
нистарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије (број пројекта: 
ИИИ 47023; руков. пројекта: проф. др Урош Шуваковић) и 2) Управљање полицијском 
организацијом у спречавању и сузбијању претњи безбедности у Републици Србији, који 
финансира и реализује Криминалистичко-полицијска академија у Београду, (циклус 
истраживања: 2015-2019 године; руков. пројекта: проф. др Дане Субошић).
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ис тра жи ва ња, иден ти фи ко ва ни су, ана ли зи ра ни и у ра ду на уч но 
опи са ни не ки од зна чај них фак то ра те ро ри стич ког по тен ци ја-
ла ал бан ских екс тре ми ста на ју гу цен трал не Ср би је и на за па ду 
Ма ке до ни је, и то: 1) не ста бил ност ме ђу др жав них и ме ђу ет нич-
ких од но са у ре ги о ну, 2) ал бан ске екс тре ми стич ке гру пе и ор га ни-
за ци је, 3) ве ли ко ал бан ска на ци о нал на иде ја и 4), ефек ти на си ља 
„Осло бо ди лач ке вој ске Ко со ва“ као „до бар при мер“ оства ри ва ња 
по ли тич ких ци ље ва на сил ним сред стви ма. Син те зом ре зул та та 
ана ли зе тих фак то ра, у ра ду се за кљу чу је да те ро ри стич ки по-
тен ци јал ал бан ских екс тре ми ста на ис тра жи ва ном ге о про сто ру 
Бал ка на, и да ље по сто ји. Због огра ни че но сти оби ма ра да, у ње му 
ни су ана ли зи ра ни и број ни дру ги фак то ри евен ту ал ног об на вља ња 
на си ља ал бан ских екс тре ми ста у ре ги о ну ко ји, сва ка ко, мо гу би ти 
пред мет бу ду ћих ис тра жи ва ња. 
Кључ не ре чи: ет но се па ра ти зам, те ро ри зам, ОВК, ОВПБМ, ОНА, АНА, 

Ал ба ни ја, Ср би ја, Ма ке до ни ја, Ко смет

НЕ СТА БИЛ НОСТ МЕ ЂУ ДР ЖАВ НИХ  
И МЕ ЂУ ЕТ НИЧ КИХ ОД НО СА У РЕ ГИ О НУ

Са без бед но сним про бле ми ма узро ко ва ним на си љем или 
прет њом на си љем ал бан ских екс тре ми ста да нас се, као и у прет-
ход ном вре мен ском пе ри о ду ду гог тра ја ња, су о ча ва ју че ти ри др-
жа ве на Бал кан ском по лу о стр ву (у да љем тек сту: Бал кан), и то: 
Ре пу бли ка Ср би ја (Ср би ја), Бив ша Ју го сло вен ска Ре пу бли ка Ма-
ке до ни ја (Ма ке до ни ја), Ре пу бли ка Цр на Го ра (Цр на Го ра) и Ре пу-
бли ка Грч ка (Грч ка). Пр ве три су бив ше ју го сло вен ске ре пу бли ке 
и кан ди да ти су за члан ство у Европ ској Уни ји (ЕУ), док је Грч ка 
чла ни ца ЕУ од 1981. го ди не. 

У кон тек сту на си ља ал бан ских екс тре ми ста, у ра ду се де-
таљ ни је ана ли зи ра ју ге о про стор за пад не Ма ке до ни је и ге о про стор 
ју га цен трал не Ср би је ко ји (у сми слу овог ра да) об у хва та те ри то-
ри је оп шти на Пре ше во, Бу ја но вац и Ме две ђа ко је се на ла зе ис точ-
но од Ко со ва и Ме то хи је (у да љем тек сту: Ко смет). Та два ге о про-
сто ра, ди рект но су и узроч но-по сле дич но (по прин ци пу „спо је них 
су до ва“) по ве за на са ге о про сто ри ма Бал ка на на ко ји ма пре те жно 
жи ве Ал бан ци, од но сно са ге о про сто ром Ал ба ни је као кан ди да та 
за члан ство у ЕУ, са ге о про сто ром Ко сме та као ауто ном не по кра ји-
не у са ста ву Ср би је, а по сред но – пре ко Ал ба ни је и Ко сме та, и са 
ге о про сто ри ма Ћа му ри је у Грч кој и Ма ле си је у Цр ној Го ри. По ред 
на си ља ал бан ских екс тре ми ста, Ср би ју, Ма ке до ни ју, Грч ку, Цр ну 
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Го ру и Ал ба ни ју по ве зу ју и дру ги за јед нич ки фак то ри ко ји узро-
ку ју ме ђу др жав ну и ме ђу ет нич ку не ста бил ност тих ге о про сто ра и 
ши рег ре ги о на на Бал ка ну. По ред ду бо ке ак ту ел не еко ном ске кри зе 
ко ја је нај о чи глед ни ја у Грч кој (ма да је са мо она чла ни ца ЕУ), све 
на ве де не др жа ве су су о че не и са уну тра шњим не ста бил но сти ма и 
број ним про тив реч но сти ма, за тег ну то сти ма и раз ли чи тим ин те ре-
си ма у ме ђу соб ним од но си ма. 

Ду го го ди шњи раз лог и из вор су ко бља ва ња и за тег ну то сти 
од но са из ме ђу Ср би је и Ал ба ни је, нај че шће је био ста тус Ко сме та 
у са ста ву Ср би је и бив ше Ју го сла ви је. Због охра бри ва ња ет но се па-
ра ти стич ких те жњи Ал ба на ца на Ко сме ту, из Ал ба ни је као њи хо ве 
ма тич не др жа ве, тај ге о про стор је, с раз ло гом, сма тран „епи цен-
тром“ не ста бил но сти не са мо Ср би је, Ју го сла ви је и Бал ка на, већ и 
Евро пе. Упр кос то ме и чи ње ни ци да пет др жа ва чла ни ца ЕУ (Грч-
ка, Ки пар, Шпа ни ја, Ру му ни ја и Сло вач ка) још увек ни су при зна ле 
са мо про гла ше ну „Ре пу бли ку Ко со во“, ЕУ је 2014. го ди не па ра фи-
ра ла Спо ра зум о ста би ли за ци ји и при дру жи ва њу са ње ним при вре-
ме ним ор га ни ма вла сти.

О не при хва тљи вом ста њу без бед но сти и људ ским пра ви ма 
на Ко сме ту, нај бо ље го во ри чи ње ни ца да ме ђу на род не сна ге на том 
де лу те ри то ри је Ср би је, још увек ни су на при хва тљи ву ме ру, све ле 
на си ље ал бан ских екс тре ми ста, ни ти су гра ђа ни ма, пре свих Ср-
би ма, обез бе ди ле за шти ту од кри ми на ла, пу ну сло бо ду кре та ња и 
по вра так прог на них на сво ја има ња и у сво је ста но ве и до ма ћин-
ства. Про ду же ни страх од не бе збед но сти, кри ми на ла и по на вља ња 
на си ља, и да нас пре суд но ути че на за о штра ва ње од но са и на по ве-
ћа ва ње ме ђу ет нич ке дис тан це из ме ђу Ср ба и Ал ба на ца. Исто вре-
ме но, не ки од ин ди ка то ра ја сно ука зу ју и на то да су ак ту ел ни уну-
тра шњи про бле ми Ко сме та узро ко ва ни и про бле ми ма еко ном ске 
не раз ви је но сти и бес пер спек тив но сти. Је дан од нај о чи глед ни јих, 
сва ка ко се пре по зна је у чи ње ни ци да је За пад на Евро па, 15 го ди на 
по сле ус по ста вља ња ме ђу на род них ми си ја на Ко сме ту, по но во за-
пљу сну та иле гал ним ми гра ци ја ма, углав ном Ал ба на ца са тог де ла 
те ри то ри је Ср би је. 

Ак ту ел ни од но си из ме ђу вла сти Ср би је и при вре ме них вла-
сти на Ко сме ту и да ље су ве о ма сло же ни. Чак ни на ме ра ЕУ да 
за др жи не про ме ње ним др жав не гра ни це на том де лу Бал ка на ни-
ти до бра во ља Ср би је да бри сел ским спо ра зу ми ма при хва ти све 
осим не за ви сно сти Ко сме та, не на и ла зе на при хва та ње Ал ба ни је. 
Упр кос про ти вље њу зва нич ни ка ЕУ, пре ми јер Ал ба ни је Еди Ра ма, 
из ја вом о то ме да је „Ује ди ње ње Ал ба на ца Ал ба ни је и Ко со ва, по-
што су они за пра во Ал бан ци ко ји жи ве у две ал бан ске др жа ве, (...) 
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не за о би ла зно и нео спор но...“, јав но про мо ви ше ста ру, али ра ни је 
ви ше скри ва ну иде ју о „ује ди ње њу Ал ба на ца Ал ба ни је и Ко со ва“.1) 
Том из ја вом, од 05. aприла 2015. го ди не, он се про ти ви и прин ци-
пи ма Кон такт гру пе, из 2005. го ди не, о фи нал ном ста ту су Ко сме та. 

Слич ни про бле ми по сто је и у од но си ма Ма ке до ни је и Ал-
ба ни је, пре све га због чи ње ни це да Ал ба ни ја на раз ли чи те на чи-
не охра бру је те жње Ал ба на ца у Ма ке до ни ји за осни ва њем њи хо ве 
те ри то ри јал не ауто но ми је. Та кви ме ђу др жав ни од но си пре суд но 
ути чу и на за о штра ва ње од но се и на по ве ћа ва ње ме ђу ет нич ке дис-
тан це из ме ђу Ма ке до на ца и Ал ба на ца као две ју до ми нант них ет-
нич ких за јед ни ца у Ма ке до ни ји. Не по вољ ном раз во ју си ту а ци је у 
том сми слу до при но си и ви сок ни во ауто ри тар но сти ак ту ел не вла-
сти ВМРО–ДПМНЕ ко ја, са на гла ском на су зби ја њу опо зи ци о ног 
де ло ва ња, про из во ди но ве по ли тич ке су ко бе у Ма ке до ни ји, овог 
пу та пре те жно из ме ђу Ма ке до на ца и Ма ке до на ца.

Не по вољ не од но се са Ал ба ни јом и, с тим у ве зи, не по вољ не 
уну тра шње ме ђу ет нич ке од но се из ме ђу Ма ке до на ца и Ал ба на ца, 
до дат но оп те ре ћу ју и ме ђу др жав ни од но си Ма ке до ни је и Грч ке, 
због ви ше де це ниј ског и ак ту ел ног оспо ра ва ња на зи ва Ма ке до ни-
је од стра не Грч ке, још од про гла ше ња ма ке дон ске не за ви сно сти 
с кра ја 1991. го ди не.2) С тре ће стра не, Ма ке до ни ја је су о че на и са 
ду го го ди шњим про бле мом у од но си ма са Бу гар ском ко ја ин си сти-
ра на „про бу гар ском“ ет нич ком по ре клу Ма ке до на ца и на оспо ра-
ва њу њи хо ве је зич ке и вер ске по себ но сти.

Јед ну од зна чај них ка рак те ри сти ка ве ћи не бал кан ских др жа-
ва чи ни и пре те жно пра во слав но-хри шћан ска ве ро и спо вест ста-
нов ни штва, као су прот ност ве ћин ској ка то лич ко–про те стант ској 
Евро пи, уз од ре ђе не из у зет ке у ко ји ма гра ђа ни ислам ске ве ро и спо-
ве сти има ју зна чај но уче шће (пре све га у Ал ба ни ји, али и у Бо-
сни и Хер це го ви ни, Ма ке до ни ји и у по је ди ним де ло ви ма Ср би је, 
укљу чу ју ћи по себ но Ко смет и Ра шко по лим ску област.). По ла зе ћи, 
по ред оста лог, од пра во слав не ве ро и спо ве сти и тра ди ци је, по је-
ди не др жа ве ре ги о на ни су ја сно опре де ље не из ме ђу ЕУ/НА ТО и 
Ру ске Фе де ра ци је, по себ но у ве зи са ак ту ел ном кри зом у Укра ји-
ни. Во ђе не тим раз ло зи ма, Ср би ја, Ма ке до ни ја и Бо сна и Хер це го-
ви на, ни су се при дру жи ле еко ном ским ме ра ма ЕУ,3) док ак ту ел на 

1) Ви де ти: Сло бод на Евро па, 07. 04. 2015, до ступ но на: http://www.slo bod na e vro pa.org/con-
tent/sta-je-stvar no-ra ma-re kao/26943085.html, при сту пље но: 06. 05. 2015.

2) John Shea, Ma ce do nia and Gre e ce: The Strug gle to De fi ne a New Bal kan Na tion, Mc Far land 
and Co. Inc., Jef fer son, 1997, pp. 211–310.

3) Dra gan Đu ka no vić, “The Pro cess of In sti tu ti o na li za tion of the EU’s CFSP in the We stern 
Bal kans Co un tri es du ring the Ukra i ne Cri sis“, Cro a tian In ter na ti o nal Re la ti ons Re vi ew, No. 
1/2015, Za greb 2015, pp. 81–106.
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Вла да Грч ке по ку ша ва да убла жи ме ре ко ји ма је прет ход на Вла да 
те др жа ве по др жа ла санк ци је ЕУ пре ма Ру ској Фе де ра ци ји.

По ред на ве де них фак то ра не ста бил но сти, у истом кон тек сту, 
по себ но је зна ча јан још је дан те ри то ри јал ни фак тор, у те о ри ји те-
ро ри зма по знат као „те ро ри стич ки тро у гло ви“. Реч је о ре ла тив но 
ма лим про сто ри ма ко ји за хва та ју те ри то ри је нај ма ње три др жа ве и 
омо гу ћа ва ју кре та ње љу ди из ме ђу њих у јед ном да ну. Про стор ко-
ји об у хва та Ко смет, за пад ну Ма ке до ни ју и Ал ба ни ју, гра ни чи се са 
ју го и сто ком цен трал не Ср би је, за па дом Грч ке, ис то ком Цр не Го ре 
и Ра шко по лим ском об ла шћу у Ср би ји, у чи јој су бли зи ни Бу гар ска, 
Тур ска и Бо сна и Хер це го ви на, чи ни сво је вр сни aлбански „злат ни 
тро у гао“, ко ји ско ро иде ал но од го ва ра по тре ба ма те ро ри ста и мо же 
се сма тра ти сво је вр сним „те ро ри стич ким тро у глом.“4) 

Ду го трај на су о че ност Ср би је, Ма ке до ни је, Грч ке и Цр не Го-
ре, као за ин те ре со ва них стра на, са уну тра шњим не ста бил но сти ма, 
број ним про тив реч но сти ма, за тег ну то сти ма и раз ли чи тим ин те ре-
си ма у ме ђу соб ним од но си ма, оне мо гу ћа ва њи хо ву ме ђу соб ну и 
њи хо ву за јед нич ку са рад њу са во де ћим су бјек ти ма ме ђу на род не 
за јед ни це у из на ла же њу за јед нич ког стра те шког од го во ра на ал-
бан ски екс тре ми зам. Та кво не је дин ство бал кан ских др жа ва сва ка-
ко по го ду је одр жа ва њу те ро ри стич ког по тен ци ја ла ал бан ских екс-
тре ми ста на Бал ка ну, укљу чу ју ћи и југ цен трал не Ср би је и за пад 
Ма ке до ни је. 

ТЕ РО РИ СТИЧ КИ ПРО ФИЛ АЛ БАН СКИХ 
ЕКС ТРЕ МИ СТИЧ КИХ ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА

За сно ван на ет нич ки мо ти ви са ној мр жњи и не то ле рант но-
сти ал бан ских на ци о на ли ста и ет но се па ра ти ста у од но си ма пре ма 
Ср би ма и при пад ни ци ма дру гих ет нич ких за јед ни ца на Бал ка ну, 
ал бан ски екс тре ми зам је про тив тих за јед ни ца и њи хо вих др жав-
них тво ре ви на узро ко вао на си ље ду гог исто риј ског тра ја ња. Кон-
ти ну и тет тог на си ља, ко је је ин тен зив ни је за по че то по сле аустро–
тур ских ра то ва (1683-1690; 1717-1737) и одр жа ва но то ком на ред на 
три ве ка, оп ште по знат је и на уч но ис тра жен фе но мен. Осни ва њем 
При зрен ске ли ге (1878), то на си ље се иде о ло шки и по ли тич ки про-
фи ли ше – уоб ли ча ва и ста вља у функ ци ју оства ри ва ња ве ли ко ал-
бан ске на ци о нал не иде је. Не по сред но по сле Пр вог бал кан ског ра-
та, вра ћа ња Ко сме та у са став Ср би је и ства ра ња Ал ба ни је (1912), 
на де ло ви ма те ри то ри ја са да шње Ср би је, Ма ке до ни је, Грч ке и Цр-

4) Chri stop her Har mon, Te ro ri zam da nas, Gol den Mar ke ting, Za greb, 2002, стр. 106-108.
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не Го ре на ко ји ма пре те жно жи ве Ал бан ци, оно по при ма ет но се па-
ра ти стич ки ка рак тер за сно ван, та ко ђе, на ве ли ко ал бан ској на ци о-
нал ној иде ји. 

Кључ ни но си о ци тог на си ља, то ком и по сле осло бо ди лач-
ких ра то ва Ср би је (1912-1918) и из ме ђу два свет ска ра та, би ле су 
ка чач ке, а то ком и по сле Дру гог свет ског ра та ба ли стич ке гру пе 
и ор га ни за ци је екс трем них Ал ба на ца. На си ље за сно ва но на њи-
хо вој тра ди ци ји, са не са гле ди во те шким по сле ди ца ма по ви тал не 
ин те ре се Ср би је, еска ли ра ло је кра јем по след ње де це ни је XX ве ка, 
на си љем ал бан ске екс тре ми стич ке па ра вој не гру пе, ка сни је и ор-
га ни за ци је, под на зи вом „Oслободилачка вој ска Ко со ва“ (ОВК).5) 
Еруп ци ја ору жа ног на си ља ОВК то ком 1998. го ди не, по др жа ног 
НА ТО агре си јом на та да шњу Са ве зну Ре пу бли ку Ју го сла ви ју 
(СРЈ), то ком 1999. го ди не, пре ра ста у јед ну од нај ра зор ни јих фа за 
ви ше де це ниј ске кри зе иза зва не ет но се па ра ти стич ки мо ти ви са ним 
на си љем ал бан ских екс тре ми ста про тив Ср би је и срп ског на ро да 
на Ко сме ту.6) 

Окон ча њем НА ТО агре си је (10. ју на 1999.), рас по ре ђи ва њем 
на Ко смет ме ђу на род них без бед но сних и ци вил них ми си ја (КФОР 
и УН МИК) и фор мал ном „де ми ли та ри за ци јом ОВК,“ ње ни ре сур-
си и ак тив но сти су штин ски ни су пре ста ли да по сто је. ОВК се та-
да фак тич ки тран сфор ми ше у по ли тич ке стран ке и у ин сти ту ци је 
при вре ме них и пре ла зних ор га на вла сти на Ко сме ту (КЗК и КПС), 
а кра јем 1999. и то ком 2000. го ди не, под ње ним ути ца јем до ла зи 
и до пре ли ва ња ал бан ског те ро ри зма са Ко сме та на југ цен трал не 
Ср би је и на за пад Ма ке до ни је.

Као ре зул тат тих ак тив но сти, на иде ји про ду же ња те ро ри зма 
ОВК, у при су ству и уз зна ње КФОР, на под руч ју оп шти на Пре-
ше во, Бу ја но вац и Ме две ђа та да се по ја вљу је ал бан ска екс тре ми-
стич ка па ра вој на ор га ни за ци ја под на зи вом „Осло бо ди лач ка вој-
ска Пре ше ва, Бу ја нов ца и Ме две ђе“ (ОВПБМ) и, убр зо за тим, на 
те ри то ри ји за пад не Ма ке до ни је, слич на ор га ни за ци ја под на зи вом 
„Осло бо ди лач ка на род на ар ми ја“ (ОНА). Обе су фор ми ра не са ци-
љем да, ко ри сте ћи ре сур се и ис ку ство ОВК, по кре ну ору жа не кам-
па ње на сво јим под руч ји ма, уз ко ри шће ње те ри то ри је Ко сме та као 
уто чи шта и ба зе за обу ку, опре ма ње и скла ња ње те ро ри ста и за 
пла ни ра ње и ко ор ди на ци ју из во ђе ња те ро ри стич ких опе ра ци ја.7) 

5) Ен гле ски: Ko so vo Li be ra tion Army (KLA); Aлбански: Us htria Çlirimtare e Kosovës (UÇK). 

6) Об рад Сте ва но вић, По себ но сти ал бан ског те ро ри зма на Ко со ву и Ме то хи ји (док тор ска 
ди сер та ци ја), Фа кул тет без бед но сти, Бе о град, 2008, стр. 30.

7) Исто, стр, 226.
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Њи хо вим де ло ва њем, про ду жен је рат ни ха ос у ре ги о ну, ге не ри-
сан ал бан ским те ро ри змом на Ко сме ту, а њи хо ви ци ље ви и ме то де 
де ло ва ња про тив вла сти Ср би је и Ма ке до ни је, су штин ски се ни су 
раз ли ко ва ле од ци ље ва и ме то да ОВК.

По ред њих, као вој но кри ло Фрон та за на ци о нал но ује ди ње-
ње Ал ба на ца, чиjи је осни вач Ре во лу ци о нар на пар ти ја Ал ба на ца 
из Ти ра не, кра јем 1999. го ди не, на ста је још јед на екс тре ми стич ка 
па ра вој на ор га ни за ци је под на зи вом „Ал бан ска на ци о нал на ар ми-
ја“ (АНА). Као уни ја свих ал бан ских екс тре ми стич ких ор га ни за-
ци ја на Бал ка ну, на ста ла је на па нал бан ској на ци о нал ној иде ји и 
на ис ку стви ма ор га ни зо ва ња, фи нан си ра ња и де ло ва ња ОВК, са 
ци љем да се на истим прин ци пи ма де ло ва ња об је ди не све на о ру-
жа не гру пе Ал ба на ца у Ср би ји, Ма ке до ни ји, Цр ној Го ри и Грч кој. 
Ор га ни за ци о ни са став АНА чи не ње не ди ви зи је обра зо ва не по те-
ри то ри јал ном прин ци пу.8) 

На кон де ми ли та ри за ци је (раз о ру жа ва ња и рас пу шта ња) 
ОВПБМ, (по ло ви ном 2001. го ди не), не ки ње ни при пад ни ци су се 
по ву кли на те ри то ри ју Ко сме та и у Гњи ла ну обра зо ва ли „Осло бо-
ди лач ку вој ску ис точ ног Ко со ва“, са ци љем да те ри то ри ју оп шти на 
Пре ше во, Бу ја но вац и Ме две ђа при по је Ко сме ту.9) На кон што је, 
не што ка сни је, де ми ли та ри зо ва на и ОНА у Ма ке до ни ји, и фор мал-
но и фак тич ки је оста ла да по сто ји је ди но АНА. На рав но, број ни 
ин ди ка то ри ука зу ју на то да фор мал ном де ми ли та ри за ци јом ОВК, 
ОВПБМ и ОНА, њи хов екс тре ми стич ки по тен ци јал ни је са свим 
пре стао да по сто ји, већ је са мо ума њен и за мр знут. О то ме, на увер-
љив на чин, го во ре број ни до га ђа ји, од екс пло зи ја на си ља ши ро ких 
раз ме ра, на Ко сме ту. у пе ри о ду од 17-20. мар та 2004. го ди не, до 
по след њег ору жа ног на па да ве ће гру пе ал бан ских екс тре ми ста са 
озна ка ма ОВК на по ли циј ску ста ни цу код се ла Го шин це у бли зи ни 
Ку ма но ва на се ве ру Ма ке до ни је, у но ћи из ме ђу 20. и 21. апри ла 
2015. го ди не.10)

С тим у ве зи, јед но од кључ них пи та ња за бу дућ ност ре ги о на 
мо же се фор му ли са ти на сле де ћи на чин: Да ли се та кав по тен ци јал 
фор мал но де ми ли та ри зо ва них ОВК, ОВПБМ, и ОНА и фор мал-
но не де ми ли та ри зо ва не АНА, мо же ква ли фи ко ва ти те ро ри стич ком 
прет њом без бед но сти ре ги о на? Упр кос не ким оспо ра ва ју ћим ста-

8) Ра до слав Га ћи но вић, Оти ма ње Ко со ва и Ме то хи је, НИЦ „Вој ска“, Бе о град, 2004., стр. 
165.

9) Ал бан ски те ро ри зам и ор га ни зо ва ни кри ми нал на КиМ, Вла да Ре пу бли ке Ср би је, Бе о-
град, 2003, стр. 14-16.

10) Ку рир, днев ни лист, Бе о град, 22 април 2015.
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во ви ма, ви ше је раз ло га за по твр дан од го вор на то пи та ње. Пре све-
га, број на ис тра жи ва ња су по ка за ла да су на си ље ОВК, ОВПБМ и 
ОНА ка рак те ри са ла сва (нео п ход на и до вољ на) обе леж ја ко ја сва-
ко на си ље чи не те ро ри стич ким.11) Те ро ри стич ки ка рак тер на си ља 
ОВК на Ко сме ту и те ро ри стич ки про фил ОВК, као кључ ног но си-
о ца тог на си ља, по твр ди ли су и Са вет без бед но сти УН, па чак и 
зва нич ни ци САД. 

Са вет без бед но сти, ре зо лу ци ја ма број 1160, 1199, и 1203 из 
1998. го ди не, ин ди рект но али ја сно ка рак те ри ше ОВК те ро ри стич-
ком ор га ни за ци јом, осу да ма „..свих ака та те ро ри зма из вр ше них од 
стра не ОВК или би ло ко је дру ге гру пе или по је дин ца...“ Са гла сно 
то ме, и спе ци јал ни иза сла ник САД за Бал кан, ам ба са дор Ро берт 
Гел бард на кон фе рен ци ји за но ви на ра 23. фе бру а ра 1998. го ди не, 
по ред оста лог из ја вљу је: „Ду бо ко смо уз не ми ре ни и енер гич но 
осу ђу је мо не при хва тљи во на си ље ко је спро во де те ро ри стич ке гру-
пе на Ко со ву“. „ОВК је, без сва ке сум ње, те ро ри стич ка гру па“.12) 
Не што ка сни је, у на ме ри да прет ход ну из ја ву убла жи, Гел бард из-
ја вљу је: „ОВК је по чи ни ла те ро ри стич ке ак те, али је САД за кон ски 
не по сма тра те ро ри стич ком ор га ни за ци јом“.13) 

По ла зе ћи од то га да су и ОВПБМ, ОНА и АНА не спор ни 
след бе ни ци иде је, тра ди ци је, ре сур са и ис ку ства ОВК, ја сно је да 
су и те екс тре ми стич ке гру пе те ро ри стич ки про фи ли са не. Чи ње-
ни ца да је ве ћи на од њих фор мал но де ми ли та ри зо ва на и рас пу-
ште на,14) са мо де ли мич но ума њу је опа сност од то га да се оне, у 
про ме ње ним ге о по ли тич ким окол но сти ма, по но во вра те на си љу 
као сред ству за оства ри ва ње за јед нич ких ет но-се па ра ти стич ких 
ци ље ва, на ште ту те ри то ри јал ног ин те гри те та Ср би је и Ма ке до-
ни је. Да ли ће и ка да ће до тих окол но сти до ћи, за ви си ће пре све га 
од ин те ре са, на ме ра и по ли ти ке кључ них су бје ка та ме ђу на род не 
за јед ни це, а тек за тим и де ли мич но, и од по ли ти ке и стра те ги је 
ре ша ва ња пи та ња ме ђу ет нич ких од но са у Ср би ји и Ма ке до ни ји.

11) Ви ше о то ме у: Ра до слав Га ћи но вић, Оти ма ње Ко со ва и Ме то хи је, НИЦ „Вој ска“, Бе о-
град, 2004., стр. 94-15; и Об рад Сте ва но вић, „Те ро ри стич ка обе леж ја на си ља ал бан ских 
екс тре ми ста на Ко со ву и Ме то хи ји“, у збор ни ку ра до ва: На си ље у Ср би ји – узро ци, об-
ли ци, по сле ди це и дру штве не ре ак ци је, том 1, КПА, Бе о град, 2014.

12) Fran ce Press, 23.02.1998. го ди не.

13) Xa vi er Ra u fer, Pret nja Evro pi – Al ban ska ma fi ja, Fo rum za bez bed nost i de mo kra ti ju, Be o-
grad, 2005, str. 134.

14) Ви ше о то ме у: Об рад Сте ва но вић и др, „Пре вен ци ја ет нич ки мо ти ви са ног те ро ри зма у 
Ре пу бли ци Ср би ји: Сту ди ја слу ча ја - Бу ја но вац, Пре ше во, Ме две ђа“, Те ме, бр. 4/2012, 
Ниш, 2012.
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ВЕ ЛИ КО АЛ БАН СКА НА ЦИ О НАЛ НА ИДЕ ЈА  
И АЛ БАН СКИ ЕТ НО-СЕ ПА РА ТИ ЗАМ

По ла зе ћи од иде о ло шких осно ва, те ро ри зам се обич но кла-
си фи ку је на: анар хи стич ки, ре во лу ци о нар ни, кон тра ре во лу ци о-
нар ни, на ци о на ли стич ки (ра сни), вер ски и ет но-се па ра ти стич ки.15) 
Иде о ло шки ко ре ни ал бан ског те ро ри зма и на стан ка ОВК и дру гих 
те ро ри стич ких ор га ни за ци ја на Бал ка ну (ОВПБМ, ОНА, АНА), 
мо гу се тра жи ти у ве ли ко ал бан ској на ци о нал ној иде ји. Про је кат 
„Ве ли ке Ал ба ни је“, ве зу је се за ор га ни за ци ју под на зи вом „Ли га 
– Са вез за од бра ну пра ва ар ба на шког на ро да“, по зна ти ју као „Ар-
ба на шка“, „Ал бан ска“ или „Пр ва при зрен ска ли га“, ко ју је кра јем 
Ве ли ке ис точ не кри зе (1875-78), уочи Бер лин ског кон гре са, 1878. 
го ди не у При зре ну, осно вао Цен трал ни ре во лу ци о нар ни ко ми тет 
за од бра ну на ци о нал них пра ва Ал ба на ца.16) 

Упр кос то ме што, ал бан ска ве ли ко др жав на иде ја ни је на ста-
ла као аутен тич ни из раз ал бан ског на ци о нал ног по кре та, већ пре 
све га као из раз во ље ве ли ких си ла, ње ни глав ни ци ље ви би ли су да 
срп ске (са да и ма ке дон ске), грч ке и цр но гор ске те ри то ри је у ко јим 
а жи ве Ал бан ци, у тре нут ку рас па да Тур ске им пе ри је, не при пад-
ну ма тич ним др жа ва ма, већ да се укљу че у са став бу ду ће „Ве ли-
ке Ал ба ни је.“ У про стор но ге о граф ском сми слу, ства ра ње „Ве ли ке 
Ал ба ни је“ под ра зу ме ва ло је ет но-про стор но, вој но стра те гиј ско и 
по ли тич ко-те ри то ри јал но об ли ко ва ње и ме ђу на род но прав но ве ри-
фи ко ва ње но ве ал бан ске др жа ве ко ја би укљу чи ва ла све про сто ре 
Бал ка на на се ље не Ал бан ци ма, без об зи ра на то ко ме они при па да ју 
у исто риј ском и др жав но-прав ном сми слу.17)

Иде ју „Ве ли ке Ал ба ни је“, екс трем ни Ал бан ци, по себ но на 
Ко сме ту, у Ма ке до ни ји и на ју гу цен трал не Ср би је, сна жно су 
по др жа ва ли и сле ди ли, што не ки чи не и да нас. Иде ја о одва ја њу 
те ри то ри ја на ко ји ма жи ве Ал бан ци од њи хо вих др жа ва и њи хо-
во при па ја ње Ал ба ни ји, као кон кре ти за ци ја вел ко ал бан ске иде је, 
би ла је и оста ла основ на пре о ку па ци ја ка ко ал бан ских ет но-се-
па ра ти ста и ли де ра ван Ал ба ни је, та ко и ал бан ских екс тре ми ста 
и ли де ра у Ал ба ни ји, од ње ног на стан ка до да нас. О то ме го во ре 
број ни до га ђа ји и исто риј ски из во ри: од Дру ге при зрен ске ли ге и 

15) Shri stop her Har mon, Te ro ri zam da nas, Gol den Mar ke ting, Za greb, 2002., стр. 23; и Paul Wil-
kin son, Te ro ri zam pro tiv de mo kra ci je, Gol den Mar ke ting, Za greb, 2002, стр. 35.

16) Сла вен ко Тер зић, Ко со во и Ме то хи ја у 20. ве ку – по ли тич ке, иде о ло шке, де мо граф ске и 
ци ви ли за циј ске ко ор ди на те, ру ко пис, Исто риј ски ин сти тут СА НУ, Бе о град, 2005.

17)  Об рад Сте ва но вић, По себ но сти ал бан ског те ро ри зма на Ко со ву и Ме то хи ји, док тор ска 
ди сер та ци ја, Фа кул тет без бед но сти, Бе о град, 2008, стр. 156-158.
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Бу јан ске кон фе рен ци је, пре ко Плат фор ме за ре ше ње ал бан ског на-
ци о нал ног пи та ња, Ал бан ске ака де ми је на у ка из 1998. го ди не,18) до 
про во ка тив ног ко ри шће ња бес пи лот не ле ти ли це са за ста вом „Ве-
ли ке Ал ба ни је“ на фуд бал ској утак ми ци ре пре зен та ци ја Ср би је и 
Ал ба ни је, у Бе о гра ду, 14. ок то бра 2014. го ди не19) и ци ти ра не из ја ве 
пре ми је ра Ал ба ни је Еди Ра ме, од 05. aприла 2015. го ди не. 

Се па ра ти зам ал бан ских екс тре ми ста охра бри ва ли су и број-
ни дру ги ет нич ки – на ци о на ли стич ко – се па ра ти стич ки по кре ти 
ко ји су се у оства ри ва њу сво јих по ли тич ких ци ље ва ко ри сти ли 
те ро ри змом и у то ме по не кад успе ва ли. На то ука зу је и исто ри ја 
по ли тич ког на си ља пре ма ко јој је ет но се па ра ти зам још увек чест 
мо тив те ро ри стич ких кам па ња у све ту.20) У на сто ја њу да се одво је 
од по сто је ће др жа ве и да се при по је ет нич ки срод ној др жа ви, ко ри-
сте ћи се те ро ри змом, на ци о на ли стич ки те ро ри сти и се па ра ти сти 
по ка зу ју од ре ђен ни во слич но сти са ан ти ко ло ни јал ним по кре ти-
ма, чи ме се, по ред дру гих ар гу ме на та, че сто об ја шња ва и њи хо ва 
рас про стра ње ност, сна га, спо соб ност и успе шност у оства ри ва њу 
стра те гиј ских по ли тич ких ци ље ва. Осе ћа ју ћи не ка да ира ци о нал ну 
при вр же ност сво јој за јед ни ци, ра си или кул ту ри, ет но на ци о на ли-
сти су че сто спрем ни да иду до крај њих гра ни ца да би оства ри ли 
сво је се па ра ти стич ке ци ље ве.21) 

Исто ри ја на ци о на ли стич ких гру па, та ко ђе, по ка зу је ви сок 
ни во њи хо ве спо соб но сти у по гле ду одр жа ва ња ду го трај них кам-
па ња и мо би ли са ња нео п ход не по др шке су на род ни ка. Њи хов ет-
нич ки иден ти тет има трај ни ји и сна жни ји ути цај на људ ско по на-
ша ње, а ет нич ке осо бе но сти, ма ни фе сто ва не за јед нич ким је зи ком 
и кул ту ром и об ли ко ва не за јед нич ком исто ри јом и вред но сти ма, 
да нас су ве о ма зна чај не.22) По ред то га, за раз ли ку од „др жа ве“, ко ја 
се мо же са сто ја ти од не ко ли ко на ци о нал них за јед ни ца, сва ку па и 
ал бан ску ет нич ку за јед ни цу на Бал ка ну ка рак те ри ше пу ни сми сао 
је зич ке, кул тур не, ет нич ке и не ка да вер ске ко хе зи је, што те ро ри-
зму пру жа низ по год но сти.

Ет но те ро ри зам, та ко ђе, до во ди до по ла ри за ци је дру гих ет-
нич ких гру па, и при мо ра ва их да се удру же са те ро ри сти ма или да 

18) Plat for me per gjid hien e ces htjes kom be ta re shqip ta re, Ti ra ne, 20. ок то бра 1998, стр. 43.

19) По ли ти ка, днев ни лист, Бе о град, 15. ок то бар 2014. го ди не.

20) Paul Wil kin son, Te ro ri zam pro tiv de mo kra ci je, Gol den Mar ke ting, Za greb, 2002, стр. 68.

21) Shri stop her Har mon, Te ro ri zam da nas, Gol den Mar ke ting, Za greb, 2002, стр. 42. 

22) Paul Wil kin son, Te ro ri zam pro tiv de mo kra ci je, Gol den Mar ke ting, Za greb, 2002, стр. 41-42.
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се окре ну про тив њих.23) Чак и на ци о на ли стич ке гру пе ко је има ју 
ма њин ску по др шку сво јих ет ни ци те та мо гу сте ћи по ли тич ки зна чај 
због ду бо ких ко ре на у на ци о нал ној кул ту ри чи ји су они, ка ко твр де, 
аутен тич ни пред став ни ци. Уко ли ко на ци о на ли стич ко-те ро ри стич-
ки по крет при до би је по др шку ве ћег де ла сво јих су на род ни ка, а ти-
ме и ле ги ти ми тет де ло ва ња у име њих, та да он има сна жан те мељ 
за оспо ра ва ње вла сти, по ред оста лог и на ме та њем су на род ни ци ма 
осе ћа ја обес пра вље но сти, по тла че но сти и огор че но сти, ко ја упра-
во до ла зи од те вла сти. Те чи ње ни це, ско ро без из у зет ка, пред ста-
вља ле су обра зац по на ша ња ЕТА-е у Шпа ни ји, ИРА-е у Се вер ној 
Ир ској, по кре та на Кор зи ци, али и ОВК, ОВПБМ и ОНА на Бал-
ка ну.24) 

Осим то га што су ти пи чан при мер спо ја ет но се па ра ти зма и 
на ци о на ли зма, ал бан ски екс тре ми сти су и из у зе тан при мер спе ци-
фич не ме ша ви не ко му ни стич ко-ста љи ни стич ке, на ци о на ли стич-
ко-фа ши стич ке и ислам ско-фун да мен та ли стич ке вер ске иде о ло ги-
је, иако та ква ком би на ци ја, на пр ви по глед, ни је ло гич на. О то ме 
све до че број ни до ка зи. Мар ти Ах ти са ри та ко на во ди: „Про це на 
јед ног мог стра ног по зна ни ка је би ла да по ло ви ну ОВК чи не на-
ци сти, а оста так ста љи ни сти.25) Али ја Изет бе го вић та ко ђе ис ти че 
„да Ал бан ци има ју марк си стич ко-ле њи ни стич ку иде о ло ги ју и да је 
то кон тра про дук тив но“.26) Ше ик Мо ха мед Сту бла, пред сед ник Ал-
бан ског исла ми стич ког дру штва у Лон до ну, из ја вљу је: „ОВК је ал-
бан ска исла ми стич ка ор га ни за ци ја фор ми ра на са ци љем да бра ни 
свој на род, сво ју до мо ви ну и сво ју ре ли ги ју свим рас по ло жи вим 
сред стви ма“.27) Уз све то, тра ди ци о нал но вас пи та ње Ал ба на ца у 
ду ху по зна те кри ла ти це из Ка ну на Ле ке Ду ка ђи ни ја: „ве ра Ал ба-
на ца ни је ни Цр ква, ни џа ми ја – ве ра Ал ба на ца је ал бан ство“,28) на 
ко ју се Ал бан ци че сто по зи ва ју, ја сно ука зу је на тра ди ци о нал ни 
при мат на ци је над ве ром код Ал ба на ца. У по ре ђе њу са ПЛО, на 
при мер, иде о ло шка обо је ност ет но се па ра ти стич ког де ло ва ња ОВК 

23) Džo na tan R. Vajt, Te ro ri zam, Alek san dri ja Press, Be o grad, 2004, стр. 227.

24) Об рад Сте ва но вић, По себ но сти ал бан ског те ро ри зма на Ко со ву и Ме то хи ји, док тор ска 
ди сер та ци ја, Фа кул тет без бед но сти, Бе о град, 2008, стр. 153.

25) Жи ва дин Јо ва но вић, Ко сов ско огле да ло, Бе о град ски фо рум за свет рав но прав них, Бе о-
град, 2006, стр. 53.

26) Агим Зо гај, Све до че ње о пу ту сло бо де, Зе ри, При шти на, 2000., стр. 37.

27) Xa vi er Ra u fer, Pret nja Evro pi – Al ban ska ma fi ja, Fo rum za bez bed nost i de mo kra ti ju, Be o-
grad, 2005, str. 134.

28) Зо ран Сти јо вић, Ко смет – мо је све до че ње, из да ње ауто ра, Бе о град, 2007, стр. 15.
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на Ко сме ту, за и ста се мо же оце ни ти ви ше на ци о на ли стич ком не го 
вер ском.29) 

ЕФЕК ТИ НА СИ ЉА ОВК КАО „ДО БАР ПРИ МЕР“

Пре о вла ђу ју ћи јав ни ста во ви пред став ни ка ал бан ске на ци-
о нал не за јед ни це на Ко сме ту, као и јав ни ста во ви пред став ни ка 
САД, НА ТО и ве ћи не др жа ва ЕУ, ука зу ју на то, да је оства ре ње 
крај њег по ли тич ког ци ља, за сно ва ног на ве ли ко ал бан ској на ци о-
нал ној иде ји, де фи ни са ног као одва ја ње Ко сме та од Ср би је, ства-
ра ње не за ви сне и ме ђу на род но при зна те „Ре пу бли ке Ко со во“ и 
ње но ује ди ње ње са Ал ба ни јом, са мо пи та ње вре ме на. Да ли ће се 
та ква оче ки ва ња оства ри ти или не и да ли ће та ко ство ре на но-
ва др жа ва на Бал ка ну би ти спо соб на за са мо стал ни жи вот, вре ме 
ће тек по ка за ти. Чи ње ни ца је ипак, да су ОВК и дру ги но си о ци 
ал бан ског те ро ри зма на Ко сме ту, по ред оства ре ња сво јих ци ље ва 
опе ра тив ног и сред њег ни воа, бар де ли мич но, оства ри ли и сво је 
по ли тич ке ци ље ве.30) 

Та кав успех ОВК, до ка зив је, пре све га: 1) трај но про ме ње-
ном ет нич ком струк ту ром ста нов ни штва на Ко сме ту; 2) по вла че-
њем вој ске, по ли ци је и дру гих др жав них ор га на СРЈ и Ср би је са 
Ко сме та и ус по ста вља њем при вре ме них ор га на по кра јин ске и ло-
кал не са мо у пра ве на Ко сме ту под окри љем ОУН, чи ме је, за са да 
при вре ме но, огра ни чен др жав ни су ве ре ни тет и те ри то ри јал ни ин-
те гри тет Ср би је на том де лу сво је те ри то ри је; и по себ но 3) при зна-
ва њем са мо про гла ше не „Ре пу бли ке Ко со во“, од ве ли ког бро ја, али 
не и од свих, нај моћ ни јих др жа ва све та и чла ни ца Ује ди ње них на-
ци ја.31) Успех ОВК зна чио је и успех ње них ли де ра ко ји су пре шли 
пут од те ро ри ста до „углед них по ли ти ча ра.“ О та квој тран сфор-
ма ци ји нај ре чи ти је го во ре при ме ри Ха ши ма Та чи ја, Ра му ша Ха-
ра ди на ја, Аги ма Че куа и ве ћи не оста лих ли де ра ОВК ко је, упр кос 
њи хо вој не спор ној те ро ри стич кој и кри ми нал ној про шло сти, ве ли-
ки број Ал ба на ца сма тра нај у глед ни јим и нај за слу жни јим су на род-
ни ци ма за не спор не успе хе на пу ту ге о по ли тич ке тран сфор ма ци је 

29) Об рад Сте ва но вић, По себ но сти ал бан ског те ро ри зма на Ко со ву и Ме то хи ји, док тор ска 
ди сер та ци ја, Фа кул тет без бед но сти, Бе о град, 2008, стр. 155, 162.

30) Об рад Сте ва но вић, „Ефек ти ал бан ског те ро ри зма на Ко со ву и Ме то хи ји“, Збор ник ра до-
ва, број 1/2015, Фи ло зоф ски фа кул тет у При шти ни, К. Ми тро ви ца, 2015.

31) Ви ше о то ме у: Об рад Сте ва но вић, „Објек ти на па да и по сле ди це ал бан ског те ро ри зма 
на Ко со ву и Ме то хи ји“, у збор ни ку ра до ва: Ко со во и Ме то хи ја 1912 – 2012, Ко сов ска 
Ми тро ви ца, 2012, стр. 762-767.
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Ко сме та, од ауто ном не по кра ји не у Ср би ји ка „Ре пу бли ци Ко со во“ 
у са ста ву „Ве ли ке Ал ба ни је“.32)

Кључ на уло га ме ђу на род них су бје ка та у том успе ху ОВК, 
са да је већ пот пу но раз от кри ве на и ап со лут но не спор на. Без ње, 
ОВК би би ла вр ло бр зо раз о ру жа на, де ми ли та ри зо ва на и све де на 
на мар ги нал ну кри ми нал ну гру пу, о че му до вољ но ја сно го во ри 
и след ње них успо на и па до ва то ком 1998. и 1999. го ди не. Лет ња 
ан ти те ро ри стич ка опе ра ци ја без бед но сних сна га Ср би је уз огра-
ни че ну по др шку Вој ске СРЈ, прак тич но је до ве ла ОВК до пот пу-
ног вој ног по ра за. Уз по моћ Ве ри фи ка ци о не ми си је ОЕБС, ОВК 
је по но во ожи ве ла, ре ор га ни зо ва на и кон со ли до ва на. На кон то га, 
то ком агре си је НА ТО на СРЈ, 1999. го ди не, ОВК је по но во до жи ве-
ла пот пу ни по раз, али са мо за крат ко. Са до ла ском ме ђу на род них 
сна га на Ко смет, под њи хо вим окри љем и под из го во ром „де ми ли-
та ри за ци је“, за по че ла је ње на тран сфор ма ци ја у при вре ме не ор га-
не По кра ји не.33) 

Ти ме је, исто вре ме но, за по чео про цес ле ги ти ми за ци је те ро-
ри стич ког на си ља ОВК, и на ста вљен про цес на гла ше ног и упор-
ног озна ча ва ња Ср би је крив цем за еска ла ци ју укуп ног на си ља и 
про цес при пи си ва ња свих зло чи на учи ње них на Ко сме ту, без бед-
но сним сна га ма СРЈ и Ср би је. Те ро ри сти су та ко озна че ни бор-
ци ма за сло бо ду, а бор ци про тив те ро ри зма зло чин ци ма. Крај њи 
ре зул тат та квог, пре све га по ли тич ког и про па ганд ног, ути ца ја нај-
моћ ни јих су бје ка та ме ђу на род не за јед ни це био је при зна ње са мо-
про гла ше не „Ре пу бли ке Ко со во“ од стра не ве ли ког бро ја др жа ва 
све та укљу чу ју ћи и не ке од нај моћ ни јих, чи ме је то те ро ри стич ко 
на си ље и фор мал но ле ги ти ми зо ва но. Све сне да би та ко ство ре на 
др жа ва, осим то га што би би ла не спо соб на за са мо ста лан жи вот, 
до дат но угро зи ла ре ги о нал ни, али и свет ски мир и без бед ност, ве-
ћи на др жа ва свет ске за јед ни це се ипак про ти ви ре а ли за ци ји та квог 
про јек та. 

Та кво при зна ва ње са мо про гла ше не „Ре пу бли ке Ко со во“, као 
кључ ног ко ра ка до ује ди ње ња те „ре пу бли ке“ са Ал ба ни јом има ло 
је зна чај на гра де ОВК за уво ђе ње САД и НА ТО на Ко смет. Био је 
то је дан од нај о чи глед ни јих при ме ра при ме не стра те ги је двој них 
стан дар да САД и ње них са ве зни ка у ме ђу на род ним од но си ма. Је-
ди но ло ги ком те стра те ги је, мо же се об ја сни ти обра зац по ко ме се 
Ју го сла ви ја мо гла де ли ти на ви ше др жа ва, али не и Бо сна и Хер-

32) Об рад Сте ва но вић, „Ефек ти ал бан ског те ро ри зма на Ко со ву и Ме то хи ји“, Збор ник ра до-
ва, број 1/2015, Фи ло зоф ски фа кул тет у При шти ни, К. Ми тро ви ца, 2015.

33) Об рад Сте ва но вић, По себ но сти ал бан ског те ро ри зма на Ко со ву и Ме то хи ји, док тор ска 
ди сер та ци ја, Фа кул тет без бед но сти, Бе о град, 2008, стр. 30-31.
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це го ви на и Хр ват ска, или по ко ме се, одва ја њем Ко сме та мо же де-
ли ти Ср би ја, али се по сле то га не мо же де ли ти Ко смет, или са да 
Укра ји на, на при мер. Осло њен на ту стра те ги ју, ана ли зи ран при-
мер рет ког успе ха ко ји је ОВК оства ри ла у ко ри шће њу те ро ри зма 
за оства ри ва ње по ли тич ких ци ље ва, уз при до би ја ње ме ђу на род не 
по мо ћи и по др шке у њи хо вом оства ри ва њу, крај ње је охра бру ју ћи 
и мо ти ви шу ћи фак тор и узор број ним екс тре ми стич ким ал бан ским 
гру па ма и ор га ни за ци ја ма на Бал ка ну, укљу чу ју ћи и фор мал но де-
ми ли та ри зо ва не и не де ми ли та ри зо ва не ал бан ске екс тре ми стич ке 
гру пе и ор га ни за ци је на те ри то ри ји Ма ке до ни је и Ср би је, али и 
дру гим ет но се па ра ти стич ким сна га ма у све ту.

Из о ста нак по нов не еска ла ци је на си ља ал бан ских екс тре-
ми ста, по сле мар тов ског на си ља из 2004. го ди не, хи по те тич ки се 
мо же об ја сни ти, нај ма ње, са три раз ло га. Пр ви је, без сум ње, за-
до вољ ство ал бан ских екс тре ми ста и ли де ра, за њих по вољ ним, 
ак ту ел ним раз во јем ге о по ли тич ке и ет но граф ске си ту а ци је на Ко-
сме ту, од но сно при зна ва њем са мо про гла ше не „Ре пу бли ке Ко со во“ 
и ви со ким оче ки ва њи ма од бри сел ских пре го во ра. Дру ги је, сва ка-
ко, из о ста ја ње ме ђу на род не по др шке ал бан ском ет но се па ра ти зму 
на ју гу цен трал не Ср би је и на за па ду Ма ке до ни је, док се тре ћи 
мо же пре по зна ти у, још увек не до вољ но јав ном, ста ву по је ди них 
пред став ни ка ме ђу на род них сна га на Ко сме ту, пре ма ко јем „про-
бле ма не ма та мо где не ма Ср ба“ као по тен ци јал них ме та ет нич ки 
мо ти ви са них на па да. У том кон тек сту, Ср би за екс трем не Ал бан це 
пред ста вља ју Ср би ју про тив ко је се они бо ре, а за ме ђу на род ну за-
јед ни цу, они су ма ла ма њи на због ко је се про блем одр жа ва.34) 

Про це не да љег раз во ја без бед но сне си ту а ци је за сно ва не на 
ана ли зи ра ним фак то ри ма, ја сно ука зу ју на то, да те ро ри зам ал бан-
ских се па ра ти ста мо же по но во по ста ти пре о вла ђу ју ћи об лик угро-
жа ва ња без бед но сти Ср би је и Ма ке до ни је, а ти ме и Грч ке и Цр не 
Го ре. Он сва ка ко мо же би ти је дан од кључ них фак то ра не ста бил но-
сти у тим др жа ва ма, мо же ду го роч но ге не ри са ти на пе то сти уну тар 
њих, из ме ђу њих и из ме ђу њих – са јед не, и Ал ба ни је – са дру ге 
стра не. Не ке дру ге исто риј ске те жње мо гу узро ко ва ти и тен зи је из-
ме ђу Ма ке до ни је и Грч ке, као и из ме ђу Ма ке до ни је и Бу гар ске. При 
то ме не тре ба ис пу сти ти из ви да и исто риј ске ин те ре се Тур ске и 
Ита ли је на про сто ри ма Бал ка на и, по себ но, мо гу ћи озбиљ ни ји про-
дор и ути цај екс тре ми ста „Ислам ске др жа ве“ на исла ми зо ва не де-
ло ве те ри то ри је Ср би је и Ма ке до ни је.

34) Об рад Сте ва но вић, По себ но сти ал бан ског те ро ри зма на Ко со ву и Ме то хи ји, док тор ска 
ди сер та ци ја, Фа кул тет без бед но сти, Бе о град, 2008, стр. 395.
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Ob rad М. Ste va no vic

THE TER RO RIST PO TEN TIAL OF 
ALBANIAN EX TRE MISTS IN WE STERN 
MACEDONIA AND SO UT HERN SER BIA

Re su me
Con ti nued exi sten ce of et hni cally mo ti va ted vi o len ce by Al ba-

nian ex tre mists di rec ted aga inst Serbs and Ser bia and aga inst ot her 
pe o ples and co un tri es in the Bal kans, is a well-known and sci en ti fi cally 
re se ar ched phe no me non of long hi sto ri cal du ra tion. By cre a tion of the 
Le a gue of Pri zren (1878), that vi o len ce is ide o lo gi cally and po li ti cally 
pro fi led - sha ped and pla ced in the fun ction of ac hi e ving gre a ter-na ti o-
nal idea, espe ci ally in the parts of the ter ri to ri es of the pre sent Ser bia, 
Ma ce do nia, Gre e ce and Mon te ne gro whe re Al ba ni ans li ve, whe re it ta-
kes the et hno-se pa ra tist cha rac ter. Key Al ba nian ex tre mist or ga ni za ti-
ons, on the end of last and on the be gin ning of this cen tury, pri ma rily 
LAPBM, KLA and NLA, which had pre vi o usly qu a li fi ed for ter ro rist or-
ga ni za ti ons, we re for mally de mi li ta ri zed, dis ban ded and di sar med. Ne-
vert he less, in di vi dual pro vo ca ti ve and vi o lent acts of the ir fol lo wers 
and po li ti cal fronts to day in di ca te a risk of the ir re co very, in the re cent 
past used, et hno-se pa ra tist mo ti va ted vi o len ce.

Ac cor dingly, aut hor of this pa per analyzed sig ni fi cant fac tors 
which in cer tain cir cum stan ces can ca u se the re-esca la tion of Al ba nian 
ex tre mist-ter ro rist vi o len ce in so uth of cen tral Ser bia and we stern Ma-
ce do nia. Using the re sults of analysis of the se fac tors, one can, wit ho ut 
a do ubt, ex tract se ve ral im por tant con clu si ons. Cer ta inly, the most im-
por tant of them can be for mu la ted by saying that the ter ro rist po ten tial 
of Al ba nian ex tre mists in the se ge o grap hic spa ce of the Bal kans, still 
exists. The in di ca tors for this con clu sion, among ot hers, are: 1) the in-
sta bi lity of in ter-sta te, in ter-et hnic and po li ti cal re la ti ons in the re gion, 
2) fro zen po ten tial of Al ba nian ex tre mist gro ups and or ga ni za ti ons, 3) 
the re vi val of Al ba nian Gre a ter-na ti o nal idea, and 4) ef fec ti ve KLA vi o-
len ce as a "good exam ple" of ac hi e ving po li ti cal aims by vi o lent me ans. 

De spi te all the re sults ac hi e ved by the in ter na ti o nal mis si ons in 
Ko so vo and Me to hi ja and un di spu ted suc cess of Ser bia and Ma ce do nia 
in stop ping vi o len ce by Al ba nian ex tre mists, in the pe riod from 2000 to 
2002, the thre at of such vi o len ce has not ce a sed to exist. On the con-
trary, the la test pro vo ca tion from a po si tion of Al ba nian gre a ter-na ti-
o nal idea, cle arly in di ca te that the cri sis ca u sed by the vi o len ce of Al-
ba nian ex tre mists is not per ma nently re sol ved, but, un der in ter na ti o nal 
pres su re, only tem po ra rily fro zen. Cle arly such si tu a tion, par ti cu larly 
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in we stern Ma ce do nia, can be co me a so ur ce of new spi ral of con flict 
and vi o len ce in Al ba nian-pro ne parts of the Bal kans.

A num ber of ot her fac tors that we re not analyzed in this pa per 
be ca u se of its li mi ted sco pe can al so sig ni fi cantly in flu en ce the re ne wed 
vi o len ce by Al ba nian ex tre mists in the re gion. The se fac tors, for exam-
ple, in clu de: de ci si vely im por tant ge o po li ti cal in te rests of the gre at po-
wers, in flu en ce of or ga ni zed cri me or pos si ble se ri o us bre akthro ugh of 
“Isla mic sta te” to the Bal kans. In the analysis of the first of the se three 
fac tors, we sho uld not over lo ok the fact that the gre at po wers can not 
just re du ce and li mit vi o len ce, but they can al so en co u ra ge and sup port 
it, even le gi ti mi ze it.
Keywords: et hnic se pa ra tism, ter ro rism, LAPBM, KLA, NLA, Al ba nia, Ser-

bia, Ma ce do nia, Ko so vo

* Овај рад је при мљен 06. маја 2015. го ди не, а при хва ћен за штам пу на са стан ку ре дак ци је 
15. маја 2015. го ди не.
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Филозофски факултет, Универзитет у Приштини са 

привременим седиштем у Косовској Митровици

ТЕРОРИСТИЧКИ АКТИ АЛБАНАЦА 
НА КОСОВУ И МЕТОХИЈИ - ПОСТОЈИ 
ЛИ ЗАСНОВАНОСТ НА ИСЛАМСКОМ 

ФУНДАМЕНТАЛИЗМУ?*

Сажетак
У ра ду ће би ти раз ма тран пе ри од од осам де се тих го ди на 

про шлог ве ка, за кључ но са 2013. го ди ном. Ово се вре мен ско од ре ђе
не по кла па и са вр ше њем тран зи ци је у на шој зе мљи, са свим ње ним 
ка рак те ри сти ка ма. На осно ву до ступ них до ку ме на та, по да та ка 
и ин тер пре та ци ја дру гих на уч них рад ни ка ко ји се ба ве овим пи та
њем по ку ша ће мо да до ђе мо до ар гу мен то ва ног за кључ ка о то ме 
да ли је ал бан ски те ро ри зам на Ко со ву и Ме то хи ји пр вен стве но 
вер ског (ислам ског) ка рак те ра или се ра ди о ет но по ли тич ки мо
ти ви са ном на си љу.
Кључ не ре чи: Ко со во и Ме то хи ја, ал бан ски те ро ри зам, ислам, Ве ли ка 

Ал ба ни ја

УМЕ СТО УВО ДА:  
СА ВРЕ МЕ НИ ДРУ ШТВЕ НИ КОН ТЕКСТ

Не дав ни ислам ски те ро ри стич ки на пад на фран цу ски са ти-
рич ни не дељ ник „Шар ли Еб до” (Char lie Heb do), об но вио је рас-
пра ву о ути ца ју ислам ског фун да мен та ли зма на без бед ност Евро-
пља на. Осим то га, овај на сил ни ак ти је још јед ном у ср це по го дио 
и са му иде ју о се ку лар но сти Фран цу ске, о „европ ском се ку лар ном 

* Рад је резултат истраживања у оквиру научно-истраживачког пројекта ИИИ 47023 Ко
сово и Метохија између националног идентитета и евроинтеграција који финансира 
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
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мо де лу” ко ји је, пре ма ис прав ном на ла зу Bhar ga va-e био одр жив 
дон де до кле је Евро па још би ла до ми нант но хри шћан ска. „Ре ли-
ги о зне пред ра су де европ ских др жа ва по ста ју све ви дљи ви је с про-
ду бљи ва њем вер ске ра зно ли ко сти”.1) Ни је ов де реч са мо и о то ме 
да је ра њен се ку ла ри зам, већ су ра ње не и основ не иде је на ко ји ма 
је по чи ва ла гра ђан ска Евро па. То су иде је о људ ским пра ви ма, о 
сло бо ди штам пе, али и о сло бо ди ве ро и спо ве сти, о то ме да је сло-
бо да сва ког чо ве ка огра ни че на сло бо дом дру гих љу ди. Пра во на 
сло бо ду штам пе је огра ни че но пра вом на сло бо ду ве ро и спо ве сти, 
те пре ма то ме, онај ко исме ва Му ха ме да ди рект но угро жа ва вер ска 
осе ћа ња бар 5 ми ли о на сво јих су на род ни ка - Фран цу за, ислам ске 
ве ре. Јед на ко та ко, пра во на ис по ве да ње ве ре је огра ни че но пра-
вом на ње но не ис по ве да ње и при ват но шћу тог чи на, а од свих тих 
пра ва је ста ри је - пра во на жи вот. Уби ство у име за шти те ма ког 
пра ва, уби ство у име исла ма јед на ко као и уби ство и име хри шћан-
ства, је зло чин. И оба се мо ра ју под јед на ко осу ди ти. Ме ђу тим, ни је 
осу да за све зло чи не иста, на шта је ви ше не го је згро ви то ука зао 
Но ам Чом ски под се тив ши да чи тав свет опла ку је суд би ну Шар-
ли Еб доа у име сло бо де ин фор ми са ња, да при том сма тра ју ка ко 
„не ма на па да на сло бо ду го во ра ако пра вед ни ци уни ште ТВ ка нал 
ко ји по др жа ва вла ду про тив ко је се они бо ре”, ди рект но се по зи-
ва ју ћи на НА ТО-ра ке ти ра ње РТС и уби ство 16 за по сле них у овој 
ме диј ској ку ћи на њи хо вом рад ном ме сту,2) за шта ни је од го ва рао 
ни је дан од уби ца, већ ге не рал ни ди рек тор РТС ко ји ни је спре чио 
то уби ство из ме шта њем објек та, што би зна чи ло и пре кид еми то ва-
ња про гра ма или бар ње го во бит но огра ни че ње. А РТС ни је чи нио 
ни шта дру го, до пре но сио ве сти о „ре зул та ти ма” НА ТО агре си је 
на Ју го сла ви ју, за ко је је не ко у штам пу за пад не али јан се про це-
нио да ће окре ну ти јав но мње ње про тив њих са мих, као што је то 
био слу чај са ра том у Ви јет на му. Сто га је РТС ва ља ло ућут ка ти, а 
од го вор ност пре ба ци ти на дру ге. Сва ка ко, у ве зи са Еб до ом и њи-
хо вом ин тер пре та ци јом сло бо де ми сли и из ра жа ва ња, по ста вља се 
и сле де ће пи та ње: да ли би се не ки сли чан фун да мен та ли стич ки 
(ре ци мо и те ро ри стич ки), али хри шћан ски, акт де сио и у Бе о гра ду, 
на из ло жби у Цен тру за кул тур ну де кон та ми на ци ју ок то бра 2012. 
го ди не на ко јој су из ло же на сли ке швед ске умет ни це Ели за бет Ол-
сон Ва лин на ко ји ма је Исус Христ пред ста вљен као хо мо сек су а-

1) R. Bhar ga va, “The Cri sis of Euro pean Se cu la rism: A non-we stern Per spec ti ve“ in Cri sis, Cri
ti que and Chan ge, ab stract bo ok of 11th ESA Con fe ren ce, To ri no, 28-31 August 2013, Tu rin, 
p. 6.

2) Но ам Чом ски, „Сад смо Шар ли, а ни смо би ли РТС“, По ли ти ка, 21. ја ну ар 2015, до ступ-
но на: http://www.po li ti ka.rs/ru bri ke/Svet/Com ski-Sad-smo-Sar li-a-ni smo-bi li-RTS.sr.html, 
при сту пље но: 23. 01. 2015. 
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лац, да та из ло жба ни је тра ла 30 ми ну та, от по че ла два са та пре не го 
што је на ја вље но и да је ни је чу ва ло скром них 2000 по ли ца ја ца, а 
чи тав кварт огра ђен и ис пре се цан по крет ним огра да ма ка кве се 
ко ри сте на ма сов ним ску по ви ма? Мо жда ни ко не би био уби јен, 
али без озбиљ ног ин ци ден та та ква из ло жба се ни ка да не би одр-
жа ла да ни су пред у зе те ова ко оп се жне (и ску пе) ме ре без бед но сти. 
Ло гич но се, да кле, по ста вља пи та ње да ли је одр жа ва ње из ло жбе 
под по ли циј ским обру чом акт из ра жа ва ња сло бо де ми сли и го во ра 
или акт сми шље не про во ка ци је оних ко ји има ју пра во на сло бо ду 
ве ро и спо ве сти (хри шћан ске). Да су, да кле, фран цу ске вла сти ан-
га жо ва ле то ли ки (ве ро ват но и зна чај но ма њи) број по ли ца ја ца да 
чу ва лист ко ји исме ва јед ну ве ру са око 2 ми ли јар де след бе ни ка у 
све ту, мо жда се ни зло чин не би до го дио. Оно на че му ов де же ли мо 
да по ен ти ра мо је да кле вр ло про ста чи ње ни ца да, уко ли ко је и да-
ље на сна зи на че ло се ку лар но сти, оно мо ра јед на ко ва жи ти за све, 
а др жа ва то мо же да обез бе ди са мо огра ни ча ва њем пра ва сва ког 
чо ве ка пра ви ма дру гих љу ди.

Ва жно је уочи ти чи ње ни цу да је су коб исла ма и хри шћан-
ства вр ло че сто ин сце ни ран. То, сва ка ко, не зна чи да ислам ни је 
агре си ван ни ти да џи хад ни је јед на од ду жно сти сва ког ислам ског 
вер ни ка. То, зна чи са мо то да су ко би на ста ју че сто за то што то од-
го ва ра не кој тре ћој стра ни, углав ном са им пе ри јал ним пре тен зи ја-
ма, а не они ма ко ји су у су ко бу. Уоста лом, ка ква је раз ли ка из ме ђу 
опре де ље ња за во ђе ње џи ха да као вер ске ду жно сти и док три не о 
“из у зет но сти” Аме ри ке, и на осно ву то га, ње ној “по себ ној од го-
вор но сти” за мир у све ту? Са том раз ли ком што се пр ви во ди у име 
ве ре, а дру ги у име на ци о нал них ин те ре са, су штин ских раз ли ка 
не ма. Циљ је овла да ва ње све том. О то ме пи ше и М. Јев тић ука зу ју-
ћи на прин ци пи јел но су ко бља ва ње два иде о ло шка мо де ла гло ба ли-
зма: аме рич ког и ислам ског. “Му сли ма ни у ве ћи ни не же ле ни ка ко 
да при хва те мо дел гло бал них од но са ко ји САД на ме ћу. То не же-
ље ње се огле да не са мо у ис ти ца њу да ислам има свој кул тур ни и 
по ли тич ки мо дел и да им аме рич ки не тре ба, не го пре све га у чи-
ње ни ци да ислам ис ти че да он сам по се ду је иде ју гло бал ног по рет-
ка у ко ме не ма ме ста за аме рич ки. Али се овај мо дел не огра ни ча ва 
на то да чу ва сво ју гло ба ли за ци ју у му сли ман ским гра ни ца ма, већ 
ис ти че да је он на ме њен чи та вом све ту, да кле и Аме ри ци. Пре ма 
то ме та два мо де ла гло ба ли зма се ис кљу чу ју и су прот ста вље ни су 
је дан дру го ме”.3) Пре ма то ме, пре тен зи ја на уни вер зал ност је ин-
хе рент но свој ство исла ма и она се оства ру је во ђе њем џи ха да. Она 

3) Ми ро љуб Јев тић, Џи хад у Бо сни и вре ме гло ба ли за ци је. Бе о град: Цен тар за про у ча ва ње 
ре ли ги је и вер ску то ле ран ци ју, 2013, стр. 9.
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ни је, ка ко то не ки же ле да при ка жу, по се ди ца “аме рич ког гло бал-
ног ра та про тив те ро ри зма”, али по ве ћа на агре сив ност у на сто ја њу 
да се ус по ста ви ислам ски гло ба ли стич ки мо дел сва ка ко је сте по-
сле ди ца баш то га. Упра во је и пред сед ник Пу тин опо ме нуо пред-
сед ни ка Оба му на опа сност те иде је о “аме рич кој из у зет но сти”. 
Зар јед ној на ци ји ко ја др жи до не ких де мо крат ских иде а ла тај ни 
за тво ри ЦИА мо гу да слу же на част? А у њи ма се др же му сли ма ни 
из раз ли чи тих кра је ва све та окри вље ни, без ијед ног ствар ног до ка-
за, за те ро ри зам. И та ко ду же од јед не де це ни је, под сва ко вр сном 
тор ту ром. Ако је не ко ми слио да то не ће иза зва ти от пор, од го вор, 
осве ту - тај се грд но пре ва рио. При том су рас по ре ђе ни у 53 др-
жа ве све та, укљу чу ју ћи и не ке у на шем не по сред ном су сед ству: 
Ал ба ни ју, Ма ке до ни ју, Бо сну и Хер це го ви ну и Хр ват ску.4) Има ли 
их и у Ср би ји, на при мер на под руч ју АП Ко со во и Ме то хи ја? Ко-
ри сти ли се аме рич ка ба за „Бонд стил” код Уро шев ца у те свр хе? За 
са да не ма мо по у здан од го вор на то пи та ње, али ве ро ват но да не ће 
про ћи ду го вре ме на док га не до би је мо. 

АЛ БАН СКИ ТЕ РО РИ ЗАМ НА КО СО ВУ  
И МЕ ТО ХИ ЈИ ОД ТРЕ ЋЕ ЧЕ ТВР ТИ НЕ XIX 

ВЕ КА ДО 80-ИХ ГО ДИ НА ХХ ВЕ КА

Од го ва ра ју ћи на пи та ње из на сло ва овог ра да, мо ра мо се 
вра ти ти ма ло ду бље у исто ри ју Бал ка на и кон ста то ва ти нај пре да 
је он ве ко ви ма био под оку па ци јом Ото ман ске Тур ске. Тај ути цај 
ислам је оста вио зна ча јан траг.

До ал бан ског на ци о нал ног осве шће ња до ла зи у тре ћој че-
твр ти ни XIX ве ка, ка да се и фор ми ра Пр ва при зрен ска ли га (1878). 
Stul li ука зу је5) на њен исла ми стич ки ка рак тер: по чев од то га да је 
Ли га за се да ла у при зрен ској џа ми ји,6) пре ко то га да се Ал ба ни ја 
и Ал бан ци у тек сту ста ту та ове ор га ни за ци је не по ми њу, већ се 
го во ри о „на шој зе мљи” све до екс пли цит них ста во ва о “на шим 
му че нич ким зе мља ци ма и при пад ни ци ма исте ве ре на Бал ка ну” 
и жи го са ња на пу шта ња Ли ге као „от пад ни штва од исла ма”. Пре-

4) Open So ci ety Ju sti ce Ini ti a ti ve, Glo ba li zing Tor tu re: CIA Sec ret De ten tion and Ex tra or di nary 
Ren di tion. До ступ но на http://www.open so ci etyfo un da ti ons.org/si tes/de fa ult/fi les/glo ba li-
zing-tor tu re-20120205.pdf, при сту пље но: 23. 01. 2015.

5) B. Stul li, „Ал бан ско пи та ње (1875-1882)”, Рад, књ. 318, ЈА ЗУ, За греб, 1959, стр. 323-
330. 

6) На сли чан на чин се, на кон до го во ра Ре га на са па пом Вој ти лом, пољ ски ан ти ко му ни-
стич ки син ди кат “Со ли дар ност” оку пљао у ка то лич ким ка те дра ла ма.
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ма то ме, не ма сум ње да је ова ве ли ко ал бан ска ор га ни за ци ја има ла 
исла ми стич ки ка рак тер, те да је на ста ла под ди рект ним ути ца јем 
Тур ске, ко ја је по спе ши ва њем ње ног осни ва ња на сто ја ла да утвр ди 
сво је по зи ци је на Бал ка ну, али и ка то лич ке Аустри је ко ја је на сто-
ја ла да осла би срп ске по зи ци је пред Бер лин ски кон грес. Ве ли ке 
си ле су има ле глав ну реч у ства ра њу ове ор га ни за ци је,7) прем да ни 
иде ју ал бан ства у том спле ту не тре ба са свим за не ма ри ти.

Већ по чет ком ХХ ве ка отво ри ло се и пи та ње ко ди фи ка ци је 
ал бан ског пи сма: да ли је то арап ско пи смо (под ути ца јем Тур ске) 
или ла ти нич но. Ла ти нич но је пре о вла да ло.

То ком I свет ског ра та, Ал ба ни ја је из вр ши ла ди рект ну агре-
си ју на Ср би ју на под сти цај Тур ске 1915, те је она мо ра ла да за по-
сед не за сво ју од бра ну стра те шке тач ке у овој зе мљи. О том све-
до чи и Ар чи балд Рајс у јед ном од сво јих из ве шта ја за Gaz zet te de 
La u san ne од 28. ју на 1915.8) У еле мен те за за кљу чи ва ње спа да и 
не при ја тељ ство ко је је ис ка зи ва но то ком по вла че ња срп ске вој ске 
и на ро да пре ко Ал ба ни је пре јед ног ве ка.

Ства ра ње Кра ље ви не СХС/Ју го сла ви је до ве ло је и до на ра-
ста ња тзв. ка чач ког по кре та, ко ји је и прет ход но де ло вао на ан-
ти срп ским осно ва ма, то ком XIX и по чет ком XX ве ка. Ло ги стич-
ка ба за за ње го во де ло ва ње је би ла Ал ба ни ја, ода кле су ње го ви 
при пад ни ци упа да ли на те ри то ри ју Ко со ва и Ме то хи ји и вр ши ли 
раз бој ни штва. Хра бак ука зу је и на то да се Ита ли ја ди рект но ме-
ша ла у уну тра шње ства ри Кра ље ви не СХС ор га ни зу ју ћи по ли тич-
ке и вој не по бу не Ал ба на ца на под руч ју Ко сме та и да ју ћи пу ну 
по др шку тзв. Ко сов ском ко ми те ту ко ји је де ло вао из Ал ба ни је. При 
све му то ме, мо же се ре ћи и да су ка ча ци има ли сво је по ли тич ко 
кри ло, оли че но у Џе ми је ту - исла ми стич кој пар ти ји Ту ра ка и Ал ба-
на ца ко ји су жи ве ли на под руч ју Ју жне Ср би је. Или би мо жда би-
ло тач ни је кон ста то ва ти да су ка ча ци пред ста вља ли “те ро ри стич-
ко кри ло, пар тиј ску ми ли ци ју Џе ми је та”,9) с об зи ром да је ње гов 
пред сед ник Фер хад Дра га био је дан од ор га ни за то ра пр вих по бу на 
и ка ча ког по кре та уоп ште у пр вој ју го сло вен ској др жа ви. Хра бак 
за то и кон ста ту је да је де ло ва ње ка ча ка би ло омо гу ће но бла го сло-

7) Б. Хра бак, “Пр ви из ве шта ји ди пло ма та ве ли ких си ла о При зрен ској ли ги“, Bal ca ni ca. 
IX, 1978, стр. 235-289.

8) Р. А. Рајс, Рат ни из ве шта ји из Ср би је и са Со лун ског фрон та: нео бја вље ни тек сто
ви на срп ском је зи ку, прир. Ж.В. Мар ко вић, М. Стар че вић, Ге о по ли ти ка прес, Бе о град, 
2014, стр. 85-89.

9) Урош Шу ва ко вић, “Век се па ра ти стич ког на си ља ко сов ских Ал ба на ца над Ср би ма и 
дру гим гра ђа ни ма не ал бан ске на ци о нал но сти (1912-2012)“, у Д. Ма ли ко вић, У. Шу ва-
ко вић, О. Сте ва но вић (ур.), По ли тич ко на си ље, Фи ло зоф ски фа кул тет Уни вер зи те та у 
При шти ни, Ко сов ска Ми тро ви ца, 2011, стр. 150.
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вом пр ва ка Џе ми је та ко ји су се ру ко во ди ли де ви зом - “пре го во ри 
уз деј ство па ра вој не гру пе“.10) У сва ком слу ча ју, Џе ми јет је по стао 
зна ча јан по ли тич ки фак тор ко ји је до при нео и усва ја њу Ви дов дан-
ског уста ва 1921. го ди не. Ме ђу тим, ва ља уочи ти и то да је Фер хад 
Дра га, пре ма не ким ин ди ци ја ма, у јед ном тре нут ку био по ве зан и 
са ХРСС, да кле се па ра ти стич ком пар ти јом Хр ва та - ка то ли ка, што 
та ко ђе тре ба има ти на уму код про це не ка рак те ра и ове пар ти је и 
ка чач ког по кре та. Ово по себ но ка да се зна да су ал бан ски се ља ци 
на Ко со ву под сти ца ни на уста нак од стра не Ха са на Зе ћи ри ја 1919. 
ре чи ма ка ко је “уз њих Аме ри ка, због ко је Ср би ја ни шта не сме“.11) 
И све је то би ла при прем на пред ста ва за ми ров ну кон фе рен ци ју у 
Па ри зу, ка ко би се пред Евро пом по ка за ло не за до вољ ство Ал ба на-
ца срп ском упра вом и из вр шио при ти сак у прав цу по др шке ства ра-
њу “Ве ли ке Ал ба ни је “.

То ком II свет ског ра та Ал бан ци се ма сов но ста вља ју на стра-
ну фа ши стич ког оку па то ра. Ко со во и Ме то хи ја су по де ље ни на три 
оку па ци о не зо не: ита ли јан ску, ко ја се при па ја Ал ба ни ја и про гла-
ша ва се “Ве ли ка Ал ба ни ја“ под ита ли јан ским фа ши стич ким па тро-
на том, не мач ку и бу гар ску, ко ја ула зи у са став “Ве ли ке Бу гар ске“. 
На кон ка пи ту ла ци је Ита ли је, у При зре ну је осно ва на II при зрен ска 
ли га, овог пу та под ди рект ним па тро на том Не мач ке. Она отво ре но 
по др жа ва Хи тле ра и тра жи од ње га за уз врат по др шку за про је кат 
“Ве ли ке Ал ба ни је“.12) Жи во рад Ми хај ло вић из но си по да так да је 
у КПЈ на Ко со ву и Ме то хи ји у то ку оку па ци је би ло све га 320 чла-
но ва, “од то га са мо њих 20 би ли су Шип та ри (од ко јих је нај ве ћи 
део до шао из Ал ба ни је. Од 1200 чла но ва СКОЈ-а, Шип та ра је би ло 
све га 60. Све до кра ја 1943. го ди не, Шип та ра у пар ти зан ским од ре-
ди ма (у два њи хо ва од ре да) би ло је укуп но 70“.13) И пред сам крај 
ра та, 1944. из би ја ба ли стич ка по бу на у Дре ни ци, ко ју су пред во ди-
ли Ша бан По лу жа и Мех мет Гра ди ца. “Од 21. фе бру а ра 1945. го ди-
не, ка да је во ђен по след њи су коб ре гу лар них је ди ни ца са по бу ње-
нич ким ба ли стич ким сна га ма у Дре ни ци, па све до 1948. го ди не, 
око 1.400 по бу ње ни ка Ша ба на По лу же раз би је них у 55 од мет ну тих 
гру па, уз по др шку број них ја та ка из ре до ва по ли тич ких исто ми-
шље ни ка, на ста ви ли су са на сил ним де ло ва њем про тив ју го сло-

10) Б. Хра бак, “Пр ви из ве шта ји ди пло ма та ве ли ких си ла о При зрен ској ли ги “, Bal ca ni ca, 
IX, 1978.

11) Исто.

12) Ђ. Бо ро зан, Ве ли ка Ал ба ни ја: по ри је кло  иде је – прак са, Вој но и сто риј ски ин сти тут, Бе-
о град, 1995.

13) Жи во рад Ми хај ло вић, Под зем ни рат на Ко со ву и Ме то хи ји 13891989, Ју го сло вен ска 
естра да, Бе о град 1989, стр. 23.
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вен ских сна га без бед но сти и ак ти ви ста но ве вла сти, али и про тив 
ци ви ла - при пад ни ка срп ског и цр но гор ског де ла ста нов ни штва“.14) 

По сле II свет ског ра та у Ал ба ни ји се ус по ста вља ате и стич ки 
(ан ти те и стич ки) ре жим, ста љи ни стич ко-ма о и стич ког ти па. Све до 
смр ти Ен ве ра Хо џе и ње го вог на след ни ка Ра ми за Али је, Ал ба ни ја 
је би ла нај за тво ре ни ја европ ска др жа ва. Ме ђу тим, то ни је зна чи ло 
и од у ста нак од про јек та “Ве ли ке Ал ба ни је“. На про тив, ства ра ју се 
ор га ни за ци је “марк си ста-ле њи ни ста Ко со ва“ ко је спро во де не при-
ја тељ ску, суб вер зив ну и отво ре ну де лат ност про тив Ју го сла ви је, 
Ср би је и ње ног по рет ка. У Аме ри ци се ор га ни зу је и III при зрен ска 
ли га, као еми грант ска ор га ни за ци ја ко ја тре ба да по мог не оства-
ри ва њу за цр та ног про јек та. Ме ђу тим, за раз ли ку од вре ме на до II 
свет ског ра та, сна жан ути цај Ал ба ни је на ко сов ске ал бан ске се-
па ра ти сте је имао за по сле ди цу и то да про и слам ска ори јен та ци ја 
би ва по ти сну та у име иде је ве ли ко др жав ног про јек та. По вре ме не 
по бу не, де мон стра ци је, нпр. 1968, 1981, 1989. има ле су зах тев за 
ства ра њем “Ко со ва - ре пу бли ке“, да кле за ње го во из два ја ње из 
Ср би је, ка ко би се у по год ном тре нут ку при кљу чи ло су сед ној Ал-
ба ни ји. Осим Ал ба на ца из Ал ба ни је ко ји су би ли ин фил три ра ни 
у ре до ве Са ве за ко му ни ста и чи ни ли ло кал но и по кра јин ско ру-
ко вод ство, па све до ни воа Фе де ра ци је (нпр. Фа диљ Хо џа) то ком 
чи та вог пе ри о да ју го сло вен ског со ци ја ли стич ког раз во ја, уло гу 
пред вод ни ка се па ра ти ста су има ли и ал бан ски про фе со ри на но-
во о сно ва ном Уни вер зи те ту у При шти ни.15) Јед на од ва жних од ли ка 
овог пе ри о да је ти хо ет нич ко чи шће ње Ко со ва и Ме то хи је. На кон 
што је од лу ком но вих вла сти Ср би ма и Цр но гор ци ма ко ји су се 
исе ли ли са Ко сме та то ком II свет ског ра та за бра њен по вра так на 
њи хо ва има ња, ло кал на (оп штин ска, по кра јин ска) ру ко вод ства су 
чи ни ла све да и пре о ста ле Ср бе и дру ге не ал бан це про те ра ју са 
те ри то ри је ју жне срп ске по кра ји не. На њих су вр ше ни при ти сци 
да про да ју ку ће и исе ле се, при че му је онај ко ји пр ви про да ку ћу 
до би јао ба сно сло ван но вац, ви ше стру ко ве ћи од вред но сти ку ће 
и има ња. Ту се усе ља вао Ал ба нац, че сто еми грант из Ал ба ни је, а 
он да су на ста ја ли при ти сци и на оста ле ста нов ни ке да се из ме ста 
исе ле. На рав но, са да им је имо ви на “от ку пљи ва на“ за мно го ма ње 
нов ца. На рав но, “про да ја“ ни је би ла до бро вољ ни акт са гла сно сти 
сло бод но из ра же них во ља: они ма ко ји су се опи ра ли зах те ви ма се-

14) Об рад Сте ва но вић, Спе ци фич но сти ал бан ског те ро ри зма на Ко со ву и Ме то хи ји, нео-
бја вље на док тор ска ди сер та ци ја од бра ње на на Фа кул те ту без бед но сти Уни вер зи те та у 
Бе о гра ду, 2008, стр. 209-210.

15) В. Ми ла но вић, Уни вер зи тет у При шти ни у мре жи ве ли ко ал бан ске стра те ги је, Књи-
жев не но ви не, Бе о град, 1990.
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па ра ти ста па ље на је ле ти на, се но, шта ле, нај по сле ку ће, пре би ја ни 
су, не ки и уби ја ни. Ра чу на се да је у том про це су, од II свет ског 
ра та до кра ја 80-их го ди на ХХ ве ка, Ко со во и Ме то хи ју на пу сти ло 
око 200 000 Ср ба и Цр но го ра ца. Ово про те ри ва ње је “обра зла га но“ 
еко ном ским мо ти ви ма: Ко со во и Ме то хи ја су за о ста ло под руч је, 
па се љу ди исе ља ва ју “тру бом за кру хом“, иду у оне кра је ве где 
се бо ље жи ви. На рав но, ово је би ла об ма на. Ме ђу тим, и то је ва-
жно уочи ти, исто вре ме но се од ви јао и про цес ар ба на ше ња Ту ра ка, 
што је би ло по себ но из ра же но у При зре ну и дру гим ме сти ма тра-
ди ци о нал но на се ље ним ве ћин ским (ре ла тив но ве ћин ски) тур ским 
ста нов ни штвом. Они су мо гли да би ра ју: или да при хва те да се 
из ја сне као Ал бан ци или да еми гри ра ју у Тур ску. И нај ве ћи број их 
је еми гри рао, та ко да је број Ту ра ка на Ко со ву и Ме то хи ји пот пу но 
ми ни ма ли зо ван.16)

АЛ БАН СКИ ТЕ РО РИ ЗАМ НА КО СО ВУ И  
МЕ ТО ХИ ЈИ ОД 80-ИХ ГО ДИ НА ХХ ВЕ КА ДО 2013.

По сле Ти то ве смр ти, убр зо из би ја ју се па ра ти стич ке де-
мон стра ци је Ал ба на ца на Ко со ву и Ме то хи ји мар та 1981. го ди не. 
От по че ле су по бу ном сту де на та у При шти ни “због ло ше хра не“ 
у сту дент ској мен зи, да би пре ра сле у ру ши лач ку по бу ну про тив 
Ју го сла ви је и Ср би је ко јом су би ли за хва ће ни сви ве ћи гра до ви у 
По кра ји ни. Де мон стран ти су из ви ки ва ли па ро ле: “Хо ће мо ре пу-
бли ку!“, “Ко со во-ре пу бли ка!“, “Треп ча ра ди - Ср би ја се гра ди!“, 
“Жи вео Ен вер Хо џа!“, “Ал бан ци ни су Ју го сло ве ни!“, итд. У свр-
ху сми ри ва ња де мон стра ци ја, Пред сед ни штво СФРЈ је на ре ди ло 
упо тре бу ЈНА и са ве зне по ли ци је, про гла сив ши ван ред но ста ње у 
По кра ји ни и ока рак те ри сав ши их као “по ку шај кон тра ре во лу ци је“. 
Ни је се ду го че ка ло, а ЦК СКЈ је на сво јој XXII сед ни ци но вем бра 
1981. усво јио По ли тич ку плат фор му за ак ци ју ко ја је пред ста вља-
ла “нај о збиљ ни ји и нај све о бу хват ни ји до ку мент ју го сло вен ских 

16) Аутор овог ра да при се ћа се при че сво га оца, др Во ји сла ва Шу ва ко ви ћа, ко ји је као млад 
ле кар био, на кон за вр ше них сту ди ја ме ди ци не у Бе о гра ду, ци вил но мо би ли сан и по слат 
за док то ра у При зрен, где је ра дио од 1951. до 1959. Пре ма том ка зи ва њу, ње гов ле кар-
ски по моћ ник је био Тур чин. При ли ком др жа ња јед ног збо ра рад них љу ди у Бол ни ци 
у При зре ну (шеф Ин фек тив ног оде ље ња те Бол ни це је у то вре ме био Ита ли јан Лу и ђи 
Ма тро ни), тог ле кар ског по моћ ни ка су упи та ли шта је по на ци о нал но сти, да се из ја сни 
пред не ко ли ко де се ти на за по сле них. Он је од го во рио “Ја сам го ди шњи од мор”. Ка да га 
је мој отац, по сле не ко ли ко да на упи тао за што ни је од го во рио, зар ствар но не зна шта 
је, овај му је од вра тио: “Е мој гос`ин док то ре, по ли ти ка не је де пи ту не го људ ску гла ву”. 
Ни је смео да ка же да је Тур чин. Не ко ли ко го ди на ка сни је је еми гри рао у Тур ску и та мо 
по ги нуо у не ким де мон стра ци ја ма.
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ко му ни ста до сту пан јав но сти“.17) У овом до ку мен ту се ука зу је на 
осу ду ју го сло вен ске јав но сти тих до га ђа ја, и то пр вен стве но због 
то га што они: а) има ју кон тра ре во лу ци о нар ни ка рак тер, б) ис ка зу ју 
агре сив ност не при ја те ља, в) ње го ву ор га ни зо ва ност, г) при пре мље-
ност ак ци је, д) по ве за ност са спољ ним фак то ри ма, ђ) пред ста вља 
по ку шај про ме не дру штве ног и по ли тич ког си сте ма у ан ти со ци-
ја ли стич ком, ан ти са мо у прав ном и ан ти де мо крат ском сми слу.18) У 
Плат фор ми се ука зу је да је на сце ни зах тев да се “ре ви ди ра ју и 
из ме не гра ни це су ве ре них др жа ва“,19) те се упу ћу је ви ше не го ја сна 
кри ти ка по кра јин ском и ло кал ном ру ко вод ству Ко сме та са др жа на 
у оце ни да су се “де ло ви Са ве за ко му ни ста Ко со ва, Со ци ја ли стич-
ког са ве за и дру гих, од но сно де ло ви њи хо вих ру ко вод ста ва, до ста 
ду го по вла чи ли под при ти ском уну тра шње кон тра ре во лу ци је, а у 
вре ме са мих до га ђа ја ни су се по на ша ли од луч но и бор бе но“.20) Но, 
без об зи ра на вр ло оштро и пре ци зно де фи ни са не ста во ве и из-
вр ше ну ана ли зу, њи хо ва ре а ли за ци ја је успе шно осп тру и ра на од 
стра не ал бан ских ка дро ва ин фил три ра них у Са вез ко му ни ста, па 
чак и не ких срп ских ка дро ва ко ји су во ди ли ра чу на да се из лич-
них, ка ри је ри стич ких и би ро крат ско-кон фор ми стич ких раз ло га, не 
за ме ре не са мо ал бан ским се па ра ти сти ма, већ и они ма из ру ко вод-
ста ва дру гих ју го сло вен ских ре пу бли ка и по кра ји на ко ји су са њи-
ма шу ро ва ли, а што ће ја сно иза ћи на ви де ло то ком IX сед ни це ЦК 
СКЈ и VI II сед ни це ЦК СКС 1987. го ди не.

У пе ри о ду 1987-1997. до ми ни ра не на си лан от пор Ал бан ца 
вла сти ма Ср би је и Ју го сла ви је. Он се огле да кроз ства ра ње па ра-
лел ног се па ра ти стич ког си сте ма прак тич но у свим обла сти ма жи-
во та (нпр. школ ство, здрав ство), док је број те ро ри стич ких ака та 
ре ла тив но ма ли. Број та квих ака та у ин тер ва лу 1991-1997. из но сио 
је укуп но 134, да би 1998. на гло ско чио на 2 391. За пра во, упра во 
је то тре ну так ка да се до но си по ли тич ка од лу ка у ал бан ском се па-
ра ти стич ком по кре ту да се пре ђе на на сил не, те ро ри стич ке ме то де 
бор бе. “Пред у сло ви за еска ла ци ју те ро ри зма то ком 1998. го ди не, 
ства ра ју се уба ци ва њем ве ли ких ко ли чи на на о ру жа ња, мин ско – 
екс пло зив них сред ста ва и му ни ци је пре ко гра ни це са Ал ба ни јом 

17) Урош Шу ва ко вић, “Де ве та сед ни ца Цен трал ног ко ми те та Са ве за ко му ни ста Ју го сла ви је 
и њен дру штве ни зна чак у ре ша ва њу про бле ма на Ко со ву и Ме то хи ји “, у Б. Јо ва но вић, 
У. Шу ва ко вић (прир. и ур.) Ко со во и Ме то хи ја 19122012, Фи ло зоф ски фа кул тет Уни-
вер зи те та у При шти ни, Ко сов ска Ми тро ви ца, 2012, стр. 861

18) ЦК СКЈ, По ли тич ка плат фор ма за ак ци ју Са ве за ко му ни ста Ју го сла ви је у раз во ју со ци
ја ли стич ког са мо у пра вља ња, брат ства, је дин ства и за јед ни штва на Ко со ву, усво је на 
на XXII сед ни ци, 17. но вем бра 1981. Из да вач ки цен тар “Ко му нист“, Бе о град, стр. 8.

19) Исто, стр. 35.

20) Исто.
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и Ма ке до ни јом. По вољ ни усло ви за то на ста ју рас па дом ал бан ске 
вој ске и пљач ком ње них ма га ци на то ком 1997. го ди не, чи ме се спо-
соб ност кри ми нал них и те ро ри стич ких гру па да из вр ше те ро ри-
стич ки на пад бр зо по ве ћа ла“.21) На рав но, и да ље оста је пи та ње да 
ли је рас пад ал бан ског без бед но сног си сте ма био са свим слу ча јан 
ка ко је то у јав но сти при ка за но или је он баш и имао за свр ху омо-
гу ћа ва ње ма сов ног на о ру жа ва ња ко сов ских Ал ба на ца ка ко би они 
пре шли у но ву фа зу су прот ста вља ња Ср би ји - ет но те ро ри стич ку. 
Та ко ђе је ва жно уочи ти да су и не ки дру ги усло ви по вољ но де ло-
ва ли да до ђе до еска ла ци је ет но те ро ри зма на Ко со ву и Ме то хи ји. 
На и ме, то ком ра та у Бо сни и Хер це го ви ни, у му сли ман ској вој сци 
се бо ри ло око 2 000 му џа хе ди на, до ве де них из Ав га ни ста на, Са-
у диј ске Ара би је и дру гих арап ских др жа ва. Не ки од њих су чак 
до би ли и бо сан ско-хер це го вач ко др жа вљан ство, ме ђу њи ма и сам 
Бин Ла ден, ко ме је бо сан ски па сош из дат у ам ба са ди ове зе мље у 
Бе чу. Ка да је рат за вр шен 1995. мно ги од њих су оста ли та мо где су 
се за те кли, као “спа ва чи“ ко ји су по ста ли гра ђа ни ове зе мље. Оса-
ма бин Ла ден се бар је дан пут лич но су срео са Али јом Изет бе го ви-
ћем у Са ра је ву, а та ко ђе је бо ра вио и у Ал ба ни ји, пре ма при зна њу 
ше фа њи хо ве оба ве штај не слу жбе Фа то са Кла си ја.22) На те ри то ри-
ји ове су сед не др жа ве ор га ни зо ва ни су кам по ви Ал Ка и де у ко ји ма 
су ње ни при пад ни ци об у ча ва ли бу ду ће те ро ри сте ОВК у вр ше њу 
те ро ри стич ких ака та. О овом при су ству Бин Ла де на и Ал Ка и де на 
те ри то ри ји Ал ба ни је, пред сед ник Ми ло ше вић је лич но ин фор ми-
сао Ри чар да Хол бру ка, упо зо рив ши га на опа сност. Аме ри кан ци 
то, ме ђу тим, ни су схва ти ли све до 11. сеп тем бра 2001. Пре ма то ме, 
ислам ско-фун да мен та ли стич ки ути цај на те ро ри сте ОВК ишао је 
пре те жно из два прав ца: Ал ба ни је и Бо сне и Хер це го ви не. На под-
руч ју Дре ни це, у са ста ву ОВК, у пе ри о ду мај-јул 1998. де ло ва ла је 
те ро ри стич ка му џа хе дин ска је ди ни ца „Абу Бе кир Са дик“, у чи јем 
са ста ву су би ли др жа вља ни Са у диј ске Ара би је, Егип та, Ал ба ни је, 
Ен гле ске, Ир ске, Шкот ске, Ма ке до ни је и Бо сне и Хер це го ви не. Ко-
ман дат је био Екрем Ав ди ја из Ко сов ске Ми тро ви це, а фи нан си ра-
на је пре ко ор га ни за ци ја „Ислам ски бал кан ски цен тар“, „Ак тив на 
ислам ска омла ди на из Зе ни це“ у БиХ и “Би ро за ислам ски по зив за 
Ко со во“ (чи је је ме ђу на род но се ди ште у Ри ја ду, Са у диј ска Ара би ја) 
ко ји је осно вао, као и ову је ди ни цу, Екрем Ав ди ју. Је ди ни ца је бро-
ја ла око 110 при пад ни ка, и рас по ла га ла је ве ћом ко ли чи ном оруж ја 

21) Об рад Сте ва но вић, Спе ци фич но сти ал бан ског те ро ри зма на Ко со ву и Ме то хи ји, нео-
бја вље на док тор ска ди сер та ци ја од бра ње на на Фа кул те ту без бед но сти Уни вер зи те та у 
Бе о гра ду, 2008, стр. 302.

22) Исто, стр. 271.
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(од ка ла шњи ко ва и од го ва ра ју ће му ни ци је, пре ко мин ско-екс пло-
зив них сред ста ва до ра кет них ба ца ча “зо ља“, као и дру гом рат ном 
опре мом). При пад ни ци ове те ро ри стич ко-исла ми стич ке гру пе су 
по хап ше ни и осу ђе ни пред Окру жним су дом у Ко сов ској Ми тро ви-
ци,23) али су до ла ском ДОС-а на власт убр зо ам не сти ра ни. Њи хов 
рад је об но вљен и до ку мен то ва но је при су ство ве ћег бро ја при пад-
ни ка ове је ди ни це - му џа хе ди на кра јем 2008. и по чет ком 2009. у 
Бо шњач кој ма ха ли, у се вер ном де лу Ко сов ске Ми тро ви це.24) Осим 
то га, нов цем пре те жно из Са у диј ске Ара би је из фи нан си ра на је из-
град ња ви ше од 150 џа ми ја на под руч ју Ко со ва и Ме то хи је, ко је су 
исто вре ме но и се ди шта у ко ји ма се вр ши вер ска на ста ва.

У по гле ду ста ти стич ких по да та ка, у рат ној 1999. го ди ни број 
те ро ри стич ких на па да је до сти гао ре корд – 5 492, да би већ у сле-
де ћој 2000. опао на 1 028, а по том у го ди ни ет нич ког по гро ма ско-
чио на 1 048 и од та да је у стал ном па ду да би 2013. из но сио све га 
94. Укуп но у пе ри о ду 1991-2013. из вр ше но је 12 964 те ро ри стич ка 
на па да на Ко со ву и Ме то хи ји.25) Ре зул тат удру же ног зло чи нач ког 
по ду хва та НА ТО и ал бан ских те ро ри ста оку пље них у ОВК био је 
про те ри ва ње око 250 000 Ср ба и дру гих не ал ба на ца са Ко сме та 
од мах по до ла ску сна га КФОР 1999. Дра стич но сма њи ва ње бро-
ја ет но те ро ри стич ких на па да по сле 2004. не тре ба да чу ди: то је 
ре зул тат чи ње ни це да је циљ по стиг нут, да је Ко смет го то во у 
пот пу но сти ет нич ки очи шћен и да оних не ко ли ко сто ти на хи ља-
да пре о ста лих Ср ба не пред ста вља ју смет њу оства ри ва њу ње го ве 
не за ви сно сти као пр ве фа зе у про це су ства ра ња тзв. “Ве ли ке Ал-
ба ни је“.

На чин из вр ше ња ових те ро ри стич ких на па да не ука зу је на 
њи хов ислам ско-фун да мен та ли стич ки ка рак тер. Ту не ма по ви ка 
“Al la hu ek ber“, не ма са мо у би лач ких на па да итд. То је и на ве ло О. 
Сте ва но ви ћа да за кљу чи ка ко је нпр. у по ре ђе њу са ПЛО “иде о-
ло шка обо је ност ет но се па ра ти стич ког де ло ва ња ОВК на Ко со ву и 
Ме то хи ји, би ла ви ше на ци о на ли стич ка не го вер ска“.26) Осим то га, 
дру штво ко је се из гра ђу је под упра вом бив ших при пад ни ка ОВК 

23) Пре су да Окру жног су да у Ко сов ској Ми тро ви ци К. бр. 1/2000, јав но об ја вље на 13. ју ла 
2000.

24) “Абу Бе кир Си дик ха ра Ми тро ви цом“, Глас јав но сти, 8. ја ну ар 2009. До ступ но на: http://
www.glas-jav no sti.rs/cla nak/te ma/glas-jav no sti-08-01-2009/abu-be kir-si dik-ha ra-mi tro vi-
com, при сту пље но 13. 01. 2015.

25) Урош Шу ва ко вић, Тран зи ци ја: при лог со ци о ло шком про у ча ва њу дру штве них про ме на, 
Фи ло зоф ски фа кул тет Уни вер зи те та у При шти ни, Ко сов ска Ми тро ви ца, 2014, стр. 277.

26) Об рад Сте ва но вић, Спе ци фич но сти ал бан ског те ро ри зма на Ко со ву и Ме то хи ји, нео бја-
вље на док тор ска ди сер та ци ја од бра ње на на Фа кул те ту без бед но сти Уни вер зи те та у Бе о-
гра ду, 2008, стр. 155.
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не ма од ли ке ислам ског - ви ше је за бра ђе них же на у Но вом Па за ру 
не го у При шти ни; у глав ном гра ду АП Ко со во и Ме то хи ја гра ди се 
ве ле леп на ка то лич ка ка те дра ла, при че му тре ба има ти на уму да је 
и сам ли дер ал бан ских се па ра ти ста Ибра хим Ру го ва био - ка то лик. 
С дру ге стра не, то ком 1998-1999. у те ро ри стич ким на па ди ма ОВК 
стра дао је зна тан број Ал бан ца ко ји су би ли ло јал ни Ср би ји, а ме ђу 
њи ма нај ви ше оних ка то лич ке ве ро и спо ве сти.

Ка да је реч о ути ца ју Тур ске, за раз ли ку од ути ца ја Са у диј ске 
Ара би је ко ји је у по ра сту, он је до са да ми ни ма ли зо ван. Ту ра ка ви-
ше на Ко со ву и Ме то хи ји го то во да не ма, та ко да је тач на оце на да се 
“нео сман ска по ли ти ка на Бал ка ну си сте мат ски осла ња на та мо шње 
му сли ман ске за јед ни це, у чи јем ја ча њу са гле да ва соп стве ну шан су 
за вас по ста вља ње ути ца ја у ре ги о ну“.27) Да во то глу, др жав ник-док-
три нар, у окви ру сво је иде је о “стра те гиј ској ду би ни“ кон кре ти зу је 
да су ти тур ски тра ди ци о нал ни ослон ци на Бал ка ну Бо шња ци28) и 
Ал бан ци. Та на ско вић, опет ука зу је на ње го ву из ја ву ка ко је Осман-
ско цар ство “пр вен стве но би ло бал кан ска др жа ва“,29) што по твр ђу је 
ја сне ге о по ли тич ке аспи ра ци је Тур ске на овом про сто ру. Ме ђу тим, 
бар за са да, Тур ска те сво је ам би ци је мно го успе шни је оства ру је на 
под руч ју Ра шке обла сти и Бо сне и Хер це го ви не, не го на ко со ву и 
Ме то хи ји.

У по гле ду ути ца ја исла ма на се па ра ти стич ки по крет на Ко со-
ву и Ме то хи ји, Јев тић је де ци дан да је упра во то кључ ни фак тор, и 
из но си сле де ћу ар гу мен та ци ју: “Сва ка ма ни фе ста ци ја шип тар ског 
на ци о на ли зма за по сле ди цу је има ла ши ре ње кул ту ре шип тар ске 
на ци је ко ја је нео дво ји во ве за на за ислам, та ко да би све оно што 
пред ста вља по бе ду ве ли ко шип тар ске иде је у ства ри пред ста вља ло 
по бе ду исла ма. Увек ка да би се ефи ка сно за вр ши ла ак ци ја ет нич-
ког чи шће ња Ср ба и ка да би они не ста ја ли, се ло ко је је ра ни је би ло 
европ ско, до би ло би ислам ски лик. Не ста ја ле би ку ће Ср ба, ар хи-
тек ту ра би до би ја ла ислам ски лик, ру ши ла би се гро бља са кр сто-

27) Дар ко Та на ско вић, Нео сма ни зам: док три на и спољ но по ли тич ка прак са, дру го, до пу ње но 
из да ње, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2011, стр. 137.

28) Аутор овог ра да при хва та да сва ки по је ди нац се бе мо же да на ци о нал но од ре ди и на-
зо ве ка ко же ли, па то пра во не спо ри ни они ма ко ји се бе на зи ва ју Бо шња ци ма. Ипак, 
кон ста ту је мо да се ра ди о но во у спо ста вље ној на ци ји, на кон 2000. го ди не, ко ја пре тен-
ду је да за ме ни у со ци ја ли стич кој Ју го сла ви ји на ста лу на ци ју - Му сли ма ни. Ме ђу тим, 
да нас по сто је на овим про сто ри ма обе ове на ци је. Ина че, тво рац тер ми на “Бо шња ци” је 
аустриј ски оку па ци о ни управ ник Бо сном и Хер це го ви ном Бе ње мин Ка лај.

29) Дар ко Та на ско вић, Нео сма ни зам: док три на и спољ но по ли тич ка прак са, дру го, до пу ње но 
из да ње, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2011, стр. 133.
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ви ма, уни шта ва ле цр кве, а ни ца ле џа ми је“.30) Из ово га, он из вла чи 
за кљу чак ка ко је се па ра ти стич ки по крет Ал бан ца на Ко со ву и Ме-
то хи ји “на ци о на ли стич ки по фор ми, а ре ли ги о зно-ислам ски по су-
шти ни“.31) 

КА ЗА КЉУ ЧИ ВА ЊУ

Ана ли зи ра ју ћи те ро ри стич ко де ло ва ње ал бан ских се па ра ти-
ста на под руч ју Ко со ва и Ме то хи је и ње го ву иде о ло шку осно ву, 
мо ра се уочи ти да је он про ла зио кроз ви ше фа за:

1. Не сум њи во је да је у пр вој фа зи ислам ски ути цај, и то ис-
кљу чи во тур ски, био до ми нан тан. То је пе ри од Пр ве при зрен ске 
ли ге, па до про па сти Ото ман ског цар ства. При том, ово не ис кљу-
чу је ути цај ве ли ких си ла, Аустри је и Ита ли је, на фор ми ра ње и раз-
вој Ли ге;

2. Дру ги пе ри од, у ко ме је ин тен зив но де ло ва ње ка чач ког 
по кре та, от по чи ње пред крај I свет ског ра та и тра је до окон ча ња 
II свет ског ра та. У том раз до бљу, по се бан ути цај на ал бан ски те-
ро ри зам и се па ра ти стич ки по крет има ју фа ши стич ка Ита ли ја и 
Хи тле ро ва Не мач ка, да кле две не и слам ске др жа ве. Упра во је под 
па тро на том ка то лич ке Ита ли је и до шло до ства ра ња “Ве ли ке Ал ба-
ни је“, ко ја је као ма ри о нет ска др жа ва је ди но и по сто ја ла за вре ме 
II свет ског ра та;

3. С ус по ста вља њем ста љи ни стич ко-ма о и стич ког ре жи ма 
Ен ве ра Хо џе у Ал ба ни ји, ко ји је за бра нио ре ли ги ју, ути цај исла-
ма на се пар та ти стич ко-те ро ри стич ки по крет Ал бан ца на Ко со ву и 
Ме то хи ји је пре се чен. У том пе ри о ду он има ве о ма ја сно шо ви ни-
стич ке ка рак те ри сти ке, чак до те ме ре да је ди рект но под сти цао 
исе ља ва ње Ту ра ка за Тур ску или их ар ба на шио, а те ро ри стич ке ор-
га ни за ци је су за сво ју иде о ло шку осно ву има ле Хо џи ну ин тер пре-
та ци ју “марк си зма-ле њи ни зма“;

4. С про па шћу ре ал ног со ци ја ли зма, смр ћу Ен ве ра Хо џе и 
од ла ском с вла сти Ра ми за Али је, у Ал ба ни ји до ла зи до по нов ног 
омо гу ћа ва ња ис по ља ва ња ре ли ги о зне при пад но сти. Али, ово је 
тро вер на зе мља, у ко јој има и му сли ма на (нај ви ше) и ка то ли ка и 
пра во слав них. Сам ли дер ко сов ских се па ра ти ста је ка то лич ке ве-
ро и спо ве сти. 

30) Ми ро љуб Јев тић, Ал бан ско пи та ње и ре ли ги ја, Цен тар за про у ча ва ње ре ли ги је и вер ску 
то ле ран ци ју, Бе о град, 2011, стр. 86.   

31) Исто, стр. 96.
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5. Дру штве не окол но сти у окру же њу, ко је су зна чи ле при-
су ство ра ди кал ног ислам ског фак то ра, и то ка ко у Ал ба ни ји, та-
ко и у Бо сни и Хер це го ви ни во ди ле су ра сту ути ца ја исла ма на 
те ро ри стич ке ор га ни за ци је Ал ба на ца у ју жној срп ској по кра ји ни. 
Ре ги стро ва но је при су ство му џа хе ди на, Ал Ка и де, кам по ва ко је 
су они др жа ли за те ро ри стич ку обу ку при пад ни ка ОВК итд. Тај 
је ути цај био, ме ђу тим, ислам ско-арап ски, а не ислам ско-тур ски, 
и без об зи ра на уло же ни труд ни је до ми нант но иде о ло шки обо јио 
те ро ри стич ку ОВК. Она је увек ра то ва ла не у име Ала ха, већ у име 
“Ве ли ке Ал ба ни је“. Ислам ски ути цај је, кроз обу ку, сла ње бо ра ца 
и фи нан си ра ње ОВК, на сто јао да ову те ро ри стич ку ор га ни за ци ју 
ин стру мен та ли зу је у свр ху оства ри ва ња сво јих ин те ре са. С дру ге 
стра не, на сто је ћи да из деј ству је не за ви сност од Ср би је, ОВК се ну-
жно др жа ла За па да, по себ но Аме ри ке, а по сле 11. сеп тем бра 2001. 
САД се по ста ле ве о ма осе тљи ве на све оно што је бли ско ислам-
ском фун да мен та ли зму;

6. Ак ти скр на вље ња пра во слав них гро ба ља, ма на сти ра и цр-
ка ва је ди но ука зу ју на вер ски еле мент овог те ро ри стич ког де ло ва-
ња. Ме ђу тим, та гро бља осим што су пра во слав на, она су и срп ска; 
ако се же ли за тр ти траг срп ској при сут но сти на про сто ру Ко со ва 
и Ме то хи ји, он да се и гро бља мо ра ју срав ни ти са зе мљом, а цр кве 
сру ши ти. То, ме ђу тим, ви ше ука зу је на ге но цид не на ме ре у од но су 
на срп ски на род;

7. Од го ва ра ју ћи на пи та ње о евен ту ал ној ислам ско-фун да мен-
та ли стич кој за сно ва но сти ал бан ског се па ра ти стич ко-те ро ри стич-
ког по кре та на Ко со ву и Ме то хи ји, до ла зи мо да за кључ ка да та кав 
еле мент сва ка ко по сто ји. Ме ђу тим, он је са мо је дан од иде о ло шких 
еле ме на та те ро ри стич ког ор га ни зо ва ња Ал ба на ца у ју жној срп ској 
по кра ји ни, и то не глав ни. Ислам ски еле мент је пре све га уве жен, и 
то у ра ни јим фа за ма из Тур ске, а у са вре ме но до ба пр вен стве но из 
Са у диј ске Ара би је, пре ко Ал ба ни је и Бо сне и Хер це го ви не, кроз де-
ло ва ња огра на ка Ал Ка и де. До ми нант но би се мо гло за кљу чи ти да 
је осно ва ал бан ског те ро ри стич ког де ло ва ња на Ко со ву и Ме то хи ји 
иде о ло ги ја Ал бан ства,32) од но сно оства ре ња сна о на стан ку “Ве ли-
ке Ал ба ни је “, те да пре ма то ме он има на гла ше но шо ви ни стич ке ка-
рак те ри сти ке. За оства ри ва ње тог ци ља, он се увек осла њао на оне 
си ле за ко је је про це њи вао да мо гу и има ју ин те ре са да му по мог-
ну у ње го вој ре а ли за ци ји: на Тур ску, Аустри ју, Не мач ку, Ита ли ју, 
Са у диј ску Ара би ју, Аме ри ку и НА ТО. Ту, да кле, ни је био пре су дан 

32) Р. Га ћи но вић, М. Ба ја гић, “По ли тич ке по сле ди це ал бан ског на си ља на Бал ка ну “, Срп ска 
по ли тич ка ми сао 3/2012, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, стр. 133.
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ре ли гиј ски еле мент, већ од нос ме ђу моћ ним си ла ма у кон крет ном 
исто риј ском раз до бљу;

8. С об зи ром на од ви ја ње про це са гло ба ли за ци је, ста ње ства-
ри ка кво је да нас не тре ба узе ти као ко нач но. Са свим је мо гу ће да 
до ђе до сна же ња ислам ског фун да мен та ли стич ког фак то ра на про-
сто ри ма Ко со ва и Ме то хи је, при че му то мо же да бу де по сле ди ца 
про ме на од но са сна га у све ту (нпр. пре пу шта ње Бал ка на у сфе ру 
ути ца ја Тур ске као ком пен за ци ја за њен не у ла зак у ЕУ). Та кав раз-
вој до га ђа ја, ислам ска екс пан зи ја, озбиљ но би угро зи ли ста бил ност 
овог де ла Евро пе.
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Uros V. Su va ko vic

TER RO RIST ACTS OF AL BA NI ANS  
IN KO SO VO AND ME TO HI JA – FO UNDATION 

IN ISLA MIC FUN DA MEN TA LISM

Re su me
The re are se ve ral pha ses in analyzing the ter ro rist acts of Al

ba nian se pa ra tists in the re gion of Ko so vo and Me to hi ja. Firstly, the 
Isla mic, pre do mi nantly Tur kish in flu en ce was do mi nant in the first pha
se. It was the pe riod of the First Pri zren Le a gue, un til the col lap se of 
Ot to man Em pi re. This do es not ex clu de the in flu en ce of ot her gre at po
wers, such as Austria and Italy, on the for ma tion and de ve lop ment on 
the Le a gue. Se cond pe riod, when the ac ti ons of Kac hak Mo ve ment we re 
in ten si fied, star ted at the end of WWI and la sted un til the end of WWII. 
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Du ring this pe riod, , the fa scist Italy and Hi tler’s Ger many – the two 
nonIsla mic sta tes, had a spe cial in flu en ce on the Al ba nian ter ro rist 
and se pa ra tist mo ve ment. Cre a tion of “Gre at Al ba nia“, a pup pet sta te,  
has hap pe ned just un der the pa tro na ge of the cat ho lic Italy. 

Furt her mo re, with the esta blis hment of Sta li nistMa o ist re gi me 
of En ver Hox ha in Al ba nia, the in flu en ce of Islam on se pa ra tistter ro
rist mo ve ment of Al ba ni ans at Ko so vo and Me to hi ja was cut off. The 
mo ve ment has cle ar dis tinct cha u vi ni stic cha rac te ri stics, whi le ter ro
rist or ga ni za ti ons had ide o lo gi cal ba sis on Hox ha’s in ter pre ta tion of 
Mar xismLe ni nism. With the fall of so ci a lism, the de ath of En ver Hox
ha and the fall of Ra miz Alia, it was again pos si ble to ex hi bit re li gion. 
Ho we ver, Al ba nia is a threere li gion co un try, with Mu slim ma jo rity and 
Ort ho dox and Cat ho lic mi no ri ti es. The le a der of Ko so vo se pa ra tists 
du ring the fight for se ces sion, Ibra him Ru go va, was him self a Cat ho lic.

The pre sen ce of ra di cal Isla mic fac tor, both in Al ba nia and in 
Bo snia and Her ze go vi na led to the in cre a sed in flu en ce of Islam on ter
ro rist or ga ni za ti ons of Al ba ni ans in the so ut hern Ser bian pro vin ce. The 
pre sen ce of mu ja he deen was re gi ste red. Ho we ver, the in flu en ce was 
Isla micAra bic and not Isla micTur kish, and re gar dless the ef fort put 
in to this, it has not do mi nantly ide o lo gi cally co lo red the ter ro rist KLA. 
Isla mic in flu en ce was trying to in stru ment this or ga ni za tion for the pur
po se of ac hi e ving the in te rests by tra i ning, sen ding fig hters and fi nan
cing the KLA. On the ot her hand, in the at tempt to for ce in de pen den ce 
from Ser bia, the KLA ne ces sa rily stick to the West, espe ci ally the USA, 
and af ter 11 Sep tem ber 2001 the USA has be co me very sen si ti ve to the 
Isla mic fun da men ta lism.

Re gar ding the is sue of pos si ble Isla micfun da men ta list ba sis of 
the Al ba nian se pa ra tistter ro rist mo ve ment in Ko so vo and Me to hi ja, 
we con clu de that such an ele ment su rely exists. Ho we ver, it is only one 
of the ide o lo gi cal ele ments of the ter ro rist or ga ni zing of Al ba ni ans in 
the so ut hern Ser bian pro vin ce, even not the main one. The Isla mic ele
ment is pri ma rily im por ted, in early pha se from Tur key and in con tem
po rary pe riod pri ma rily from Sa u di Ara bia, via Al ba nia and Bo snia 
and Her ze go vi na.

A do mi nant con clu sion might be that the ba sis of the Al ba nian 
ter ro rist ac ti ons in Ko so vo and Me to hi ja is the ide o logy of Al ba ni a
nism, i.e. ac com plis hment of the dre am abo ut the fo un da tion of the 
“Gre at Al ba nia“; the re fo re, it has sig ni fi cant cha u vi ni stic cha rac te ri
stics. For ac com plis hment of that goal, it has al ways re lied on the for
ces that might and ha ve in te rest to help in the re a li za tion: on Tur key, 
Austria, Ger many, Italy, Sa u di Ara bia, the USA and NA TO. The re fo re, 



ПОЛИТИКА НАЦИОНАЛНЕ БЕЗБЕДНОСТИ број 1/2015 стр. 2946.

46

* Овај рад је при мљен 09. марта 2015. го ди не, а при хва ћен за штам пу на са стан ку ре дак-
ци је 15. маја 2015. го ди не.

the re li gi o us ele ment was not cru cial, but the re la tion bet we en the po
wer ful for ces in the spe ci fic hi sto ri cal pe riod.
Keywords: Ko so vo and Me to hi ja, Al ba nian ter ro rism, Islam, Gre a ter Al ba

nia, 19802013.
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Младен Бајагић
Криминалистичко-полицијска академија, Београд

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА У ВРТЛОГУ 
РАДИКАЛНОГ ИСЛАМИСТИЧКОГ 

ФАНАТИЗМА, ЕКСТРЕМНОГ 
ВЕХАБИЗМА И ТЕРОРИЗМА*

Сажетак
Две де це ни је ме ђу на род них на по ра да се Бо сна и Хер це го ви-

на свр ста у мо дер не др жа ве на европ ској по ли тич кој, еко ном ској и 
без бед но сној кар ти ни су уро ди ле пло дом, јер се овај део Бал ка на и 
да ље мо же с пра вом на зва ти „бу ре ба ру та“ за крх ке и те шко одр-
жи ве мир не ме ђу на ци о нал не и ме ђу вер ске од но се. По ја ва и ја ча ње 
екс трем них по ли ти зо ва них ин тер пре та ци ја Исла ма, ра ди кал ног 
(пан)ислам ског фун да мен та ли зма, раз вој екс трем них ве ха биј ских 
за јед ни ца и те ро ри стич ких струк ту ра у БиХ, ука зу ју да она по-
ста је кључ ни из вор и ге не ра тор гло бал ног вер ског те ро ри зма ко ји 
је нај те жа прет ња ре ги о нал ној и европ ској без бед но сти тре нут-
но и у бу дућ но сти. У овом ра ду се на сто ји да ти исто риј ски, по ли-
тич ки и без бед но сни при каз раз во ја ислам ског фун да мен та ли зма, 
екс трем ног ве ха би зма и те ро ри зма на про сто ри ма БиХ, уте ме-
ље ног на по ли тич кој и без бед но сној ана ли зи ко ре на те ро ри зма на 
овом про сто ру, ко ји се жу не са мо у рат ни пе ри од (1992-1995) у 
БиХ, већ и мно го пре, ка да су у БиХ до шли и по че ли ак тив но де ло-
ва ти пр ви при пад ни ци „Му сли ман ске бра ће“, Ал Ка и де, му џа хе-
дин ски ве те ра ни из Ав га ни ста на и оста лих те ро ри стич ких ор га-
ни за ци ја и мре жа.
Кључ не ре чи: Бо сна и Хер це го ви на, ра ди кал ни (пан)ислам ски фун да мен-

та ли зам, ве ха би зам, те ро ри зам, по ли тич ко на си ље

* Рад је резултат истраживања на пројекту: „Управљање полицијском организацијом 
у спречавању и сузбијању претњи безбедности у Републици Србији“, који финанси-
ра и реализује Криминалистичко-полицијска академија у Београду, циклус научних 
истраживања 2015-2019. година.
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Це ло ви то са гле да ва ње по ја ве и раз во ја и ја ча ња па ни слам-
ског фун да мен та ли зма, екс трем ног ве ха би зма и те ро ри зма на про-
сто ру БиХ, Бал ка на и ши рег европ ског про сто ра, зах те ва ука зи ва-
ње на фе но мен сво је вр сне гло ба ли за ци је ре ли гиј ског те ро ри зма, 
као и на исто риј ска де ша ва ња на про сто ру са да шње БиХ и бив ше 
СФРЈ то ком по след ње де це ни је XX и по чет ком XXI ве ка. Као што 
зна мо, рас па ду бив ше СФРЈ прет хо ди ли су де це ниј ски на го ми ла-
ни про бле ми ко ји су се огле да ли у го то во кон стант ној, по ли тич-
кој, дру штве ној, еко ном ској и без бед но сној кри зи ко ја је усле ди ла 
кра јем хлад ног ра та. Мно ги ис тра жи ва чи сто је на ста но ви шту да 
је СФРЈ раз би је на спо ља, отво ре ним и тај ним по ли тич ким, еко-
ном ским и вој ним при ти сци ма, пре све га за пад них си ла.1) За пад не 
зе мље су пр во иза зва ле еко ном ску кри зу, ко ја је, под ра зним по ли-
тич ким и дру гим при ти сци ма пре ра сла у по ли тич ку кри зу, ко нач но 
и рас пад Ју го сла ви је. Ре зул тат те кри зе је би ло пр во от це пље ње 
Сло ве ни је (1991) и Хр ват ске (1991) уз из би ја ње гра ђан ског ра та, 
да ље про ду бља ва ње ет нич ких (и вер ских) су ко ба на про сто ру ју-
жне срп ске по кра ји не Ко со ва и Ме то хи је, као и за о штра ва ње ве-
ков но сло же них од но са из ме ђу три до ми нант не ет нич ке за јед ни це 
у БиХ – Хр ва та, Му сли ма на (Бо шња ка) и Ср ба, ко ји ће екс пло ди ра-
ти по чет ком 1992. го ди не у кр ва ви ет нич ки и вер ски су коб.

Рас пад бив ше СФРЈ по себ но је про ду био по ли тич ку кри зу 
у БиХ. То ком рас па да Ју го сла ви је у БиХ су се по ја ви ли ира ци о-
нал ни по ли тич ки про гра ми ко ји се ни су мо гли оства ри ти мир ним 
пу тем, по себ но ства ра ње ислам ске др жа ве у Бих на прин ци пи ма 
ше ри јат ског пра ва, „Ислам ске де кла ра ци је“ Али је Изет бе го ви ћа2) 
и про гра му Стран ке де мо крат ске ак ци је (СДА), чи је су је згро чи-
ни ли нај ра ди кал ни ји исла ми сти.3)

Про цес уру ша ва ња БиХ и по че так ра та те као је у ви ше фа-
за. Пр во су пред став ни ци му сли ман ског и хр ват ског на ро да, по ли-
тич ки ор га ни зо ва ни у на ци о нал не по ли тич ке стран ке СДА и ХДЗ, 
пре гла са ва њем срп ских по сла ни ка из ре до ва СДС у Скуп шти ни СР 
БиХ 15.10.1991. го ди не из гла са ли Акт о ре а фир ма ци ји су ве ре но-
сти Ре пу бли ке Бо сне и Хер це го ви не. Овај чин је ди рект но до вео до 
на ци о нал них и вер ских су ко ба у БиХ, ко ји су до ве ли и до ет нич ког 

1) Видети: Смиља Аврамов, Постхеројски рат Запада против Југославије, Ветерник, 
ЛДИ, 1997; Живорад Ковачевић, Америка и распад Југославије, Филип Вишњић и ФПН, 
Београд, 2007.

2) Alija Izetbegović, Islamska deklaracija - Jedan program islamizacije muslimana i musliman-
skih naroda, Sarajevo, 1970.

3) Слободан Радуљ, Терористичка мрежа у Босни и Херцеговини, Наука и друштво, Бео-
град, 2007, стр 50.
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и вер ског ра та. У на сто ја њу да БиХ устро ји као ше ри јат ско дру-
штво, ка ко је за ми слио „Ислам ској де кла ра ци ји“, Изет бе го вић је 
по чет ком 1990-тих го ди на, још пре по чет ка ра та, ус пео код сво јих 
по кро ви те ља из ислам ских зе ма ља, где је исла ми стич ка иде о ло ги-
ја над вла да ва ла се ку лар на дру штва, до би ти по ли тич ку по др шку и 
кон крет не ви до ве по мо ћи (при лив зна чај них фи нан сиј ских сред-
ста ва и вер ских ислам ских рат ни ка – му џа хе ди на).4) Би ла је то по-
др шка пла ну ства ра ња но вог ка ли фа та на про сто ру Евро пе. Са ма 
„Ислам ска де кла ра ци ја“ је је дин ствен вер ско-по ли тич ки пам флет/
про грам, у ко ји је Али ја Изет бе го вић угра дио фи ло зоф ске и по ли-
тич ке ста во ве по зна тих ислам ских ми сли ла ца, (пре све га Mu ha me-
da Qut ba из ло же них у де лу „Ди ле ме око Исла ма“) као и ста во ве 
та да шње по ли тич ке еми гра ци је бо сан ских му сли ма на (Те у фик Ве-
ла гић, Сма ил Ба лић и др.). У ко нач ној вер зи ји „Ислам ска де кла-
ра ци ја“ је у жи жу јав но сти до шла тек 1990. го ди не пу тем Ма ле 
му сли ман ске би бли о те ке, јер је ње на пр ва вер зи ја из 70-их го ди на 
про шла до ста не за па же но.5) Де кла ра ци ја чи ни ма ни фест по ли тич-
ког про гра ма СДА и ње них ли де ра, ко ји су на сто ја ли ре а ли зо ва-
ти ње не про грам ске ци ље ве и ко нач но уве сти ше ри јат ско пра во 
и ство ри ти ка ли фат у БиХ. Рат у БиХ је по чео убр зо по сле ре фе-
рен ду ма за не за ви сност од 29.02. до 01.03.1992. го ди не, на ко ји је 
иза шло не што ма ње од 70% гра ђа на БиХ, а Ср би су ско ро пот пу но 
бој ко то ва ли не за ви сност БиХ и ње но от це пље ње из Ју го сла ви је. 
Је ди ни по ку шај да се у БиХ из бег не кр во про ли ће био је Ку ти ље ров 
ми ров ни план, али га је 28.03.1992. го ди не од био са мо зва ни пред-
сед ник БиХ Али ја Изет бе го вић.

Ду бо ка дру штве на, по ли тич ка и без бед но сна кри за у БиХ 
не по сред но по сле ње ног при зна ња као са мо стал не др жа ве, по го-
до ва ла је не са мо из би ја њу ет нич ког и вер ског ра та, већ и ја вља-
њу пр вих тај них струк ту ра гло бал них те ро ри стич ких мре жа, ко је 
су де ло ва ле на иде о ло шким те ме љи ма екс трем ног па ни слам ског 
фун да мен та ли зма. Да би оства рио сан о БиХ као ислам ској ре пу-
бли ци, Изет бе го вић је и пре ра та обез бе дио до ла зак ислам ских рат-
ни ка-му џа хе ди на у БиХ из ислам ских зе ма ља. То су би ли уве ре ни 

4) Муџахедин је множина именице муџахид што дословно значи „борац“, неко ко се анга-
жовао у џихаду, или „борби“, али се често преводи као „свети ратник“. У XX веку из-
раз „муџахедин“ је постао популаран у медијима за описивање наоружаних бораца који 
подржавају исламистичке идеологије. Арапске речи обично имају корен од три слова. 
Корен речи муџахедин је Џ-Х-Д што значи „напор“.Ово је исти корен као корен речи 
џихад, што значи „борба“. Муџахид је, стога, оригинално неко ко се бори или напре-
же. Овај израз је чак и у арапском преузео значења која су специфично религиозна, или 
специфично војна, или обоје.

5) Више у: Џевад Галијашевић, Ера тероризма у БиХ, Филип Вишњић, Београд, 2007, стр. 
37.
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фун да мен та ли сти, фа на тич ни те ро ри сти са рат ним ис ку ством из 
Ав га ни ста на, Бли ског и Сред њег Ис то ка. Од та да до да нас БиХ је 
по ста ла сте ци ште нај ек стрем ни јих исла ми стич ких те ро ри стич ких 
ор га ни за ци ја и по је ди на ца, ко ји пред ста вља ју прет њу по без бед-
ност БиХ, Бал ка на и це ле Евро пе.

ИДЕ О ЛО ШКО-ПО ЛИ ТИЧ КИХ И РЕ ЛИ ГИЈ СКИ 
ТЕ МЕ ЉИ РАЗ ВО ЈА ЕКС ТРЕМ НОГ  ИСЛАМ СКОГ 

ФУН ДА МЕН ТА ЛИ ЗА МА И ТЕ РО РИ ЗМА У БИХ

Иако нај мла ђи ме ђу свет ским мо но те и стич ким ре ли ги ја ма, 
Ислам је дру га ре ли ги ја у све ту по бро ју след бе ни ка, а пр ва по бр-
зи ни ши ре ња. Да нас се при по ме ну пој ма “ислам“ не ми сли са мо 
на зе мље ко је се про те жу од се вер не Афри ке до ју го и сточ не Ази је, 
већ и на дру ге ма њин ске за јед ни це му сли ма на ши ром све та. Мно-
га са вре ме на де ша ва ња у све ту упра во су ве за на за Ислам и као 
ре ли ги ју и као иде о ло ги ју, ко ји, у од но су на дру ге ре ли ги је, има 
пот пу но дру га чи је по гле де на да љи раз вој ци ви ли за ци је. Он пред-
ста вља јед ну од нај у ти цај ни јих сим бо лич ких и иде о ло шких си ла 
мул ти по лар ног све та.6)

Зло у по тре ба Исла ма и вер ског иден ти те та ње го вих след бе-
ни ка у ми ну лим епо ха ма до во ди ла је до нај кр ва ви јих ра то ва и по-
гро ма мно гих на ро да. У по за ди ни те зло у по тре бе увек је био исти 
узрок – ин те рес, и то нај че шће ин те рес др жа ве.7) За оства ри ва ње 
сво јих ци ље ва ислам ске зе мље ко ри сте ре ли ги ју као основ груп ног 
иден ти те та. У при лог план ске исла ми за ци је БиХ го во ри и из ја ва 
Ре ис ул уле ме Му ста фе ефен ди је Це ри ћа од 29. 09. 1994. го ди не 
у ли сту “Љи љан“, ко ји ка же да је „про цес про чи шћа ва ња и ор га-
ни зи ра ња Му сли ма на од Ма сри ка до Ма гри ба (од ис то ка до за па-
да) за по чео и да га је “те шко за у ста ви ти и да ће тра ја ти сле де ћих 
50-100 го ди на“.8) Од нос му сли ман ске за јед ни це пре ма Исла му у 
БиХ до жи вео је бр зу тран сфор ма ци ју из тра ди ци о нал ног, ци ви-
ли зо ва ног, европ ског по и ма ња ве ре као ка те го ри је ин ди ви ду ал ног 
од но са пре ма Бо гу, се би, дру гом чо ве ку и за јед ни ци, у ка те го ри ју 

6) Дарко Трифуновић, Горан Стојаковић, Миленко Врачар, Тероризам и Вехабизам, Филип 
Вишњић, Београд, 2011, стр. 36.

7) Исто, стр. 37.

8) Џевад Галијашевић, Ера тероризма у БиХ, Филип Вишњић, Београд, 2007, стр. 89.
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до ми нант не груп не све сти и ег зел та ци је, ко јој ни “пи ра ми де ни су 
до вољ не за де фи ни са ње су бјек ти ви те та“.9)

Ко ре ни ислам ског пре по ро да и ра ди ка ли за ци је ислам ске ре-
ли ги је у БиХ, ти ме и у Евро пи, на ла зе се у по ме ну тој „Ислам ској 
де кла ра ци ји“ чи ји је аутор бив ши ли дер бо сан ских му сли ма на 
Али ја Изет бе го вић. Сле де ћи упу те из овог до ку мен та, му сли ман-
ски на род у БиХ је сам се би до нео, ка ко ће се ка сни је ис по ста ви ти, 
огром не не во ље. Ти ме су се код бо сан ских му сли ма на ство ри ле 
иде о ло шко-по ли тич ке и дру ге осно ве за ге не ри са ње мр жње пре ма 
све му не и слам ском, а мр жња и спрем ност уса ђе ни у гла ве след бе-
ни ка ове ра ди кал не по ли ти ке су би ли ини ци ја то ри за бу ду ћа зло де-
ла и пре ма не му сли ма ни ма и де лу соп стве ног на ро да ко ји не сле ди 
ак тив ну исла ми за ци ју.

Ре а ли за ци ја исла ми стич ких иде ја на про сто ру БиХ је ини ци-
ра на и пот по мог ну та од ве ли ког бро ја ислам ских зе ма ља. Нај зна-
чај ни ју уло гу има ле су Иран, Са у диј ска Ара би ја, Си ри ја, Јор дан и 
дру ге ислам ске зе мље. При ме ра ра ди, при су ство иран ских оба ве-
шта ја ца да ти ра још од 1979. го ди не и до ла ска аја то ла ха Хо ме и ни ја 
на власт. Иран ци су за слу жни за ства ра ње СДА и до ла зак Али је 
Изет бе го ви ћа на власт. Они сто је иза ње го вог рат ног про гра ма, а 
де лу ју и да нас пре ко па ра о ба ве штај них ор га на СДА и па ра кул тур-
них и па ра ху ма ни тар них ор га ни за ци ја. Иран ска оба ве штај на ин-
ва зи ја на БиХ упра во је би ла за сно ва на на прин ци пи ма “Ислам ске 
де кла ра ци је“, док су, с дру ге стра не, му сли ман ски мла ди ћи из БиХ 
по ха ђа ли тај но вер ску и вој ну обу ку у Те хе ра ну, ко ја је ко нач но 
по ста ла ис кљу чи во те ро ри стич ка. Иран ски оба ве штај ци су вр бо-
ва ли у БиХ љу де за те ро ри стич ке ак ци је ши ром Евро пе и све та, 
по што су им би ла по треб на “европ ска ли ца“. Иако је Деј тон ско-па-
ри ским спо ра зу мом би ло пред ви ђе но да власт Али је Изет бе го ви-
ћа пре ки не кон так те с иран ским екс тре ми стич ким цен три ма, то се 
ни је де си ло. По ли ти ку Али је Изет бе го ви ћа на ста вио је ње гов син 
Ба кир ко ји га ји бли ске од но се са Сеј ди јем Му ха ме дом Ху се и ни јем, 
ми ни стром кул ту ре Ира на.10) По за пад ним из во ри ма у БиХ да нас 
де лу је 630 екс тре ми стич ких иран ских оба ве шта ја ца, а по до ма ћим 
350. У оба слу ча ја реч је о да ле ко ве ћем бро ју тих љу ди ко ји ко-
ри сте и БиХ и па со ше дру гих зе ма ља.11) Му сли ман ске др жа ве су 
би ле и глав ни фи нан си је ри ку по ви не оруж ја, а за те ве зе и по сло ве 

9) Исто, стр. 5.

10) Leslie S. Lebl, Islamism and Security in Bosnia and Herzegovina, Strategic Studies Institute 
and U.S. Army War College Press, 2014, p. 7.

11) Вечерње новости, Београд, 29.10. 2013, стр 27.
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Али ја Изет бе го вић је де ле ги рао нај по вер љи ви је љу де: Оме ра Бех-
ме на, Ха са на Чен ги ћа, Ха ри са Си лај џи ћа и Али ју Де ли му ста фи ћа. 
Изет бе го вић је по вре ме но ишао и у по се те ислам ским др жа ва ма да 
лич но тра жи но вац. На са у диј ском ра ди ју у апри лу 1993. по ми њао 
је 17 ми ли о на до ла ра до би је них у ак ци ји при ку пља ња, као и 20 
ми ли о на ко је ће уско ро до би ти за на о ру жа ње Ар ми је БиХ. И раз не 
тур ске фон да ци је су од по чет ка ра та фи нан си ра ле Изет бе го ви ћев 
рат ни про грам фор ми ра ња му сли ман ске др жа ве у БиХ.12)

Из ових и дру гих раз ло га у БиХ је из ра же на сна жна мо ти-
ви са ност зна чај них де ло ва му сли ман ске за јед ни це за вр ше ње те-
ро ри стич ких ак тив но сти. Јед на од по год но сти овом фе но ме ну је 
и ге о граф ски фак тор - ма ли про стор ко ји се на ла зи на рас кр сни ци 
Ис то ка и За па да. Ви ше ве ков на иде о ло шко-по ли тич ка и ет нич ка 
по де ље ност и су ко бље ност две нај ве ће ет нич ке гру пе у БиХ – Ср-
ба и Му сли ма на, до при не ла је да се у БиХ раз ли чи то по сма тра-
ју и ту ма че по ја ве ако што је те ро ри зам, по себ но онај ге не ри сан 
исла ми стич ко-фун да мен та ли стич ком иде о ло ги јом ко ја је нај при-
сут ни ја у БиХ. По ли тич ку, без бед но сну и дру гу не моћ деј тон ске 
БиХ успе шно ко ри сте ин стру и са ни ислам ски вер ски фа на ти сти, 
пре све га ор га ни зо ва ни у ве ха биј ске по кре те/за јед ни це, ко ји ужи-
ва ју еви дент ну на кло ност по ли тич ких струк ту ра Фе де ра ци је БиХ, 
где су му сли ма ни у ве ћи ни. БиХ је угро же на и од тзв. те ро ри ста 
„спа ва ча“, по тен ци јал них те ро ри ста ко ји при та је но жи ве и ра де у 
БиХ и че ка ју по го дан тре ну так или на ре ђе ње да кре ну у уби лач-
ке на па де. Опа сност пред ста вља ју и по је дин ци из ре до ва до ма ћих 
му сли ма на из БиХ ре гру то ва ни и об у че ни за вр ше ње те ро ри стич-
ких ака та. Ин спи ра ци ју бо сан ским му сли ма ни ма за те ро ри стич ко 
де ло ва ње дао је и по зив Бин Ла де на 1998. го ди не: „Уби ја ње Аме-
ри ка на ца и њи хо вих са ве зни ка ци ви ла и вој ни ка ду жност је сва ког 
му сли ма на ко ји то мо же да учи ни у ма ко јој зе мљи у ко јој је то мо-
гу ће учи ни ти.“13) Ко нач но, и уче шће при пад ни ка ору жа них сна га 
БиХ у ми ров ним  ми си ја ма у Ав га ни ста ну и Ира ку те ро ри стич ке 
гру пе мо гу да ис ко ри сте као раз лог за те ро ри стич ке на па де у БиХ, 
пре све га на про сто ру Ре пу бли ке Срп ске.

12) З. Петровић, Ал-Каида, Евро, Београд, 2002, стр. 159.

13) Мирослав Лазански, Бин Ладен против Америке, Књига комерц, Београд, 2001, стр. 
171.
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РАЗ ВОЈ ТЕ РО РИ СТИЧ КЕ ИДЕ О ЛО ГИ ЈЕ,  
ОР ГА НИ ЗА ЦИ О НИХ МРЕ ЖА И АК ТИВ НО СТИ  

АЛ КА И ДЕ И ДРУ ГИХ ИСЛА МИ СТИЧ КИХ  
ТЕ РО РИ СТИЧ КИХ ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА У БИХ

За че ци исла ми стич ке ра ди кал не иде о ло шке ми сли у БиХ мо-
гу се по ве за ти са на стан ком “Ислам ске де кла ра ци је“ али је, пре ма 
ми шље њу не мач ког пу бли ци сте Јир ге на Ел си се ра, ауто ра књи ге 
“Ка ко је џи хад сти гао у Евро пу“, џи хад до шао у БиХ и у Евро-
пу то ком гра ђан ског ра та 1992-1995. го ди не, ка да је Али ја Изет бе-
го вић уз по моћ Оса ме бин Ла де на унај мио из ме ђу 5.000 и 10.000 
му џа хе ди на из се вер не Афри ке и са Бли ског Ис то ка и уз њи хо ву 
по моћ се бо рио про тив Ср ба у БиХ. И Оса ма бин Ла ден је упо-
знао Али ју Изет бе го ви ћа кроз “Ислам ску де кла ра ци ју“, та ко да ни-
је слу чај но што је већ по чет ком гра ђан ског ра та у БиХ до ла зио у 
по се те “во ђи ислам ске ре во лу ци је на Бал ка ну“.14) Тек кра јем 2001. 
го ди не от кри вен је пр ви до каз бо рав ка Бин Ла де на у БиХ, за хва љу-
ју ћи до пи сни ку не мач ког не дељ ни ка “Шпи гел“ Ре на те Фло тау, ко ја 
је от кри ла да је 1993/4. го ди не у Са ра је ву у два на вра та ви де ла бин 
Ла де на и са њим раз го ва ра ла, од ње га чак до би ла ви зит-кар ту, и да 
јој се та да ни је учи нио пре ви ше за ни мљи вим.15)

Рат у БиХ се по ка зао као по жељ на де сти на ци ја за све те 
ислам ске рат ни ке. Од мах по чет ком ра та до бро вољ ци из Ав га ни-
ста на и дру гих бли ско и сточ них зе ма ља по чи њу да до ла зе у БиХ, 
нај че шће уз по моћ на вод них ху ма ни тар них ор га ни за ци ја.16) При-

14) Lebl, Leslie S., Islamism and Security in Bosnia and Herzegovina, op. cit., p. 24.

15) Владо Азиновић, Увод у студије тероризма, Факултет политичких наука, Сарајево, 
2012, стр. 40.

16) Тајне везе муслиманских лидера СДА и тајно наоружавање муслимана пре 1992. године 
и током рата у БиХ са познатим терористичким организацијама у свету, које су шириле 
екстремне панисламске идеје, делујући на простору Европе, Балкана и БиХ много 
пре генерисања кризе на просторима бивше СФРЈ, нису тајна захваљујући мноштву 
докумената на бази шврстих материјалних доказа говоре о томе. Тајне канале њихове 
сарадње чиниле су многобројне тзв. хуманитарне организације: Al-Haramain Islamic 
Foundation (Arabic: Mu'assasat Al-Haramayn Al-Khayriyya, Extremist Connections: Al-
Gama'at Al-Islamiyya), Human Appeal International – Hai (Arabic: Hay'at Al-A'mal Al-
Khayriyya, Extremist Connections: Hamas), Human Concern International – Hci (Extremist 
Connections: Al-Gama'at Al-Islamiyya, Algerian Groups), Human Relief International – Hri 
(Extremist Connections: Possibly Hamas, Algerian Militants, Al-Gama'at Al-Islamiyya), 
International Humanitaire Hilfsorganization – Ihh (Extremist Connections: Iran Algerian 
Groups), International Islamic Relief Organization – Iiro (Arabic: Hay'at Al-Ighatha Al-Is-
lamiyya Al-'Alamiyya, Extremist Connections: Hamas, Algerians, Al-Gama'at Al-Islamiyya), 
Islamic Relief Agency – Isra (Extremist Connections: Sudan), Kuwait Joint Relief Committee 
– Kjrc (Extremist Connections: Possibly Hamas, Algerians, Al-Gama'at Al-Islamiyya), Lajnat 
Al-Birr Al-Islamiyya – Lbi (Extremist Connections: Afghan Veterans), Maktab Al-Khidamat 
– Mak (Extremist Connections: Algerian Groups, Afghan Veterans, Ramzi Yousef, Usama Bin 
Ladin, And Possibly Hizballah, And Al-Gama'at Al-Islam), Muwafaq Foundation (Arabic: 
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до шли ала хо ви бор ци су има ли иде а лан по ли гон за учвр шћи ва ње 
сво јих струк ту ра и осми шља ње стра те ги ја за на ста вак те ро ри стич-
ког де ло ва ња у БиХ, Евро пи и Сје ди ње ним Др жа ва ма. До ла ском 
исла ми ста и му џа хе ди на из му сли ман ских и за пад но е вроп ских зе-
ма ља 1992/93. го ди не у БиХ ра ди уче шћа у џи ха ду про тив на вод не 
срп ске агре си је (ра ди ло се о уну тра шњем ору жа ном су ко бу из ме-
ђу кон сти ту тив них на ро да - срп ског, му сли ман ског и хр ват ског), 
де фи ни тив но је пре нет џи хад из цен трал не Ази је (Ав га ни стан и 
Ка шмир), са Бли ског ис то ка (Изра ел и Па ле сти на) и Ма гре ба (Ал-
жир) у ју го и сточ но пре двор је за пад не Евро пе. Из мно ги ма не по-
зна тих раз ло га, за пад не хри шћан ске зе мље ни су мо гле или ни су 
хте ле да уоче ову ра ди кал ну ге о по ли тич ку про ме ну, бу ду ћи да су 
ви ше стру ко, на да мо се не све сно, уче ство ва ле у ши ре њу џи ха да у 
Бо сни све до 1995. го ди не, тј. до окон ча ња ра та. Му џа хе ди ни су по-
чи ни ли мон стру о зне зло чи не над Ср би ма и Хр ва ти ма и у ве ли кој 
ме ри ре и сла ми зо ва ли ло кал не му сли ма не, ме ђу ко ји ма су ре гру то-
ва ли ве ли ки број бу ду ћих те ро ри ста. Уби ја ње ухва ће них “не вер ни-
ка“/Ср ба од се ца њем гла ве – што су по чи ни ли у ви ше на вра та Бин 
Ла де но ви те ро ри сти у БиХ17), ни је озбиљ но схва ћен у све ту као 

Al-Muwafaq, Extremist Connections: Al-Gama'at Al-Islamiyya) , Qatar Charitable Society/
Committee, Red Crescent, Iran (Arabic Name: Helal Ahmar, Extremist Connections: Pos-
sibly Hamas, Algerians), Saudi High Commission, Third World Relief Agency – Twra (Ex-
tremist Connections: Al-Gama'at Al-Islamiyya), etc.; 1996 CIA Report on NGOs With Terror 
Links, Internet 02/05/2015, http://en.wikisource.org/wiki/CIA_Report_on_NGOs_With_Ter-
ror_Links; Intelligence and TerrorismInformation Center, May 30, 2010, 130-10 E, Portrait 
of IHHadditional information1, Col.(Ret.)Jonathan Fighel, Internet 02/05/2015, http://israel-
forum.ch/gallery/1/406-Hintergrund_Portrait%20der%20IHH.pdf, Deliso, Christopher, The 
Coming Balkan Caliphate: The Threat of Radical Islam to Europe and the West, Praeger 
Security International, Westport, Connecticut, London, 2007, p. 7; Richard Labeviere, Dol-
lars for Terror: The US and Islam, New York: Alogora Publishing, 2000, p. 73; US Congres 
Senate, Committee on the Judiciary, Subcommittee on Terrorism, Technology and Homeland 
Security, Terrorist Recruitment and Infiltration in the United States: Prisons and Military as 
an Operational Base, 108th Congres, 1st Session, October 2003, Internet 12/02/2008, http://
judiciary.senate.gov/testimony.cfm?id=960&wit_ id=2719 Captain Patrick D. Buckley and 
Colonel Michael J. Meese, The Financial Front in the Global War on York 10996, 2001; Evan 
F. Kohlmann, Al-Qaida's Jihad in Europe: The Afghan-Bosnian Network, New York: Berg 
Publisher, 2004, pp. 35-48, etc; За допремање оружја, новца и људи у периоду љето 1992 
- пролеће 1993. године коришћен је хуманитарни коридор од Загреба, преко Сплита до 
Травника. С оружјем, у БиХ су стизали и људи. Још у новембру 1992. објављени су 
извештаји да је 50 бораца из либанског Хезболаха отишло у Босну како би наоружали 
и обучили босанске, муслиманске борце. Кад су у септембру 1992. хрватске власти, на 
директан захтев америчке владе, зауставиле иранску испоруку 4.000 пушака и милион 
метака, у авиону су затекли и 40 припадника Иранске револуционарне гарде; видети: 
Есад Хећимовић, Гариби муџахедини у БиХ 1992-1999, Dan Graf Seemo, Београд, 2009.

17) Ритуална убиства и одсецања глава заробљеницима показаће сличност са методима 
многих терористичких организација у свету. Одсецања глава тројици заробљеника на 
Црном врху код Теслића, убрзо ће постати пракса и у целој БиХ и у другим државама 
које постају угрожене од тероризма. Да се ради о истој школи и начину деловања уб-
рзо показује терористичка организација ГИА, која је одрубила главе седморици редов-
ника у Медеји у маја 1996. године. То је био образац напада на стране хришћане како би 
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2004. го ди не, ка да Бин Ла де но ви те ро ри сти, пред во ђе ни Абу Му-
са бом Зар ка ви јем, од ру бљу ју гла ву “не вер ни ци ма“ у Ира ку18), или 
ка да бор ци „Ислам ске др жа ве“ (ISIS/ISIL) у Ира ку од се ца ју гла ве 
за пад ња ци ма.19)

За ни мљив је и осврт на на чин и пут до ла ска стра них ислам-
ских пла ће ни ка у БиХ ко ји да је Али Ха мад у књи зи “У мре жи зла“, 
ина че и сам при пад ник Ал Ка и де и је дан од осу ђе них за сво је де-
ло ва ње у БиХ. Он де таљ но опи су је свој пут у БиХ из Ба хре и на где 
је ро ђен као ши ит, ко ји ка сни је пре ла зи у су нит ску вер ску за јед ни-
цу, као и сво је пу то ва ње до БиХ пре ко Бе ча, За гре ба и Спли та до 
Трав ни ка, ис пла ни ран, на ре ђен, при пре мљен и про пра ћен од Ал 
Ка и де.20) Дру ги пра вац до ла ска му џа хе ди на у БиХ из ислам ских 
зе ма ља био је пре ко аеро дро ма у Ту зли. БиХ је не по сред но пре и 
то ком ра та би ла оку пи ра на при су ством стра них оба ве штај них слу-
жби, пр вен стве но из САД, Не мач ке, Фран цу ске и Ве ли ке Бри та-
ни је, ко је су пот пу но кон тро ли са ле и дик ти ра ле сва де ша ва ња у 
БиХ, из че га се за кљу чу је да су се и до ла сци ислам ских рат ни ка 
од ви ја ли или уз њи хо ву по моћ, или уз пре ћут ну са гла сност. И да-
нас по сто ји нео бја шњи ва фа сци ни ра ност За па да на вод ном бор бом 
за тзв. „мул ти на ци о нал ну, мул ти ко фе си о нал ну и мул ти кул тур ну 
БиХ“, ма мац ко ји су сло жно „про гу та ле“ го то во све зе мље све-
та, па се мо же го во ри ти и о са у че сни штву мно гих у им план та ци ји 
пан-ислам ског по кре та Ал-Ка и де у Евро пи.21)

Због по ре кла ислам ских рат ни ка и њи хо вих ис ку ста ва у бор-
би за џи хад, по др шке и за шти те ко ју су те ро ри сти ужи ва ли, БиХ 
је по ста ла 1992. го ди не те ро ри стич ко жа ри ште за це ли ре ги он и 
ши ре. Ова чи ње ни ца ће се осве ти ти сви ма у БиХ, јер су по чет ком 
2010. го ди не аме рич ке оба ве штај не слу жбе от кри ле да се пла ни ра 
низ на па да на го ди шњи цу на па да од 11. сеп тем бра 2001. го ди не. 
По тен ци јал ни на па да чи су пла ни ра ли да из вр ше низ бом ба шких 
на па да у под зем ној же ле зни ци у Њу јор ку. Је дан од ухап ше них је 

се појачале расне и културне поделе у Алжиру и обезбедили услови за друштвену и по-
литичку револуцију. Видети: Кристифер Хармон, , Тероризам данас, Голден маркетинг, 
Загреб, 2002, стр. 207.

18) М. Мијалковски, Одговор тероризму, Факултет цивилне одбрана, Београд, 2005. год., 
стр. 42.

19) Детаљније: Младен Бајагић, „Исламска држава Ирака и Сирије (ISIS/ISIL) – настанак, 
развој, идеолошки темељи и циљеви“, Политика националне безбедности (Годишњак), 
Институ за политичке студије, Београд, Година V, Vol. 7, No. 2/2014, стр. 25-54.

20) Упоредити: Али Хамад, У мрежи зла-Међународни тероризам и Ал Каида, Глас Српске, 
2007.

21) Зоран Петровић, Ал-Каида, Евро, Београд, 2002, стр. 160.
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био и Адис Ме ду ња нин, аме рич ки др жа вља нин по ре клом из БиХ. 
При знао је да је по ве зан са Ал Ка и дом и да је про шао њи хо ву обу-
ку у јед ном ло го ру у Па ки ста ну.22) Та ко ђе, у де цем бру 1995. го ди не 
на вој ној па ра ди у Зе ни ци, у ко јој је пред Али јом Изет бе го ви ћем 
и Ра си мом Де ли ћем про мар ши ра ло бли зу 10.000 вој ни ка Ар ми је 
БиХ, мар ши рао је и од ред „Ел-Му џа хид“, чи ји су при пад ни ци око 
гла ва но си ли зе ле не по ве зе с нат пи сом на арап ском “Џи хад је наш 
пут“ и уз ви ки ва ли “Ала ху ек бер“ и “Џи хад“. До јам ко ји је оста ви ла 
вој на па ра да у Зе ни ци био је да ви део сним ци и фо то гра фи је ово га 
до га ђа ја и да нас слу же као оба ве зна илу стра ци ја ТВ при ло га, но-
вин ских на пи са и ин тер нет бло го ва ко ји ука зу ју на “опа сност од 
ми ли тант ног исла ма ко ја вре ба у ср цу Евро пе“.23) Ни је усле ди ла 
ни аде кват на ре ак ци ја ме ђу на род не за јед ни це ка да је Деј тон ским 
ми ров ним уго во ром у чла ну III про пи са но да се за ра ће не „стра не 
оба ве жу да се раз о ру жа ју и да рас пу сте на о ру жа не ци вил не гру пе 
у ро ку од три де сет да на од пре но са вла сти“. Му сли ма ни у БиХ се 
ни су “за хва ли ли” стра ним му џа хе ди ни ма на са рад њи. На про тив, 
бо сан ске вла сти су им да ле лич на до ку мен та, па со ше, скло ни шта 
и од скоч ну да ску за да ље ши ре ње и де ло ва ње. Во ђе ”Ал Ка и де“ 
су не ра зум ну по др шку за пад них де мо кра ти ја схва ти ле као њи хо ву 
сла бост. То су по ка за ли не са мо ре чи ма већ и кон крет ним зло чи-
ном - те ро ри стич ким на па дом 11. сеп тем бра 2001. го ди не у Њу јор-
ку. Тај те ро ри стич ки акт и прет ња САД ко ју је упу тио не по зна ти 
“Пе ти ба та љон ислам ске ар ми је“, иако је FBI от крио и уни штио 
кам по ве за обу ку исла ми ста у бли зи ни ну кле ар не елек тра не “Остр-
во три ми ље” ни су схва ће ни озбиљ но по аме рич ку без бед ност, а 
ра ди ло се о ис по ље ном џи ха ду на те ри то ри ји САД.24)

На кон 11. сеп тем бра 2001. го ди не Бал кан и по себ но БиХ се 
по ми њу као упо ри ште те ро ри ста, њи хо вих ло ги стич ких ба за и ме-
сто за вр бо ва ње но вих след бе ни ка. Они глав но упо ри ште на ла зе 
у чи ње ни ци да у БиХ жи ви пре ко 40% му сли ма на и да су у њој 
то ком гра ђан ског ра та бо ра ви ли до бро вољ ци из ислам ских зе ма ља 
и ми си о на ри ко ји су ши ри ли и још увек ши ре “ра ди кал ну ислам-

22) Медуњанин је сврстан на девето место међу десет најопаснијих терориста у свету у 
2012. години, на листи коју је сачинио амерички CNN. Амерички суд је потврдио пре-
суду првостепеног суда да је Медуњанин крив за„планирање употребе оружја за ма-
совно уништење и друге терористичке оптужбе“. Видети: US House of Representatives, 
Permanent Select Committee on Intelligence, 54 Attacks in 20 Countries Thwarted By NSA 
Collection Under FISA Section 702 and PATRIOT Act Section 215 13 plots in the U.S., 25 
in Europe, 11 in Asia, 5 in Africa, 10/05/2015, http://intelligence.house.gov/sites/intelligence.
house.gov/files/documents/50attacks.pdf. 

23) В. Азиновић, Увод у студије тероризма, op. cit., стр. 79.

24) М. Мијалковски, Одговор тероризму, Факултет цивилне одбране, Београд, 2005, стр. 
42.
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ску иде о ло ги ју“.25) Аме рич ки струч њак за ме ђу на род ни те ро ри зам 
Еван Ко ле ман на во ди да је БиХ “ме сто ро ђе ња Ал Ка и де“ и да по-
сто ји про блем ако би ло ко ка же да ни је та ко - или ла же или не ма 
пој ма о че му го во ри.26)

Ина че, ди рект но на ре ђе ње за вр ше ње те ро ри стич ких на па-
да екс трем ни исла ми сти су до би ли Де кла ра ци јом ко ју је Свет ски 
ислам ски фронт об ја вио 23. фе бру а ра 1998. го ди не, што ће у бу-
дућ но сти зна чај но до при не ти њи хо вом ан га жо ва њу. У Де кла ра ци-
ји пи ше: „Ову фа тву упу ћу је мо свим му сли ма ни ма: на ре ђе ње да се 
уби ја ју Аме ри кан ци и њи хо ви са ве зни ци-ци ви лии вој ни ци за сва ког 
је му сли ма на оба ве за ко ју мо же ис пу ни ти у би ло ко јој зе мљи и где 
год је то мо гу ће. С бож јом по мо ћи, тра жи мо од свих му сли ма на 
ко ји има ју ве ру у Ње га и же ле би ти на гра ђе ни да се по ви ну ју овој 
на ред би од Бо га и Аме ри кан це уби ја ју, а њи хов но вац пљач ка ју у 
сва ком тре нут ку и на сва ком ме сту“.27) Што се ти че БиХ, то ком 
ра та је по сто ја ла зна чај на по ли тич ка по др шка Изет бе го ви ће ве вла-
сти из Са ра је ва и Ар ми је БиХ све тим ислам ским рат ни ци ма. По 
до ла ску у БиХ ве ли ки број му џа хе ди на је де ло вао у је ди ни ца ма 
Ар ми је БиХ, али су убр зо зах те ва ли од вла сти БиХ да их слу жбе-
но при зна ју као ре гу лар ну ору жа ну фор ма ци ју са свим пра ви ма 
као и оста ли бор ци то ком ра та и и по сле ње га, и да им се омо гу-
ћи до би ја ње лич них до ку ме на та за ре гу ла ран бо ра вак у БиХ. На-
кон пре го во ра, бо сан ске вла сти су ува жи ле зах те ве му џа хе дин ске 
ад ми ни стра ци је, сма тра ју ћи њи хо во обра зло же ње при хва тљи вим. 
Та да се му џа хе ди ни про гла ша ва ју ре гу лар ном ла ком Сед мом бри-
га дом кор пу са Ар ми је БиХ под на зи вом “Ел-Му џа хин“.28) Та ко је 
Ал Ка и да под ко ман дом Оса ме Бин Ла де на и му џа хе ди на оства ри-
ла сво је ци ље ве - слу жбе ни ула зак у Ар ми ју БиХ.29) Та ко је у БиХ 
то ком ра та ство ре на и раз ви је на из у зет но чвр ста и опа сна те ро ри-
стич ка мре жа. 

Опа сно сти од те ро ри зма по БиХ, Евро пу и ши ре је по себ но 
по ве ћа на јер су се бо сан ски му сли ма ни отво ре но и ак тив но при-
кљу чи ли мно гим те ро ри стич ким гру па ма, чи ме је ство ре на тзв. 
“Бе ла Ал Ка и да/Европ ска Ал Ка и да“. По фи зи о но ми ји, по на ша њу, 

25) В. Азиновић, Увод у студије тероризма, op. cit., стр. 40.

26) Evan F. Kohlmann, Al-Qaida's Jihad in Europe: The Afghan-Bosnian Network, Berg Pub-
lisher, New York, 2004.

27) Бартоломеј Курмон, Дарко Рибникар, Асиметрични ратови, сукоби јуче и данас, теро-
ризам и нове претње, НИЦ „Војска“, Београд, 2003, стр. 129.

28) Evan F. Kohlmann, op. cit., pp. 91-92.

29) Али Хамад, У мрежи зла - Међународни тероризам и Ал Каида, Глас Српске, 2007, стр. 
229.
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го во ру и кул ту ри, они се не раз ли ку ју од гра ђа на БиХ, Бал ка на и 
Евро пе, што им да је не у по ре ди ву пред ност при кре та њу и пре ла-
ску др жав них гра ни ца у од но су на те ро ри сте арап ског по ре кла. За-
то на пи та ње да ли је и у ко јој ме ри БиХ зна чај на и за слу жна за по-
нов ни раз вој те ро ри зма у Евро пи ни је да нас те шко од го во ри ти, јер 
је еви дент но да је БиХ нај пер спек тив ни ји део Евро пе и За па да за 
ре а ли за ци ју гло бал них те ро ри стич ких ци ље ва, иако би бо шњач ки 
ин те лек ту ал ни кру го ви од ба ци ли ову те зу са ин диг на ци јом, чак и 
агре си јом.30) Пре ма ми шље њу Џе ва да Га ли ја ше ви ћа, у БиХ де лу је 
око че тр де се так ор га ни за ци ја са пре ко сто ти ну кан це ла ри ја у БиХ, 
ко је су оста ци му џа хе дин ског по кре та из од ре да “Ел му џа хид“ и 
„Ак тив не ислам ске омла ди не“.31)

УЛО ГА „ХУ МА НИ ТАР НИХ ОРГАНИЗАЦИЈА“ 
У РАЗ ВО ЈУ ТЕ РО РИ ЗМА У БИХ ОД 

1991. ГО ДИ НЕ ДО ДА НАС

По чет ком по след ње де це ни је XX ве ка БиХ је по ста ла сте ци-
ште ве ли ког бро ја ме ђу на род них ор га ни за ци ја раз ли чи тог ка рак-
те ра, ко је се са мо фор мал но мо гу на зва ти ху ма ни тар ним. Под њи-
хо вим окри љем у БиХ су сти гле и дру ге сна ге (стра не оба ве штај не 
и те ро ри стич ке струк ту ре) ко је све до да нас ге не ри шу сло же не 
без бед но сне про бле ме у БиХ, ре ги о ну и Евро пи. На чи ни њи хо вог 
до ла ска или на стан ка/осни ва ња у БиХ су: 1. oдређен број ових “ху-
ма ни тар них“ ор га ни за ци ја је већ де ло вао у ислам ским и дру гим 
зе мља ма, ода кле су пру жа ле ло ги стич ку и дру ге вр сте по др шке 
ислам ској бра ћи сву где у све ту у оства ри ва њу ра ди кал них исла-
ми стич ких ци ље ва. У рат ном и по рат ном пе ри о ду оне су ак ти ви-
ра ле сво ја пред став ни штва и кан це ла ри је у БиХ; 2. не ке од њих су 
де ло ва ле у ино стран ству где су про гла ше не те ро ри стич ким, због 
че га им је та мо за бра њен рад, па су по год но тло за сво је де ло ва ње 
на шле у БиХ; и 3. је дан број ових ор га ни за ци ја је већ де ло вао на 
про сто ру БиХ пре ра та и сво ју ак тив ност и про грам ра да су са мо 
пре у сме ри ле у “пра вом“ прав цу (све стра на по др шка екс трем ним 
исла ми стич ким струк ту ра ма у БиХ). Ове ор га ни за ци је су то ком и 
не по сред но по сле ра та има ле по себ ну уло гу у ре гру то ва њу ак тив-
ног и па сив ног члан ства те ро ри стич ких ор га ни за ци ја на про сто ру 
БиХ, осни ва њу те ро ри стич ких ће ли ја, њи хо вом ак ци о ном уве зи ва-
њу и ло ги стич кој по др шци.

30) Галијашевић Џ., Ера тероризма у БиХ, op. cit., стр. 81.

31) Исто.
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У то ме се по себ но ис та кла Аген ци ја за по моћ тре ћим зе мља-
ма (Third World Re li ef Agency - TWRA), ко ја је сво је де ло ва ње у БиХ 
ба зи ра ла на ви ше де це ниј ском при ја тељ ству (од 70-их год. XX ве-
ка) дво ји це екс трем них исла ми ста: ли де ра СДА Али је Изет бе го-
ви ћа и Ел Фа тих Ха са не и на (El Fa tih Has sa nein), осни ва ча TWRA 
и чла на са у диј ске вла да ју ће стран ке На ци о нал ни ислам ски фронт 
(Na ti o nal Isla mic Front - NIF), за јед но са бра том Су кар ном Ха са не-
и ном.32) TWRA је осно ва на у Бе чу 1987. го ди не као му сли ман ска 
ху ма ни тар на ор га ни за ци ја, чи ји је на вод ни циљ био по др шка об-
но ви Исла ма у Ис точ ној Евро пи и бив шем СССР-у.33) Слу жбе на 
са рад ња из ме ђу TWRA и му сли ман ског по ли тич ког еста бли шмен-
та у БиХ по чи ње по чет ком ра та 1992. го ди не, при ку пља њем нов-
ча них сред ста ва од стра не TWRA за на о ру жа ва ње му сли ман ских 
ору жа них фор ма ци ја, пре све га нов ча ним сред стви ма Ал Ка и де.34) 
Та да TWRA отва ра ис по ста ве у Са ра је ву, Бу дим пе шти, Мо скви и 
Ис тан бу лу, а у мар ту 1992. го ди не Ха са не ин је до био ди пло мат ски 
па сош и по стао ата ше за кул ту ру при са у диј ској ам ба са ди у Бе чу. 
То му је омо гу ћи ло да кри јум ча ри ве ће ко ли чи не нов ца за по тре бе 
по ли тич ких и вој них струк ту ра ко је је у БиХ кон тро ли сао Али-
ја Изет бе го вић, а но вац је до ла зио из мно гих ислам ских зе ма ља 
(Ира на, Су да на, Са у диј ске Ара би је, Па ки ста на, Бру не ја и Ма ле зи-
је) пре ко Евро пе, Сло ве ни је и Хр ват ске.35) Је дан од до на то ра TWRA 

32) Према сазнањима Баварске покрајинске криминалистичке полиције у Минхену, Ел 
Фатих Али Хасанеин био је пријатељ Алије Изетбеговића и исламски вођа у Источној 
Европи. Рођен је 1946. године у Каркугу, у Судану. По завршетку Медицинског факулте-
та у Београду 1973. године, специјализовао се за интернисту на Универзитету у Бечу. Био 
је оснивач више удружења у бившој СФРЈ: Удружење исламских студената источне Ев-
ропе (1967), и Југословенско муслиманско удружење (1966), из којег ће касније настати 
Странка демократске акције (СДА). Хасанеин је учествовао у превођењу и штампању 
првих исламских књига на босанском језику: 1973. године Ова религија М. Кутба и 
Будућност ове религије С. Кутба. Радио је истраживања о муслиманима у Источној Ев-
ропи и за то добио награду Међународне исламске омладине. У Сарајеву је 1983. годи-
не осуђен у одсуству на осам година затвора због сарадње са Изетбеговићем. Штампао 
је Изетбеговићеву књигу Исламска декларација у 10.000 примерака која је дистрибуи-
рана по исламским центрима и удружењима у целом свету. Хасанеин је плаћао адвока-
те окривљених за време судског процеса у Сарајеву, изабран је за извршног директора 
исламског Савета за источну Европу. Савет је требао постати најважнија институција за 
питања муслимана у источној Европи. Алија Изетбеговић га је овластио за свог пред-
ставника за сакупљање донација по исламским и арапским земљама. Видети: Милован 
Дрецун, Алахови ратници, Print Book, Београд, стр. 115-118.

33) Christopher Deliso, op. cit. pp. 8-12; Национални исламски фронт, који је основао др Хасан 
Абдулах Тураби, западне земље и САД сматрају фундаменталистичком политичком 
организацијом. Тураби је био главни секретар Муслиманске браће и професор права 
у Картуму, који је настојао увести шеријатско право у Судан и друге исламске земље. 
Пружао је и уточиште Осами бин Ладену после протеривања из Саудијске Арабије.

34) Christopher Deliso, op. cit., p. 9.

35) Хрватска и Словенија су непосредно пре и током рата у БиХ биле укључене у тајно 
финансирање званичника БиХ (активиста СДА и Алије Изетбеговића), а највећа сред-
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био је и Оса ма бин Ла ден, а сa Ха са не и ном je био по ве зан пре ко 
Ха са на Ал Ту ра би ја.36) Ок то бра 1992. го ди не, та да шњи ми ни стар 
спољ них по сло ва БиХ Ха рис Си лај џић по се тио је “Die Er ste Oster-
re ich Bank” у Бе чу, ко јој је дао по твр ду да “го спо дин Ха са не ин има 
кре ди би ли тет фи нан сиј ског пред став ни ка на пад ну те БиХ”.37) Го-
ди не 1993. Али ја Изет бе го вић на пи сао је пи смо ко јим је по твр ђе-
но аустриј ској бан ци да Ха са не ин има пу но по ве ре ње вла сти БиХ. 
Та са рад ња по че ла је под по кри ћем ци вил них про је ка та: отва ра ње 
фар ме пи ли ћа, но вин ске аген ци је и твор ни це кон фек ци је. TWRA је 
пр ву ве ли ку опе ра ци ју из ве ла у сеп тем бру 1992. го ди не, ка да је из-
најм ље ним ави о ном из Кар ту ма, глав ног су дан ског гра да, на ма ри-
бор ски аеро дром (Сло ве ни ја) до пре мљен то вар озна чен као ху ма-
ни тар на по моћ. Али, уме сто ху ма ни тар не по мо ћи, у ави о ну је би ло 
ви ше од 120 то на пу ша ка, ми но ба ца ча, ми на и му ни ци је. Оруж је 
је би ло со вјет ске про из вод ње, ку пље но пре ко бо шњач ко-тур ске 
ве зе (не мач ка по ли ци ја је ка сни је иден ти фи ко ва ла 30 му сли ма на 
из БиХ и Ту ра ка ко ји су уче ство ва ли у ку по ви ни) и пр во бит но је 
би ло ускла ди ште но у бив шој Ис точ ној Не мач кој). Део на о ру жа ња 
по сле је пре ба чен хе ли коп те ри ма у Ту злу и Зе ни цу, а го ри во за те 
ле то ве узе ли су у Спли ту.38) Про це њу је се да је то ком ра та у БиХ 
пре ко TWRA у БиХ ушло око 350 ми ли о на до ла ра при ку пље них од 
ви ђе них му сли ма на ши ром све та, а нај по зна ти ји је био Оса ма бин 
Ла ден, као и око 200 то на оруж ја и му ни ци је. Члан мре же за при-
ку пља ње и до пре ма ње нов ца и оруж ја био је ра ди кал ни еги пат ски 
имам Ше ик Омар Аб дел Рах ман (Omar Ab del Rah man), осу ђен за 
те ро ри стич ки на пад на Свет ски тр го вин ски цен тар (World Tra de 
Cen ter) у Аме ри ци 1993. го ди не, ко ји у сво јим ис ту пи ма ис ти цао 
да се у БиХ во ди бор ба за “ислам ску ствар“. Аме рич ки пра во суд-

ства су им преко ових држава долазила из Саудијске Арабије, Кувајта и Уједињених 
Арапаских Емирата. Christopher Deliso, op. cit. pp. 7-9; Evan F. Kohlmann, Al-Qaida's 
Jihad in Europe: The Afghan-Bosnian Network, New York: Berg Publisher, 2004, p. 44.

36) Evan F. Kohlmann, , op. cit, pp. 45-46.

37) Представници “Die Erste Osterreich Bank” тврде да је од 1992-1995. године кроз ТWРА 
прошло око 350 милиона долара, и то: 1992. - $80 милиона, 1993. - $231 милион, 1994/5. 
- $39 милиона и, до августа 1996. - $500.000. Највећи део новца потрошен је за куповину 
оружја. Део новца је искориштен за подмићивање власти у Хрватској и Словенији да 
одобре нелегалан транспорта наоружања за АБиХ; Domagoj Margetić, Islamistički teror-
izam na Jugu Evrope, Zagreb (s.n.), 2006; Christopher Deliso, op. cit., p. 9.

38) Остатак илегално увеженог оружја (10 000 пушака, 750 000 метака, ракете и експлозив) 
остали су у Словенији (Марибор) годину дана. Вредност наоружања процењена је на 
око 10 милиона долара. Кад је оружје откривено, обелодањено је да је TWRA платила 
ускладиштење. Од тада је ТWRА предмет обраде обавјештајних служби западних 
земља, али није ништа предузео да трансфер оружја буде заустављен.
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ни ор га ни до ка за ли су по ве за ност Рах ма на са TWRA.39) Са TWRA 
су са ра ђи ва ли и би ли у ње ним ор га ни ма ви со ко по зи ци о ни ра ни 
му сли ман ски по ли ти ча ри из БиХ.40) Рад аген ци је у Бе чу пре стао 
је 1996. го ди не а њен осни вач је и да ље остао ак ти ван у зе мља-
ма ре ги о на. TWRA ни је пот пу но уга ше на и тре нут но функ ци о ни ше 
кроз од ре ђе не фи нан сиј ске ин сти ту ци је пре ко ко јих “ле гал но“ по-
др жа ва ве ха биј ски те ро ри стич ки по крет у БиХ.41) Аген ци ја TWRA 
је има ла кључ ну уло гу и у до пре ма њу иран ског оруж ја у БиХ од 
ма ја 1994. го ди не пре ко те ри то ри је Хр ват ске, и по ред про гла ше ног 
ем бар га Ре зо лу ци јом УН број 713.42) У је сен 1995. го ди не аустриј-
ска ан ти те ро ри стич ка по ли циј ска је ди ни ца у Бе чу је ушла у про-
сто ри је TWRA и уви дом у до ку мен та ци ју утвр ди ла уче шће TWRA 
у иле гал ном уво зу оруж ја из Ира на, као и број не ве зе ра ди кал них 
ислам ских ор га ни за ци ја и по је ди на ца с му сли ма ни ма у БиХ пре ко 
TWRA. Је дан од до на то ра TWRA био је и Оса ма бин Ла ден, а сa Ха-
са не и ном je био по ве зан пре ко Ха са на Ал Ту ра би ја.43) Што се ти че 
до ма ћих екс трем них му сли ма на из БиХ, са TWRA су, по ред Али је 
Изет бе го ви ћа, би ли уско по ве за ни: 1. Ир фан Ље ва ко вић, је дан од 
осни ва ча СДА, укљу чен у до во ђе ње ислам ских те ро ри ста у БиХ 
под окри љем TWRA44); 2. Ха сан Чен гић, је дан од ор га ни за то ра до-
ла ска му џа хе ди на у БиХ, био члан Управ ног од бо ра TWRA, у Дру-
гом свет ском ра ту при пад ник зло гла сне Хан џар ди ви зи је ко ја је ра-
то ва ла на стра ни на ци стич ке Не мач ке под кон тро лом SS тру па45); 
3. Џе мал Мер дан, одан иде ја ма иран ског аја то ла ха Хо ме и ни ја, био 
ве за са стра ним му џа хе ди ни ма; 4. Ху се ин Жи ваљ, био за ме ник ми-
ни стра спољ них по сло ва БиХ, бив ши ам ба са дор БиХ у Аустри ји 
и члан Управ ног од бо ра TWRA; 5. Фа рис На нић, ис так ну ти члан 

39) Доказе о везама Рахмана и ТWRА у Бечу поседује и аустријска антитерористичка 
полиција (снимци телефонских разговора на тему како у европским џамијама продати 
видеоматеријал са шеиковим порукама и проповедима). Рахмана америчке обавештајне 
службе директно повезују са Аjманом ал-Завахаријем и Осамом бин Ладеном. У јануару 
1996. године емитована је његова проповед уочи осуде због водеће улоге у мрежама 
исламистичких терориста у Њујорку 1993. године. Проповед је истицала централно ме-
сто БиХ у борби за тзв. “исламску ствар”; Domagoj Margetić, op. cit., str. 49; Christopher 
Deliso, op. cit., p. 34.

40) Leslie S. Lebl, op. cit., p. 7.

41) Evan F. Kohlmann, op. cit., pp. 35-48

42)  Тада је већ била на снази Резолуција Савета безбедности УН бр. 713. која, између 
осталог, забрањује увоз оружја и друге ратне опреме на територију бивше СФРЈ, па и 
БиХ; Видети: UN Security Council, Resolution 713 of 25. September 1991; Paragraf 6.

43) Evan F. Kohlmann, op. cit., pp. 45-46.

44) Christopher Deliso, op. cit., p. 20.

45) Ibid, p. 8; Милован Дрецун, Алахови ратници, op. cit., стр. 118-119, 148-149.
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СДА у За гре бу; 6. Са лим Ша бић, ис так ну ти члан СДА, ди рек тор 
беч ке ис по ста ве In ter na ti o nal As so ci a tion for the Aid to Mu slims of 
BiH у За гре бу; и 7. Дер виш Ђур ђе вић, ис так ну ти члан СДА, осу ђен 
због те ро ри стич ког де ло ва ња у бив шој СФРЈ 1983. го ди не, са ра ђи-
вао са Ха сне и ном и био члан Управ ног од бо ра TWRA, итд.46)

Ал Ки фах цен тар за по моћ (Al-Ki fah Re fu gee Cen ter, a.k.a. 
Mak htab-e-Khi da mat) је дру га зна чај на „ху ма ни тар на“ ор га ни за ци ја 
ко ја је сво је огран ке има ла ши ром све та: у Сје ди ње ним Др жа ва ма, 
Евро пи, ти ме и у БиХ. Осни вач ове ор га ни за ци је био је ал жир ски 
пи лот Ка мир Ад Дин Кир ба ни (Ka mr ad Din Kir ba ni), при пад ник 
ал жир ске те ро ри стич ке ор га ни за ци је GIA (Al-Ga ma'a al-Isla miyya), 
ко ји је на ре ђе ње за отва ра ње кан це ла ри је у За гре бу до био ди рект-
но од Оса ме Бин Ла де на 1992. го ди не. Овај цен тар је био ди рект но 
од го во ран за до во ђе ње при пад ни ка ви ше те ро ри стич ких ор га ни-
за ци ја у БиХ. Но вац за функ ци о ни са ње ове ор га ни за ци је је сти зао 
из ислам ских зе ма ља пре ко ТWRА. То ком ра та шеф Ал Ки фа ха је у 
ви ше на вра та бо ра вио у БиХ са за дат ком да рас по ре ди при сти гле 
му џа хе ди не у је ди ни це Ар ми је БиХ и фор ми ра му џа хе дин ску за-
јед ни цу у БиХ - од ред “Ел Му џа хе дин“. Ак ти ви сти Ал Ки фа ха су 
уче ство ва ли и у пре ба ци ва њу оруж ја у БиХ, вр ши ли вој ну и вер ску 
обу ку у кам по ви ма му џа хе ди на у БиХ. Цен тар Ал Ки фах је ак ти-
ван и да нас у БиХ али је ње гов шеф 1997. го ди не мо рао на пу сти ти 
БиХ због по ве за но сти са од ре ђе ним те ро ри стич ким ак ти ма усме-
ре ним ди рект но про тив Сје ди ње них Др жа ва.47)

Aл-Му ва фак (Аl Mu wa faq) је та ко ђе на вод на „ху ма ни тар на“ 
ор га ни за ци ја, ко ја се у пе ри о ду 1992-1996. го ди не ба ви ла “ху ма ни-
тар ним“ ра дом у БиХ на тај на чин што је њен во ђа из Ту ни са иле-
гал но при ку пљао но вац и пу тем “ТWRА“ га слао у БиХ. Ор га ни за-
ци ја је уче ство ва ла и у пре ба ци ва њу исла ми стич ких те ро ри ста из 
Хр ват ске у БиХ.

Фон да ци ја за по моћ му сли ма ни ма Бо сне осно ва на је по чет-
ком 90-их го ди на од стра не нај и стак ну ти јих и нај у ти цај ни јих чла-
но ва СДА, ме ђу ко ји ма су би ли и по је дин ци из бли ско и сточ них зе-
ма ља. Фон да ци ја је при ку пља ла по моћ ис кљу чи во за му сли ма не у 
БиХ. Но вац ко ји је сти зао из ислам ских зе ма ља се тро шио на ства-
ра ње јед но на ци о нал не ислам ске др жа ве БиХ. Из ове фон да ци је је 
про и за шла Му сли ман ска оба вје штај на слу жба са глав ном цен тра-
лом у За гре бу, а исти су има ли сво је пред став ни ке и у Егип ту, УАЕ, 

46) Domagoj Margetić, Islamistički terorizam na Jugu Evrope, Zagreb (s.n.), 2006.

47) Видети: The Al Kifah Refugee Center, A Call to Jihad in Bosnia, Flyer found amongst mate-
rial found at the former headquarters of the Al-Kifah Refugee Center in Brooklyn NY.
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Са у диј ској Ара би ји, Ку вај ту, Ка та ру и дру гим ислам ским зе мља ма. 
Је дан од за да та ка им је био пра ће ње и тај ни над зор ис так ну тих 
му сли ман ских ин те лек ту а ла ца и ли кви да ци ја не ис то ми шље ни ка.

Свет ска ху ма ни тар на ислам ска ор га ни за ци ја „ИГА СА“ (In-
ter na ti o nal Isla mic Re li ef Or ga ni sa tion - IIRO - IGA SA) је још од 
1993. го ди не има ла се ди ште у Бе чу и ис по ста ве у За гре бу и Ско-
пљу. Во ђе све три ове кан це ла ри је би ли су бе о град ски сту ден ти, 
ко ји су хап ше ни као при пад ни ци вер ско-те ро ри стич ке ор га ни за-
ци је “Фронт ислам ског спа са“ ко ја је ина че оку пља ла сту ден те из 
ислам ских зе ма ља. Пре ко ове ор га ни за ци је углав ном се до ту ра ло 
оруж је и му ни ци ја му џа хе ди ни ма на те ре ну.48)

Као што се ви ди, не ке “ху ма ни тар не“ ор га ни за ци је су у БиХ 
по че ле де ло ва ти и пре по чет ка ра та, по што су већ уве ли ко функ ци-
о ни са ле у афро-азиј ским ислам ским др жа ва ма. Мно ге од њих су 
у прет ход ном пе ри о ду и на дру гим жа ри шти ма где је Ислам био 
на вод но “угро жен“ фи нан си ра ле и на дру ги на чин по ма га ле гло-
бал ни про је кат исла ми за ци је све та, што го во ри о ду гом кон ти ну и-
те ту иде је па ни сла ми зма. Пре ма не ким ми шље њи ма, да нас у БиХ 
де лу је око пе де се так екс трем них исла ми стич ких ор га ни за ци ја под 
ху ма ни тар ним, еко ном ским, кул тур ним и дру гим ма ска ма.

ОД РЕД “ЕЛ МУ ЏА ХИД“,АЛ КА ИДА И 
ДРУГИ ОГРАН ЦИ ГЛО БАЛ НОГ ТЕРОРИЗМА 

У РАТ НОМ ПЕ РИ О ДУ У БИХ

Му џа хе ди ни из це лог све та ко ји су сти гли у БиХ још по чет-
ком ра та пр во бит но су би ли рас по ре ђе ни по ме сти ма у око ли ни 
сред њо бо сан ских гра до ва Зе ни це и Трав ни ка. Као ис ку сни ислам-
ски фа на ти сти из ав га ни стан ског ра та, би ли су зна чај но бор бе но 
по ја ча ње је ди ни ца ма Ар ми је БиХ. По твр да да му џа хе ди ни ни су 
слу чај но ни на крат ко сти гли у БиХ је и то што је во ђа му џа хе ди-
на у БиХ Ва хју дин ел-Ми сри убр зо фор ми рао “Му џа хе дин ску ад-
ми ни стра ци ју“ у бли зи ни Трав ни ка, ко ја се ста ра ла о ра зним по-
сло ви ма му џа хе ди на у БиХ (вој ни, ци вил ни, еко ном ски и дру ги), а 
би ло је пла ни ра но да ад ми ни стра ци ја тра је у БиХ и по за вр шет ку 
ра та. Об зи ром на већ рас плам са ли вер ски су коб у БиХ, про је кат 
Ал Каидe, фор ма ли зо ван кроз де ло ва ње од ре да „Ел Му џа хид“ (al-
Mu ja hi deen)49), чи ји је ко ман дант био Абу Ма ли (Abu El Ma a li - Ab-

48) Evan F. Kohlmann, , op. cit., pp. 42-43.

49) Абу Мали (Abu El Maali - Abdelkader Mokhtari), рођен у Алжиру, у БиХ дошао почетком 
1992. године, био командант-емир јединице Ел Муџахид. Он је један од најтраженијих и 
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del ka der Mok hta ri), за до био je ве ли ке сим па ти је већ фа на ти зо ва них 
до ма ћих му сли ма на ко ји су по хр ли ли у ње гов са став. Сви су мо-
ра ли про ћи вој ну обу ку у кам пу Ора шац и Ме ху ри ћи (ко јим је ко-
ман до вао Абу Аб дел Азиз ал Мун те си ба, зва ни Бар ба ро са). Та ко ђе, 
мо ра ли су про ћи и ду хов ну обу ку/ис пи ра ње мо зга ко јом се уса ђу ју 
те ро ри стич ко ми шље ње и не при ја тељ ска осе ћа ња пре ма сви ма ко-
ји ни су ислам ски вер ни ци, да ју ћи им до зна ња да са мо му сли ма ни 
мо гу би ти при ја те љи, а они ко ји то ни су су не при ја те љи Исла ма и 
му сли ма на ши ром све та.50) На ве зе рат них му сли ман ских ли де ра 
и Ал Каидe упу ћу је “Ин фор ма ци је” Аген ци је за ис тра жи ва ње и 
до ку мен та ци ју БиХ. У њој та да шњи ди рек тор АИД Му нир Али ба-
бић обра зла же на чи не до би ја ња пут них ис пра ва и др жа вљан ства 
БиХ му џа хе ди на и дру гих те ро ри ста од 1992-2000. го ди не. У јед-
ном де лу Ин фор ма ци је Али ба бић го во ри и да је још 1992. го ди не 
пре по чет ка ра та у БиХ 94 ли ца до би ло др жа вљан ство БиХ. У те 
рад ње би ли су укљу че ни зва нич ни ор га ни БиХ под кон тро лом бо-
шњач ких му сли ман ских ка дро ва.51) По ред ко ман дан та Абу Ма ли ја, 
не ки од нај по зна ти јих те ро ри ста - ак тив них при пад ни ци је ди ни це 
Ел Му џа хид су:

•  Абд Ал Рах ман, по знат као An war el Sha a ban, бив ши во-
ђа те ро ри стич ке ор га ни за ци је Ал Га ма ал Исла ми је, је-
дан од во ђа му џа хе ди на у БиХ. Рах ман је до по ги би је у 
БиХ био емир од ре да„Ел Му џа хид“. Још пре до ла ска у 
БиХ Рах ман је у Ислам ском цен тру у Ота ви (Ка на да) 
про по ве дао џи хад у БиХ и по ма гао пре ба ци ва ње еги пат-
ских му џа хе ди на ве те ра на ав га ни ста на у БиХ52);

•  Ебу Ха рис, глав ни ор га ни за тор оку пља ња ло кал ног му-
сли ман ског ста нов ни штва са под руч ја Јај ца, Ви те за, 

најопаснијих терориста у свету, а БиХ је напустио 1999. године, мада се у још неколико 
наврата враћао у БиХ и на Косово и Метохију. Према неким сазнањима, тренутно се 
налази у Канади. Крајем 1995. године упутио је позив свим муслиманима света да дођу 
у БиХ и придруже се својој муслиманској браћи у светом џихаду. Абу Ел Мали се у зва-
ничним круговима америчке администрације често назива и „јуниор Осама Бин Ладен“. 
У француским судским списима Мали се водио као вођа терористичких ћелија у Бос-
ни, Пакистану и Афганистану. Christopher Deliso, op. cit., p. 9; Esad Hećimović, op. cit., 
str. 19; Global terror alert, Internet 14/01/2011, ww.globalterroralert.com/images/documents/
pdf/0805/abuelmaali0805.pdf; Dževad Galijašević, , Era terorizma u BiH, op. cit, str. 9-10.

50) Али Хамад, У мрежи зла, Глас Српске, 2007, стр. 234.

51) Agencija za istraživanje i dokumentaciju (AID) BiH Sarajevo, “Informacije” broj: K-02-128 
od 18.01.2002. godine, упућена Koordinacionom timu za borbu protiv terorizma Vijeću mini-
stara BiH 18.01.2002. године. У потпису је тадашњи директор AID Мунир Алибабић.

52) Esad Hećimović, Garibi – mudžahedini u BiH 1992-1995, BiH, Zenica: Fondacija Sina, 2006, 
str. 32; Џон Р. Шиндлер, Несвети терор: Босна, Ал Каида и успон глобалног џихада, 
Београд: Службени гласник, 2009, стр. 101-102.
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Но вог Трав ни ка и др. Спро во дио је вер ску ин док три на-
ци ју ме ђу њи ма и да вао ло ги стич ку по др шку му џа хе дин-
ским кам по ви ма пре ко ислам ских ху ма ни тар них ор га ни-
за ци ја;

•  Му ста фа Ка мел Су ле и ман, при пад ник бри га де Ел Му џа-
хид;

•  Ме хрез Ам ду ни (рат но име Abu Tal ha), бли ски са рад ник 
Оса ме бин Ла де на и ви со ки функ ци о нер Ал Ка и де, по-
знат као “Бин Ла ден мла ђи”, ухап шен на аеро дро му у 
Ис тан бу лу 9. сеп тем бра 1999. го ди не са па со шем БиХ. 
Ам ду ни је до шао у БиХ ма ја 1993. го ди не. Био је при пад-
ник је ди ни це Ел Му џа хид до ма ја 1995. Др жа вљан ство 
БиХ за тра жио је 18. де цем бра 1997. го ди не и па сош до-
био за пет да на53);

•  Ли о нел Ду монд, Ал жи рац са фран цу ским др жа вљан-
ством, по бе гао из са ра јев ског за тво ра у ма ју 1999. го-
ди не, по ха ђао вој ну обу ку у је ди ни ци Ел Му џа хид, при-
пад ник Ору жа не ислам ске гру пе (ГИА);

•  Абу Аб дел Азиз, је дан од ко ман да на та у је ди ни ци Ел Му-
џа хид то ком ра та у Бо сни54);

• · Са ид Ат ма ни Ка рим, по ха ђао вој ну обу ку у је ди ни ци Ел 
Му џа хид, при пад ник ГИА, ве те ран и ин ва лид бо сан ског 
ра та, ра ња ван ви ше пу та у ра ту, имао др жа вљан ство 
БиХ, из ру чен Фран цу ској;

• · Фа тех Ка мел, по ха ђао вој ну обу ку у од ре ду Ел Му џа хид, 
при пад ник ГИА, на по чет ку ра та бо ра вио у БиХ, био ра-
њен, имао др жа вљан ство БиХ, из ру чен Фран цу ској55);

• · Мо ло уд Бо у гу е лан, по ха ђао вој ну обу ку у од ре ду Ел Му-
џа хид, при пад ник ГИА;

53)  Сумња се да је Амдуни био умешан у припрему атентата на Папу Ивана Павла II,  када 
је током његове посете Сарајеву откривен експлозив испод моста у сарајевској општини 
Нови Град; Hrvatski informativni centar, Mudžahedini, Internet 14/02/2008, http://www.hic.
hr/bih-1990-mudzahedini03.htm; Džon R. Šindler, op. cit., str. 224-226.

54)  Christopher Deliso, op. cit., p. 6; Шеик Абдел Азиз Барбарос (Abu Abdel Aziz) је један 
од најутицајнијих терориста који су учествовали на страни Армије БиХ у рату у БиХ. 
Он је у августа 1992. године у Травнику основао тзв. “Муслиманске снаге” из чијег 
једног дела у јесен 1992. године настаје Седма муслиманска бигада, а из другог “Ел 
Муџахид”. У првој су ратовали домаћи муслимани а у другој муџахедини пристигли 
са свих меридијана у БиХ на почетку рата. До краја свог боравка у БиХ Азиз је имао 
функцију “емира”, односно главног команданта свих муџахедина, коју је препустио Ел 
Масрију; Есад Хећимовић, op. cit., стр. 31. Милован Дрецун, op. cit., стр. 86-90., 124-
125.

55)  Џон Р. Шиндлер, op. cit, стр. 222.
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•  Омар Зем мриа, по ха ђао вој ну обу ку уодре ду Ел Му џа хид, 
при пад ник ГИА;

•  Аб дул Бер (Zo he ir Cho u lah zvo Ab dul Be rr), ве те ран и ин-
ва лид бо сан ског ра та, ра ња ван ви ше пу та, имао др жа-
вљан ство БиХ. Из др жа вао пе то го ди шњу ка зну у Фран-
цу ској;

•  Дур мо Еслам, по ре клом из Егип та, де пор то ван у Еги-
пат, при пад ник од ре да Ел Му џа хид;

•  Имад Ел Ми сри (She ikh Imad el-Mi sri), екс трем ни ва-
ха би ста, при пад ник је ди ни це Ел Му џа хид, по ре клом из 
Егип та, пра во име Osa ma Ah med Fa ra gal lah. То ком бо-
рав ка у БиХ био је ве ро у чи тељ и ха физ у Ел Му џа хи ду. 
Ухап шен је и де пор то ван у Еги пат по сле 11. сеп тем бра 
да из др жа ва ка зну за тво ра због уче шћа у уби ству 58 
за пад них ту ри ста у Лук со ру56);

•  Абу Та бит ал Ма сри (Abu Tha bit al-Ma sri), ав га ни стан-
ски џи хад те ро ри ста, “је дан од су пер зве зда Бин Ла де-
на”, про сла вио се у од бра ни Џа ла ла ба да за јед но са Ал 
Ку та зом, при пад ник од ре да Ел Му џа хид, по ги нуо код За-
ви до ви ћа у БиХ то ком ра та57);

•  Абу Аб да лах Ли ли (Abu Ab dal lah Li li), ав га ни стан ски џи-
хад те ро ри ста, “је дан од су пер зве зда Бин Ла де на”, у 
ра ту у БиХ био по знат под на дим ком “Пла нин ски лав”, 
по ги нуо у ра ту у БиХ код За ви до ви ћа58);

•  Аб ду лах Ес син дар из Јеменa, има рас пи са ну по тер ни цу 
због ауто-бом бе у Ри је ци 1995. го ди не. При пад ник за јед-
ни це му џа хе ди на у Бо чи њи;

•  Имад Аи Ху син, по ре клом из Си ри је, ру ко во ди лац за јед-
ни це му џа хе ди на у Бо чи њи;

•  Абу Хам за (Kar ray Ka mel Ben Ali) по ре клом из Ту ни са. 
Из др жа ва за твор ску ка зну у КП Зе ни ца због уби ства 
Абу Ве ли да 1997. го ди не;

•  Али Ах мад Али Ха мад, по чет ком 1991. го ди не до шао у 
БиХ пре ко Не мач ке и Хр ват ске. У пе ри о ду 1992-1995. 
го ди не био при пад ник од ре да Ел Му џа хид. То ком 1990-
1991. го ди не био при пад ник Бин Ла де но вих сна га у Аф-
га ни ста ну. По сле за твор ске ка зне у Зе ни ци због под ме-

56) Ibid, p.222.

57) Милован Дрецун, op. cit., 86-90., 135-136; 

58) Џон Р. Шиндлер, op. cit., стр. 100.
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та ња ауто-бом бе у Мо ста ру 1997. го ди не про те ран у 
зе мљу ро ђе ња;

•  Абу Ми на, по ре клом из Егип та, био за ду жен за “без бед-
ност и спе ци јал не за дат ке” у је ди ни ци Ел Му џа хид;

•  Абу Аид, бо ра вио на под руч ју Зе ни це 1994-95. го ди не, 
при пад ник од ре да Ел Му џа хид, био за ду жен за мин ско-
екс пло зив на сред ства и обу ку у тој је ди ни ци;

•  Хо џић Мир сад, зва ни “Џа фер” (Hany Ta lat Abd-Ei-Fat-
tam Ab dal la), по ре клом из Егип та, на ста њен у Трав ни ку. 
То ком ра та био при пад ник од ре да Ел Му џа хид, до во ди 
се у ве зу са на бав ком и швер цом на о ру жа ња, осу ђи ван 
због раз бој ни штва59);

•  Ах мед Зу хар Хан да ла, при пад ник од ре да Ел Му џа хид, 
по сле ра та у Бих по стао по зна ти при пад ник Ал Ка и де. 
У сеп тем бру 1997. го ди не у те ро ри стич ком ак ту ди гао 
хр ват ску  згра ду у Мо ста ру у ва здух, због че га је и осу-
ђен у бек ству. По сле 11. се прем бра про на ђен, ухап шен и 
пре ба чен у ба зу ору жа них сна га САД “Гван та на мо”;

•  Ах мад На сир Аб да ла ал Ба хри (Na sir Ah mad Na sir Ab-
dal lah al-Ba hri), при пад ник од ре да Ел Му џа хид у БиХ од 
1992. го ди не под име ном Абу Џан дал (Abu Jan dal);

•  Ал Му та за (al-Mo a taz), те ро ри ста од ве ли ког по ве ре ња 
Бин Ла де на, уче сник ра та у Ав га ни ста ну, про сла вио се у 
бор ба ма код Џа ла ла ба да, при пад ник му џа хе ди на у БиХ, 
по ги нуо код За ви до ви ћа у БиХ;

•  Ра би Ид Абд ал Га ни (Ra bi Id Abd al-Gha ni), му џа хе дин 
ве те ран из Ав га ни ста на, по ре клом из Егип та, ње гов до-
ла зак у БиХ у вре ме ра та ор га ни зо ван из глав ног шта ба 
Бин Ла де на и Ал Ка и де у Кар ту му.60)

Ал Ка и да је би ла нај за сту пље ни ја и нај број ни ја те ро ри стич-
ка ор га ни за ци ја у БиХ то ком ра та, али сва ка ко не и је ди на. Под 
окри љем Ал Ка и де, ко ри сте ћи њи хо ве ухо да не ка на ле, у БиХ су 

59) Hrvatski informativni centar, Mudžahedini, Internet 14/02/2008, http://www.hic.hr/bih-1990-
mudzahedini03. htm; See photo in: Evan Kohlman, Global Terroralert, Internet 14/02/2008, 
www.globalterroralert.com; William A. Mayer, 10 Years And Counting - Still No Exit Plan 
From Clinton Created, European Al-Qaeda Base, Internet 14/02/2008, http://www.militantis-
lammonitor.org/article/id/1127; О деловању муџахедина у БиХ још у: Domagoj Margetić, 
Islamistički terorizam na Jugu Evrope, op. cit.

60)  Џон Р. Шиндлер, , op. cit, стр. 101; Ово је само мали списак терориста који су актив-
но учествовали у рату у БиХ на страни Армије БиХ и под директним покровитељством 
Алије Изетбеговића и његове политичке странке СДА, а који су били уграђени у ткиво 
терористичких група под руководством Бин Ладена, из којих ће настати данас позната 
Ал Каида. Види опширније: Dževad Galijašević, op. cit, str. 114-137.
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до шле и при ста ли це “Му сли ман ске бра ће“, “Фа та ха“, “Ха ма са“, 
“ГИА“, “Хе збо ла ха“ и дру гих те ро ри стич ких ор га ни за ци ја, али су 
сви би ли под чвр стим вођ ством и над зо ром већ ис ку сних и пре ка-
ље них џи хад рат ни ка из ав га ни стан ског ра та ко ји су при па да ли Ал 
Ка и ди. Од ред “Ел Му џа хид“, ко ји је био у скло пу Сед ме бри га де 
Тре ћег кор пу са Ар ми је БиХ из Зе ни це, био је ди рект но пот чи њен 
Али ји Изет бе го ви ћу, ко ји их је че сто по се ћи вао, као што је то ура-
дио и уочи ве ли ког зло чи на ко је је од ред по чи нио у срп ском ме сту 
Во зу ћа 1995. го ди не. До ма ћи му сли ма ни ко ји су про шли обу ку у 
му џа хе дин ској бри га ди ни су би ли, ка ко су ми сли ли, на обу ци у 
од го ју и вас пи та њу на из вор ним ислам ским прин ци пи ма, не го су 
од га ја ни у ду ху екс трем не па ни сла ми стич ке фун да мен та ли стич-
ке иде о ло ги је при пад ни ка Ал Ка и де - чла но ва од ре да “Ел Му џа-
хид“.61) Му сли ман ске вла сти у БиХ су то ком ра та би ле из у зет но 
на кло ње не овом од ре ду. То по твр ђу је и Од лу ка Пред сед ни штва 
БиХ из 1994. го ди не ко јом је ви ше му џа хе ди на и те ро ри ста уна-
пре ђе но у ви ше чи но ве Ар ми је БиХ: 1. Абу Ма ли, ко ман дант Од-
ре да „Ел-Му џа хид“ (чин над ка пе та на); 2. Абу Еј мен, по моћ ник ко-
ман дан та за оба ве штај но-без бед но сне по сло ве (чин ка пе та на); 3. 
Абул Ха рис, по моћ ник ко ман дан та за мо рал и вер ска пи та ња (чин 
ка пе та на), 4. Ал-Хам да ни Са ђе да Фа дил, по моћ ник ко ман дан та за 
ло ги сти ку (чин ка пе та на).62)

Тра го ви звер ста ва кр во лоч них му џа хе ди на из од ре да „Ел 
Му џа хид“су оста ли на свим ра ти шти ма ши ром БиХ. Пре мла ћи ва-
ње до ма ћих му сли ма на без би ло ка квог по во да и раз ло га, си ло ва ње 
до ма ћих му сли ман ки, отво ре ни су ко би са при пад ни ци ма Хр ват-
ског ви је ћа од бра не, пљач ка на пу ште не имо ви не су са мо део зло-
чи на ко је су то ком ра та чи ни ли “ислам ски пра вед ни ци на ала хо вом 
пу ту“. Тор ту ра над за ро бље ним срп ским бор ци ма пре ла зи ла је сва-
ку”људ ску ма шту“: на би ја ње за ро бље ни ка на ко лац, тр га ње жи вих 
љу ди во зи ли ма или ко њи ма, де ра ње ко же са истих, при си ља ва ње 
му шких де ча ка да си лу ју вла сти те мај ке, итд.63)

Још то ком ра та му сли ман ска власт у Са ра је ву је усту пи ла 
стра ним му џа хе ди ни ма од ре ђе на под руч ја где су се они на се ли ли 
и ор га ни зо ва ли сво је за јед ни це. Јед но од пр вих ме ста – на се ља му-
џа хе ди на је на се ље Бо чи ња у око ли ни Ма гла ја, у ко ме их и да нас 

61) Али Хамад, op. cit., стр. 234.

62) Predsjedništvo Republike Bosne i Hercegovine, Odluka o proizvođenju – unapređenju u 
činove Armije Republike BiH, Broj: 02-111-540/94, 5. avgusta 1994.godine, Sarajevo, Pred-
sjednik Predsjedništva RbiH Alija Izetbegović.

63) Детаљније: Слободан Радуљ, Терористичка мрежа у Босни и Херцеговини, op. cit., стр 
61.
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има на де се ти не. Ово и дру га ме ста у БиХ на ла зе уз ен ти тет ску 
ли ни ју из ме ђу Ре пу бли ке Срп ске и Фе де ра ци је БиХ, што сва ка ко 
ни је слу чај но, ако зна мо да по сто ји ап со лут на тен ден ци ја ге о граф-
ског ши ре ња ра ди кал ног исла ма на про стор БиХ, ре ги он Бал ка на 
и Евро пу. Под огром ним при ти ском ме ђу на род не за јед ни це, вла-
сти фе де ра ци је БиХ су про те ри ва њем и де пор то ва њем стра них 
пла ће ни ка из БиХ ус пе ле да се осло бо де са мо ма лог бро ја „све тих 
рат ни ка“, али је још увек ве ли ки број њих у БиХ. Је дан број му џа-
хе ди на је скло пио бра ко ве са до ма ћим му сли ман ка ма, не ки су се 
ин фил три ра ли у ра зна “удру же ња“ и “ху ма ни тар не ор га ни за ци је“, 
и слич но. Да нас се са си гур но шћу мо же ре ћи да их у БиХ тре нут но 
има ви ше сто ти на и да ни слу чај но ни су пре ки ну ли сво је де ло ва ње. 
На про тив, са мо су се ре ор га ни зо ва ли и ин фил три ра ли у раз ли чи те 
ин сти ту ци је, ши ре ћи и да ље сво је мре же и ути цај. Да кле, за хва-
љу ју ћи зва нич ној по ли ти ци Фе де ра ци је БиХ ства ра ња уни тар не 
ислам ске др жа ве, до та да шњи “рат ни те ро ри зам/те ро ри са ње у ра-
ту“ на ста вља сво ју ми си ју и у ми ру, а но си о ци тих ак тив но сти су 
исти они ко ји су те ро ри стич ка не де ла чи ни ли и у ра ту, пре све га 
ве те ра ни од ре да “Ел Му џа хид“, ко ји на ста вља ју де ло ва ње кроз рад 
ве ли ког бро ја „ле гал них“ ор га ни за ци ја. На и ме, да нас у БиХ де лу је 
ве ли ки број удру же ња и дру гих на вод но „ху ма ни тар них“ ор га ни за-
ци ја ко је при ку пља ју нов ча на сред ства, ре гру ту ју/вр бу ју и об у ча-
ва ју но ве чла но ве те ро ри стич ких ор га ни за ци ја и рас по ре ђу ју их у 
струк ту ре ши ро ко раз гра на тих те ро ри стич ких ће ли ја. Фе де ра ци ја 
БиХ, под при ти ском ме ђу на род не за јед ни це, зва нич но је ре а го ва ла 
са мо про тив ал жир ске, еги пат ске, бо лоњ ске и скоп ске гру пе. Ве-
ћи на про тив те ро ри стич ких ак ци ја у БиХ ор га ни зо ва на је и во ђе на 
под при ти ском и по зах те ву стра них оба вје штај них слу жби, ме ђу 
ко ји ма је пр вен стве но аме рич ка CIA.64) Оно што по себ но за бри ња-
ва у БиХ са аспек та бу ду ћег ан ти те ро ри стич ког де ло ва ња су со ци-
о ло шка и по ли тич ка кре та ња уну тар му сли ман ског ста нов ни штва, 
на ро чи то у за о ста лим, ру рал ним под руч ји ма, као и раз вој по ли ти-
зо ва ног исла ми зма као ста рог/но вог со цио-по ли тич ког фе но ме на у 
БиХ.65) То се по себ но ви де ло на при ме ру из у зет но сна жне по др шке 
ше сто ри ци при пад ни ка “ал жир ске гру пе“, ко ју су, уз мно го на по-
ра, са ра јев ске вла сти екс тра ди ра ле у зе мљу по ре кла. У Са ра је ву је 
на про те сти ма тој гру пи да та по др шка због на вод ног не по што ва ња 
про це ду ре о екс тра ди ци ји, ма да је пра ви раз лог про те ста био отво-

64) Према извештају америчке владе, 1100 особа из БиХ повезано са тероризмом, а према 
извештају Комитета за безбедност при Савету безбедности УН за око 100 особа из БиХ 
је забрањен улазак у САД због веза са тероризмом; Џ. Галијашевић, Вечерње новости, 
23.01.2010. године.

65) Dževad Galijašević, Era terorizma u BiH, op. cit, str. 105. 
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ре на по др шка тим те ро ри сти ма. Ор га ни за то ри на ве де них про те ста 
и по др шке те ро ри стич ком де ло ва њу би ли су: “Ак тив на ислам ска 
омла ди на“, удру же ња “Ал Фур кан“, “Мла ди му сли ма ни“, „Бо сан-
ски ака дем ски клуб“, и дру ги. Што се ти че оста лих те ро ри стич ких 
гру па, ни ко од њи хо вих чла но ва ни је ухап шен. По сто је по да ци да 
су не ки на пу сти ли БиХ, а је дан дио њих је, уз по моћ до ма ћих вла-
сти, до био но ви иден ти тет и са да мир но жи ви у БиХ (тзв. „спа-
ва чи“), што не зна чи да ни су увек спрем ни на ак ци ју.66) Да је БиХ 
за и ста ба за те ро ри зма на гло бал ном пла ну по твр ђу ју и по да ци да 
у по след ње вре ме у све ту ни је из ве ден ни је дан те ро ри стич ки акт 
а да не ма не ку ве зу са БиХ. Го то во сва ки те ро ри стич ки акт је или 
пла ни ран или при пре ман у БиХ, или су из вр ши о ци бо ра ви ли из-
ве сно вре ме у БиХ, или су др жа вља ни БиХ. Од два де сет и јед ног 
на па да ча на Њу јорк и Ва шинг тон 11. сеп тем бра 2001. го ди не – че-
тво ри ца су има ли др жа вљан ство БиХ. За то се мо же оце ни ти да је 
БиХ из у зет но по год но под руч је/ба за за ор га ни зо ва ње ислам ских 
те ро ри ста из це лог све та, и то из ви ше раз ло га:

• · ге о граф ски по ло жај БиХ је ве о ма по го дан за раз вој те-
ро ри стич ких ак тив но сти. БиХ се на ла зи на Бал ка ну и 
у Евро пи, на крај њој се ве ро за пад ној гра ни ци ислам ски 
хо мо ге не те ри то ри је, на ко ме су др жа ве у ко ји ма је 
ста нов ни штво ве ћи ном му сли ман ско или има зна чај ну 
за сту пље ност. По де ље ност БиХ на два ен ти те та је 
по себ на по год ност, јер је му сли ман ско ста нов ни штво 
у Фе де ра ци ји БиХ до ми нант но и има до вољ но фи зич ког 
про сто ра за не сме та но и не при мет но/при кри ве но де ло-
ва ње; 

• · об зи ром на деј тон ско устав но и по ли тич ко уре ђе ње 
БиХ, те ро ри стич ке ор га ни за ци је има ју пре ћут ну или 
отво ре ну по др шку зна чај ног де ла по ли тич ког еста бли-
шмен та Фе де ра ци је БиХ;

• · еко ном ска си ту а ци ја у БиХ је из ра зи то ло ша, при вре да 
го то во не функ ци о ни ше, за ра де су ве о ма ни ске, што по-
го ду је ре гру то ва њу но вих те ро ри ста. Због то га не по-
сто ји ни до вољ но нов ца за бор бу про тив те ро ри зма;

• · прав ни си стем у БиХ је не до вољ но функ ци о на лан и ефи-
ка сан да би ис тра жио и на пра ви на чин се су прот ста-
вио на вод но “ле гал ном де ло ва њу“ ра зних ор га ни за ци ја 
ко је тај но по ма жу те ро ри стич ке ен ти те те;

66) Слободан Радуљ, Терористичка мрежа у Босни и Херцеговини, op. cit., стр. 91.
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• · без бед но сне аген ци је у БиХ су не до вољ но струч но, ма-
те ри јал но, ор га ни за ци о но и функ ци о нал но оспо со бље не 
да би успе шно во ди ле ан ти и про тив те ро ри стич ку бор-
бу. Оне су оп те ре ће не ути ца јем ра зних по ли тич ких кру-
го ва, што их спу та ва у ре а ли за ци ји ан ти те ро ри стич-
ких ак тив но сти;

• · при су ство стра них оба ве штај них слу жби ко је рет ко 
истин ски во де бор бу про тив те ро ри зма. Сва ка од њих 
де лу је за ра чун сво је вла де и на на чин ко ји им од го ва ра, у 
скла ду са тре нут ном си ту а ци јом у ме ђу на род ним од но-
си ма.

РАЗ ВОЈ ВЕ ХА БИЈ СКОГ ПО КРЕ ТА И 
ИСЛАМИСТИЧ КЕ ТЕ РО РИ СТИЧ КЕ ИДЕОЛОГИЈЕ 

У БИХ ОД 1995. ГО ДИ НЕ ДО ДА НАС

Дру гу прет њу да љем раз во ју те ро ри зма у БиХ пред ста вља 
ве ха би зам, ко ји је нај ек стрем ни ја исла ми стич ка иде о ло ги ја и нај-
мрач ни ји оквир ис кри вље ног по ли ти зо ва ног по гле да на свет „иш-
ча шен“ из не да ра Исла ма. Са ве ха би змом као по кре том из јед на-
ча ва се че сто са ла фи зам/се ле фи зам. Као и ве ха би зам, са ла фи зам 
за го ва ра вра ћа ње на „из вор ни“ ислам и та њи хо ва слич ност је за и-
ста ве ли ка, та ко да је по не кад те шко на пра ви ти ја сну раз ли ку из ме-
ђу њих. Оли вер По те жи ца оце њу је да „уко ли ко и по сто је раз ли ке 
из ме ђу ва ха би та и са ла фи та, оне ни су су штин ског ка рак те ра за мо-
гућ ност ус по ста вља ња пот пу не и ја сне ди стинк ци је из ме ђу њих, 
упр кос то ме што је мо гу ће ко ри шће ње пој ма са ла фи ти у јед ном 
ши рем сми слу од пој ма ва ха би ти. Тим из ра зом мо гу би ти озна че ни 
по кре ти у ислам ском све ту на ста ли као ре ак ци ја на би ло ка кво ме-
ња ње основ них ислам ских уче ња, и на осно ву зах те ва за вра ћа ње 
на из вор не прин ци пе ислам ског уче ња, при че му мно ги не сле де 
екс пли цит но уче ње Му ха ме да ибн Аб дел Ва ха ба.67) Не ки исла мо-
ло зи са ла фи је по пу лар но на зи ва ју и „ве ха биј ским ро ђа ци ма у ди-
пло мат ском оде лу“, а ве ха би је као ул тра кон зер ва тив не са ла фи је.68) 
Сам ве ха би зам, као по глед на свет и на чин про по ве да ња ве ре, не 
пред ста вља про блем у сре ди на ма где је до ми нант на „шко ла“/пра-
вац ми шље ња. Он је опа сан ка да се на сто ји на мет ну ти на дру гим 

67) Оливер Потежица, Вехабије између истине и предрасуде, Београд, Филип Вишњић, 
2007, стр. 48.

68) Саша Мијалковић, Младен Бајагић, Организовани криминал и тероризам, op. cit., стр. 
397.



ПОЛИТИКА НАЦИОНАЛНЕ БЕЗБЕДНОСТИ број 1/2015 стр. 47-82.

72

про сто ри ма. Као јед на од се дам де се так стру ја у Исла му, ве ха би зам 
је ус пео да оп ста не и чак се про ши ри у XIX и XX ве ку, ка да су 
дру ге стру је већ би ле оја ча ле или иш че зле. Вре ме ном је ве ха би зам 
по стао ге не рич ки тер мин ко јим се не ука зу је са мо на по крет ко ји је 
уте ме љио Ибн ал-Ва хаб, не го и на све ти по ве ана лог ног фе но ме-
на ко ји се за ла же за про чи шће ње ве ре од де гра ди ра ју ћих по ја ва и 
ин си сти ра на до но ше њу не за ви сних, чак и ори ги нал них су до ва по 
пи та њи ма ре ли ги је.“69)

На Бал ка ну се ути цај ве ха би зма про ши рио из Бе ча по сле 
1995. го ди не, а убр зо су по че ле и ис тра ге о њи хо вим про па ганд-
ним и на сил ним ак тив но сти ма. Ве ћи на по да та ка ве за них за те ро-
ри зам у БиХ с кра ја XX ве ка до да нас од но си се на исла ми стич ке 
те ро ри стич ке ор га ни за ци је, ко је на сто је ши ри ти и учвр сти ти иде је 
из вор ног “пра вог” исла ма. Глав ни но си лац ове иде је је упра во ве-
ха биј ски по крет, на стао и уве ли ко се уко ре нио у БиХ то ком ра та, 
ма да је му сли ман ско ста нов ни штво на Бал ка ну су нит ско, Ха не фиј-
ске шко ле.70)

Од екс трем них ве ха би ја тре ба раз ли ко ва ти му џа хе ди не до-
бро вољ це ко ји су сти гли пре и то ком ра та у БиХ јер, уко ли ко је 
не ко ве ха би ја, не мо ра би ти му џа хе дин. Узми мо на при мер му џа-
хе ди на ши и та, фрак ци је су прот ста вље не су ни ти ма, у ко ју спа да ју 
и ве ха би ти. Он је сте му џа хе дин, али ни је ве ха би ја. За то ове две по-
ја ве тре ба по сма тра ти одво је но, иако се исте пре пли ћу, јер су ве ха-
би зам у БиХ и до не ли му џа хе ди ни - ве ха би је. Пре те ча да на шњих 
екс трем них ве ха биј ских фун да мен та ли стич ких за јед ни ца у БиХ 
је ор га ни за ци ја “Му сли ман ска бра ћа” на ста ла у Егип ту. Осни вач 
“Му сли ман ске бра ће” је Ха сан ал-Ба на, ко ји их је осно вао 1928. 
го ди не, а слу жбе но је на ста ло у Ка и ру 11. апри ла 1929. го ди не. Ха-
сан ал-Ба на ка же да је он при ста ша уче ња Пре да ка (са лаф), но ни 
у јед ном тре нут ку не осу ђу је уче ње по то ма ка (ха лаф)...71) Из иде ја 
ко је је ис ти цао Ба на, ви дљи ва је ње го ва слич ност са да на шњим ор-
га ни за ци ја ма, та ко да и ве ћи на ис тра жи ва ча те ро ри зма ве зу је иде је 
да на шњих те ро ри стич ких ор га ни за ци ја упра во за „Му сли ман ску 
бра ћу“. Ха сан ал-Ба на ни је про по ве дао на си ље, али је пр ви фор му-
ли сао исла ми стич ку иде о ло ги ју, ко ја је ка сни је до ве ла до упо тре бе 

69) Рахман Фазлур, ,Дух Ислама, Зенит, Београд, 1983, стр. 275.

70) „Четворица имама, који су основали своје месхебе-правце у пословању су: Имами 
Еазам Ебу Ханифе, Имами Малик, Имами Шафија и Имами Ахмед Ибн Хамбел, па су 
и мезхеби добили по њима називе: ханефијски, маликијски, шафијски и хамебилијски“; 
Према: Илмуд-Дин, Уџбеник за вјеронауку одраслих, ШРО Графичар, Добој, 1987, стр. 
113.  

71) Henri Laoust, , Raskoli u islamu, Naprijed, Zagreb, 1989, str. 335. 
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си ле.72) За да так ко ји при па да му сли ма ни ма, ка ко је ал-Ба на из ла-
гао у ма ни фе сту „Од ју чер до да нас“, је: „осло бо ђе ње ислам ских 
зе ма ља од стра не пре вла сти и из град ња не за ви сне др жа ве осло-
бо ђе не од за пад ног ути ца ја да би се вра тио дух исла ма“. Ма да је 
еги пат ска тај на слу жба 1949. го ди не уби ла Ха са на ал-Ба ну, по крет 
се ве о ма бр зо про ши рио у це лом арап ском све ту.73) Ве ли ки број му-
џа хе ди на - исла ми стич ких екс тре ми ста, до бро во ља ца и пла ће ни ка 
ко ји су у БиХ сти гли из ислам ских зе ма ља да се бо ре на стра ни му-
сли ма на ни је се по окон ча њу ра та вра тио у зе мље по ре кла, већ је 
остао у БиХ и, ко ри сте ћи при ли ку ко ју им је пру жио по ли тич ки и 
прав ни си стем Фе де ра ци је БиХ, оства рио пра во на др жа вљан ство 
и стал ни бо ра вак.

Број при ста ли ца ве ха биј ског по кре та ра сте ве ли ком бр зи ном 
а на чи ни при до би ја ња но вих след бе ни ка ве ха би зма су раз ли чи ти 
и кре ћу се од јед но став ног при ла же ња због сим па ти са ња ве ха биј-
ског по кре та до екс трем них на чи на вр бо ва ња при ме ном си ле и 
прет њи. На рав но, ислам ски вер ни ци у БиХ ни су по ауто ма ти зму 
при ста ли це и чла но ви ве ха биј ског по кре та ни ти ње го ви сим па ти-
зе ри од но сно те ро ри сти, јер се чак на од ре ђе не на чи не по ку ша ва ју 
и од у пре ти ве ха биј ској про па ган ди и иде о ло ги ји. Због то га су они 
че сто ме те без об зир не осве те ве ха би ја, што је већ ви ђе но у БиХ. 
У од ре ђе ним ислам ским кру го ви ма ве ха би зам се сма тра и озбиљ-
ном прет њом по са ме му сли ма не. Та ко Ха сан Али Се каф у књи зи 
“Ве ха би зам-се ла фи зам, иде о ло шка по за ди на и хи сто риј ски ко рен“ 
на во ди: “Ве ха биј ска иде ја је смут ња и хро нич на бо лест ко ју тре ба 
ле чи ти и она пред ста вља екс тре ми зам и те ро ри зам у овом ум ме ту. 
Нео п ход но је да се зби ју ре до ви, ује ди не ста во ви и ко ор ди ни ра рад 
ислам ске уле ме и ра зум них љу ди свих мез ха ба овог ум ме та, и да се 
на пра ви план и про грам за от пор се ле фиј ској стру ји и ве ха биј ској 
те ро ри стич кој иде ји”.74)

Скра ће на вер зи ја основ них ста во ва о ве ха биј ском уче њу на 
осно ву де ла Ејуб Са бри Па ше, Ах ма да За и ни Да хла на и дру гих 
из во ра пре ма Нер ке зу Смај ла ги ћу об у хва та сле де ће: 1. сва ко ко ис-
ка зу је ве ру у не ког дру гог или не што дру го осим Ала ха за слу жу је 
смрт, јер ве ру је у ла жне пред ме те обо жа ва ња, 2. сва ко ко по ку ша ва 
да за до би је Бож ју на кло ност по се ћи ва њем гро бо ва све та ца на ли чи 
они ма ко је Ку ран на зи ва му шки рун (мно го бо шци), 3. по ли те и зам 

72) Мирослав Лазански, Бин Ладен против Америке, Књига комерц, Београд, 2001, стр. 
128.

73) Исто.

74) Hasan Аli Sekkaf, Vehabizam/Selefizam - ideološka pozadina i historijski korijeni (Preveli: 
Jasmin Merdan i Adnan Mešanović), Srebreno pero, Sarajevo, 2005.
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(ширк) je у мо ли тва ма по ми ња ти Ве ро ве сни ка, све те осо бе или ан-
ђе ле, 4. мно го бо штво је тра жи ти по сре до ва ње од дру гог осим од 
Ала ха, 5. мно го бо штво је за ве то ва ти се дру гом би ћу, 6. не вер ни-
штво је (ку фр) ако не ко про у ча ва зна ње ко је ни је за сно ва но на Ку-
ра ну, Су ни или на ну жном ко ри шће њу ра зу ма, 7. по ри ца ње Бож је 
од лу ке (ка дар) у све му што се до га ђа пред ста вља не ве ро ва ње (ку-
фр) или кри во вер је (ил хад), и 8. не ве ро ва ње је ако се Ку ран ту ма чи 
по мо ћу те ви ла (ту ма че ње Ку ра на на осно ву ње го вог са др жа ја, од-
но сно але го риј ско ту ма че ње).75)

Зва нич на БиХ на сто ји ство ри ти ути сак да ве ха би је ни су опа-
сност, ме ђу тим то ни је тач но, јер је очи глед но да је ве ха биј ски по-
крет тре нут но кључ но из во ри ште те ро ри зма у БиХ и да је алар-
мант на бр зи на ко јом се по крет ши ри у БиХ. У Фе де ра ци ји БиХ не 
по сто ји кан тон или оп шти на у ко ји ма ак тив но не де лу ју ве ха биј ске 
за јед ни це.76) По себ ну опа сност пред ста вља ју ве ха биј ске за јед ни-
це у Ре пу бли ци Срп ској. У ви ше од два де сет оп шти на Ре пу бли-
ке Срп ске и на гра ни ци пре ма Фе де ра ци ји БиХ де лу ју ве ха биј ске 
за јед ни це, или њи хо ве ор га ни зо ва не ће ли је. По себ но су при сут ни 
у ве ћим се ли ма Ре пу бли ке Срп ске, где је му сли ман ско ста нов ни-
штво ве ћин ско. На сто ја ња екс трем них ве ха би ја да про ши ре ути ца-
ју Ре пу бли ци Срп ској од ли ку је ве ли ка др скост, под му клост и без-
об зир ност.

Ве ли ку уло гу у раз во ју исла ми стич ке ве ха биј ско-те ро ри-
стич ке иде о ло ги је има низ осно ва них исла ми стич ких ор га ни за ци ја 
ко је ле гал но дје лу ју у БиХ. Ме ђу њи ма се ис ти чу “Ак тив на ислам-
ска омла ди на“, “Џе ма ли јет Фур кан“, “Ве ха би ти“, “Не два“ и дру ге. 
Чел ни љу ди ових ор га ни за ци ја су ис так ну те до ма ће ве ха би је, пре-
те жно при пад ни ци од ре да „Ел Му џа хид“. Не ки оба ве штај ни по да-
ци го во ре да тре нут но у БиХ по сто ји ви ше од 100 000 ве ха би ја и да 
тај број кон стант но ра сте, при че му тре ба зна ти да ни су све ве ха-
би је те ро ри сти, али сви те ро ри сти је су ве ха би је. Нај ек стрем ни је и 
нај у ти цај ни је ве ха би је ко ји се ис ти чу по свом ра ди ка ли зму у БиХ 
су: 1. Ну срет Има мо вић, во ђа ве ха биј ске за јед ни це у Гор њој Ма-
о чи, за ко га се сма тра да је не при ко сно ве ни во ђа ве ха би ја у БиХ, 
као и ње гов брат Един Има мо вић. Они су у се лу Гор ња Дуб ни ца 
код Ка ле си је фор ми ра ли још јед ну ве ха биј ску за јед ни цу, а ду хов-
ни во ђа је лич но Ну срет Има мо вић; 2. Ху се ин Би лал Бо снић, во ђа 
ве ха биј ске за јед ни це у Бу жи му у око ли ни Ца зи на, ме сту по зна том 

75) Nerkez Smajlagić, Leksikon islama, Sarajevo: Svjetlost, 1990, str. 656.

76) Вехабијска упоришта су у Средњој Босни на подручју Зенице, Маглаја, Травни-
ка, Завидовића, Олова, Калесије, Тузле, у Бихаћу, Мостару, Бугојну, Горажду, Добоју, 
Приједору и Бања Луци.
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по екс тре ми зму још из рат ног пе ри о да, док су у Ца зин ској кра ји ни 
ме ђу соб но ра то ва ли му сли ма ни. Бо сни ћа на зи ва ју “зве здом ве ха-
биј ске естра де“ јер отво ре но по зи ва му сли ма не из БиХ на џи хад. 
Бо снић и Ну срет Има мо вић су по зна ти по за јед нич ком го во ру у 
Ту зли пред око 500 ве ха би ја из це ле БиХ на те му “Са вр шен ство 
ше ри ја та – по губ ност де мо кра ти је“; и 3. Ру смир Ка дри спа хић, 
имам у За ви до ви ћи ма, ко ји се ис та као сла њем пре те ћег сним ка му-
сли ман ским ли де ри ма у Са ра је ву на кон од лу ке о де пор та ци ји јед-
не арап ске ве ха биј ске те ро ри стич ке гру пе. 

ТЕ РО РИ СТИЧ КИ АК ТИ  
НА ПРО СТО РУ БИХ У XXI ВЕ КУ

У БиХ је до са да из вр ше но ви ше те ро ри стич ких ака та, али је 
те шко на ве сти њи хов та чан број. Не спор но је да су сви из вр ше ни 
од стра не исла ми стич ких екс тре ми ста-бив ших му џа хе ди на и екс-
трем них при пад ни ка ве ха биј ског по кре та, и да их од ли ку је вер ска 
мр жња, на си ље, без об зир ност и бру тал ност. Има ју ћи у ви ду пе ри-
од у БиХ од кра ја ра та до да нас, нај зна чај ни ји те ро ри стич ки ак ти 
у БиХ су:

•  Бом ба шки те ро ри стич ки на пад у Мо ста ру (екс пло зи-
ја ауто бом бе) 17/18.09.1997. Од ове екс пло зи је, чи ји је 
кра тер у ас фал ту био ду бок око 80 и преч ни ка око 250 
цен ти ме та ра, те же или лак ше је ра ње но око 50 љу ди. 
Ауто бом ба је по ста вље на у де лу Мо ста ра ве ћин ски на-
се ље ним Хр ва ти ма, око 100 ме та ра од згра де по ли ци-
је. Ме ђу по вре ђе ни ма су би ла три по ли ца ја ца, ста ри ји 
љу ди, труд ни це, тро је ма ле де це и јед на бе ба од ме сец 
да на. Екс пло зи јом је при чи ње на ве ли ка ма те ри јал на 
ште та (уни ште но је око 70 ста но ва и 75 ауто мо би-
ла). По ли циј ски ор га ни су из ја ви ли да се ра ди о те шком 
те ро ри стич ком чи ну и да Мо стар под се ћа на Беј рут, 
Ал жир и Ка и ро. Зло чин су из вр ши ли при пад ни ци ве ха-
биј ског по кре та Ах мед Зу ха ир Хан да ла (осу ђен на 10 го-
ди на за тво ра у бек ству), Али Ха мад (осу ђен на 8 го ди на) 
и Не бил Али Хил или Абу Је мен (осу ђен на 5 го ди на).

•  Уби ство Јо зе Ле о та ра, за ме ни ка ми ни стра уну тра-
шњих по сло ва Фе де ра ци је БиХ. На пад је из вр шен 
16.03.1999. го ди не та ко што су те ро ри сти под по кло-
пац мо то ра слу жбе ног во зи ла МУП-а ФБиХ по ста ви-
ли руч ну им про ви зо ва ну екс пло зив ну на пра ву ко ја је екс-
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пло ди ра ла сто ти њак ме та ра на кон по кре та ња во зи ла. 
Ле о тар је пре ми нуо на кон де се так да на од за до би је-
них по вре да. Ве ли ки број ли ца је био осум њи чен за ово 
уби ство али је ис тра га и дан да нас “у то ку“. Јед на од 
осум њи че них је тзв. “Иг ман ска гру па“ у ко јој су Му нир 
Ха но уф, Му ха мед ебу Га за ли и Му рат Бас, код ко јих је у 
пре тре су про на ђе но ви ше до ка за ко ји се мо гу до ве сти у 
ве зу са атен та том, али суд ске пре су де још не ма. По сле 
атен та та на Јо зу Ле о та ра на кон спро ве де не ис тра ге 
ухап ше ни су и: Са лех Не дал, Му нир Ха но уф, Му ха мед 
ебу Га за ли, Му рат Бас, Кха лил Ја раи и Ху се ин Ен гин.

•  Уби ство по ро ди це Ан ђе лић  у хр ват ском по врат нич ком 
ме сту Ко стај ни ца код Ко њи ца, на бад ње ве че уочи ка-
то лич ког Бо жи ћа 2002. го ди не. У по ро дич ну ку ћу Ан ђе-
ли ћа упао је члан „Ак тив не ислам ске омла ди не“ Му а мер 
То па ло вић и из ауто мат ске пу шке убио оца и две кћер ке. 
То па ло вић је био и члан ху ма ни тар не ор га ни за ци је „Џе-
ми јер ел Фур кан“ из Са ра је ва, ко ју фи нан си ра Ви со ки 
Са у диј ски Ко ми тет. Уби ство је из вр шио око по но ћи ка-
да се по ро ди ца спре ма ла за по ла зак у цр кву на по ноћ-
ну ми су. При ли ком ис тра ге То па ло вић је из ја вио да је 
мо тив за уби ства вер ски и да му је иде ја да учи ни зло 
овим хр ва ти ма па ла то ком јед ног кла ња ња у џа ми ји, а 
то ком су ђе ња му је до ка зан вер ски фа на ти зам. Те ро ри-
ста је осу ђен на 35 го ди на за тво ра. Ово вер ски мо ти ви-
са но уби ство је иза зва ло ужа сан страх код хр ват ских 
по врат ни ка у око ли ни Ко њи ца и уз др ма ло це лу БиХ јав-
ност.

•  Те ро ри стич ки на пад екс пло зив ном на пра вом у тр го-
вач ком цен тру “Фис“ у Ви те зу 09.10.2008. го ди не. Од 
на па да је смрт но стра дао рад ник обез бе ђе ња, а ви ше 
осо ба је ра ње но. За овај те ро ри стич ки на пад од го вор ни 
су при пад ни ци ра ди кал ног ве ха биј ског по кре та: Су вад 
Ђи дић и Амир Ибра хи ми. Ђи дић је осу ђен на де вет го-
ди на за тво ра а Ибра хи ми на две го ди не.

•  Те ро ри стич ки на пад на по ли циј ску ста ни цу у Бу гој ну 
27.06.2010. го ди не. Пре ма на во ди ма ис тра ге, у на па ду 
је ко ри шће но ви ше се риј ски по ве за них про тив тен ков-
ских ми на. У на па ду је по ги нуо је дан по ли ца јац а шест је 
по вре ђе но. Не по сред но на кон зло чи на Ха рис Ча у ше вић, 
екс трем ни ве ха би ја већ по знат ор га ни ма го ње ња, при-
ли ком по ку ша ја бек ства са ли ца ме ста и из цен тра гра-
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да, на и шао је на по ли циј ску па тро лу, ба цио руч ну бом бу 
и ра нио још пет по ли ца ја ца.

•  Атен тат на по сла ни ке пар ла мен та Зе нич ко-До бој ског 
кан то на у Зе ни ци 11.04.2011. го ди не, ка да је екс пло ди-
ра ла екс пло зив на на пра ва ис под ауто мо би ла у ко јем су 
се на ла зи ла два хр ват ска по сла ни ка овог пар ла мен та. 
Екс пло зи ја се де си ла на пар кин гу у мо мен ту стар то ва-
ња мо то ра, у ко ји су по сла ни ци се ли на кон за вр ше не сед-
ни це пар ла мен та. По сла ни ци су про шли без озбиљ ни јих 
по вре да. Овај чин је ока рак те ри сан као те ро ри стич ки 
акт и Суд БиХ је по чи ни о це - Зи ја да Дер ви ше ви ћа, Аме-
ла Се фе ра и Са шу Бо ни ћа - осу ди о на за твор ске ка зне од 
6, од но сно 5,5 и 5 го ди на.

•  Пла ни ра ње те ро ри стич ког ак та на хр ват ска на се ља, 
ба зе ЕУФОР-а и ка сар не ору жа них сна га БиХ од стра не 
екс тре ми стич ке гру пе Ри ја да Ру стем па ши ћа. Гру па је 
ухап ше на и про це су и ра на, до ка зан јој је ет нич ки и ре-
ли гиј ски екс тре ми зам и ра ди ка ли зам, а чла но ви гру пе 
су из ја ви ли да у БиХ тре ба, си лом, на пра ви ти др жа ву 
по ислам ским вер ским про пи си ма (ше ри јат ском пра ву). 
При пад ни ци гру пе Ри јад Ру стем па шић, Аб ду лах Хан џић 
и Едис Ве лић су осу ђе ни н ви ше го ди шње ка зне за тво ра. 
У ве зу са Ри ја дом Ру стем па ши ћем се до во ди и гру па ко-
ја је из вр ши ла на пад на по ли циј ску ста ни цу у Бу гој ну.

•  Те ро ри стич ки на пад на ам ба са ду САД у Са ра је ву од 
стра не екс трем ног исла ми стич ког фа на ти сте Ме вли-
да Ја ша ре ви ћа 28.10.2011. го ди не. Ја ша ре вић је на ам-
ба са ду ис па лио 105 ме та ка и ра нио је јед ног по ли цај ца. 
Спе ци јал ним је ди ни ца ма по ли ци је ФБиХ и БиХ тре ба ло 
је ви ше од 50 ми ну та да стиг ну на ли це ме ста и не у тра-
ли са ли ди рек тан те ро ри стич ки на пад на ди пло мат ско 
пред став ни штво нај моћ ни је др жа ве на све ту. Ме влид 
Ја ша ре вић је том при ли ком ра њен и ухап шен. Про тив 
ње га и дво ји це по ма га ча Амра ха Фој ни це и Му ни ба Ах-
мет спа хи ћа спро ве ден је кри вич ни по сту пак пред Су дом 
БиХ. Ја ша ре вић је осу ђен на 18 го ди на за тво ра, док су 
Фој ни ца и Ах мет спа хић осло бо ђе ни због не до стат-
ка до ка за, а на пад су из вр ши ли, ка ко су то ком су ђе ња 
на ве ли, због при су ства НА ТО сна га на под руч ју БиХ и 
њи хо вог ан ти-ислам ског де ло ва ња као и због све га што 
за пад не си ле чи не пре ма му сли ма ни ма у Аф га ни ста ну. 
На кон жал бе Апе ла ци о но оде ље ње Су да БиХ по ни шти-
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ло је пре су ду и на ре ди ло по на вља ње це лог по ступ ка про-
тив Ја ша ре ви ћа. То ком да љег суд ског про це са у јав ност 
је иза шла вест да је Ја ша ре вић ис ту пио из ве ха биј ског 
по кре та (што је те шко по ве ро ва ти), на вод но због ло-
шег од но са и не по ма га ња ве ха биј ске за јед ни це ње го вој 
по ро ди ци.

• Те ро ри стич ки на пад на По ли циј ску упра ву Звор ник у 
Ре пу бли ци Срп ској 28.04.2015. го ди не ко ји је из вео екс-
трем ни ве ха би ја Нер дин Ибрић. Ве ха би ја, ко ји је то ком 
на па да уз ви ки вао „Al la hu ek ber“ (Алах је ве ли ки), усмр-
тио је из ва тре ног оруж ја по ли цај ца Дра га на Ђу ри ћа и 
ра нио још два по ли цај ца – Жељ ка Га ји ћа и Сте ву Ми ло-
ва но ви ћа. У раз ме ни ва тре са по ли ци јом екс тре ми ста 
Ибрић је ли кви ди ран. Ово је пр ви отво ре ни те ро ри стич-
ки акт екс трем них ве ха би ја-те ро ри ста на те ри то ри ји 
Ре пу бли ке Срп ске, што нас уве ра ва да се у бу дућ но сти 
мо гу оче ки ва ти син хро ни зо ва ни те ро ри стич ки на па ди 
на овом про сто ру, у Ре пу бли ци Ср би ји и ши ре – Бал ка ну 
и це лој Евро пи.

ЗА КЉУ ЧАК

Ка да се са гле да ју све чи ње ни це о ге не зи и раз во ју ра ди кал не 
(пан)исла ми стич ке фун да мен та ли стич ке иде о ло ги је, екс трем ног 
ве ха би зма и те ро ри зма на про сто ру БиХ и у ре ги о ну, мо гу се ја сно 
пре по зна ти не ке кључ не ка рак те ри сти ке ових фе но ме на и про це-
са. На и ме, сви те ро ри стич ки ак ти у БиХ у по сле рат ном пе ри о ду 
су из вр ше ни од стра не ислам ских екс трем них фун да мен та ли ста и 
при пад ни ка ве ха биј ског по кре та, а мо ти ви су увек вер ски и ет нич-
ки. Те ро ри стич ки на па ди су пре све га усме ре ни про тив не му сли-
ма на, од но сно хри шћа на у БиХ – Ср ба пра во сла ва ца и хр ват ског 
ет нич ког и ка то лич ког кор пу са, и ислам ских вер ни ка ко ји не по др-
жа ва ју и не при хва та ју ра ди кал ни па ни слам ски фун да мен та ли зам 
и екс трем ну иде о ло ги ју ве ха би зма. 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-
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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 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 па да 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. По след њи те ро ри стич-
ки на пад у Звор ни ку од стра не екс трем ног ве ха би је на при пад ни ке 
по ли ци је ука зу је да је на де лу „пре ли ва ње“ те ро ри зма из БиХ на 
про стор Ре пу бли ке Срп ске, са тен ден ци јом ши ре ња ове прет ње на 
зе мље у окру же њу, пр вен стве но на Ре пу бли ку Ср би ји, у ко јој та ко-
ђе ак тив но де лу је ви ше ве ха биј ских за јед ни ца чи ји су мно ги при-
пад ни ци екс трем ни по иде о ло шком опре де ље њу и ак ци о ном де ло-
ва њу. Прет ње од ши ре ња те ро ри зма из БиХ на ре ги он Бал ка на и 
Евро пе, син хро ни зо ван и умре жен са те ро ри стич ким ор га ни за ци-
ја ма и екс трем ним исла ми сти ма из це ле Евро пе и све та по себ но су 
мо гу ће због чи ње ни це да се сто ти не екс трем них ве ха би ја и ра ди-
кал них исла ми ста са про сто ра Бал ка на (по себ но из БиХ) ак тив но 
бо ре на стра ни „Ислам ске др жа ве Ира ка и Си ри је“, ко ја за го ва ра 
ства ра ње ка ли фа та на ши рем про сто ру Ле ван та, иде ји ко ја под се ћа 
на иде о ло ги ју и ак ци о но де ло ва ње бив шег на ци сте и исла ми стич-
ког екс тре ми сте Али је Изет бе го ви ћа, ко ју је он из не дрио у свом 
пам фле ту „Ислам ска де кла ра ци ја“ још 70-их го ди на XX ве ка.

Ве ћи на ислам ских екс тре ми ста ко ји би се од лу чи ли за на ста-
вак те ро ри стич ких на па да из ван те ри то ри је Фе де ра ци је БиХ (на 
Ре пу бли ку Срп ску и ши ре) сте кли су рат но ис ку ство у БиХ или 
не где дру го у све ту, при па да ју ши ро ко раз гра на тим ве ха биј ским 
за јед ни ца ма у БиХ и у ре ги о ну, има ју мен то ре и спон зо ре ши ром 
све та ко ји су у ста њу да их до бро об у че, та ко да је ја сно да је ри зик 
од ши ре ња те ро ри зма на под руч је Ре пу бли ке Срп ске, Ре пу бли ке 
Ср би је, Бал кан и Евро пу из у зет но ви сок. Сто га се мо гу оче ки ва ти 
у бли ској бу дућ но сти мно го оштри је ре ак ци ја зе мља у ре ги о ну и 
ства ра ње но вих ан ти те ро ри стич ких и про тив те ро ри стич ких аран-
жма на, јер те ро ри зам не сум њи во је сте јед на од нај те жих прет њи 
без бед но сти Бал ка на, и европ ској без бед но сти и европ ским вред-
но сти ма.
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Mladen Bajagic

BOSNIA AND HERZEGOVINA IN THE VORTEX 
OF RADICAL ISLAMIST FANATICISM, 

EXTREME WAHHABISM AND TERRORISM

Resume
Two decades of international efforts to transform Bosnia and 

Herzegovina into a modern European state did not result in a success, 
when comes to both economy and politics, and especially security. This 
part of the Balkans is still considered to be a „barrel of gunpowder“, 
for its fragile peace and difficulties in sustaining peaceful interethnic 
and interfaith relations. The emergence of extremist and politicized 
interpretations of Islam, especially radical pan-islamist fundamentalism 
base on Wahhabi teachings, indicates the strengthening of extremism 
and terrorism in the region, which is becoming a key source and 
generator of global religious terrorism and the most serious threat 
to both regional and European security in the immediate future. This 
paper attempts to provide a historical, political and security review of 
the development of Islamic fundamentalism, Wahhabism, and religious 
terrorism on the territory of Bosnia and Herzegovina, going back not 
only to the war period of 1992 to 1995, but also the time before, when 
the first members of the “Muslim Brotherhood” arrived in Bosnia 
and started their active work. Following them, Al Qaeda Mujahedeen 
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veterans from the Afghan war and other terrorist organizations and 
networks soon arrived, planting seeds of today’s terrorist risks and 
threats not just to Bosnia, but also to the Balkans and Europe as a 
whole.
Keywords: Bosnia and Herzegovina, radical Islamic fundamentalism, Wah-

habism, terrorism, political violence

* Овај рад је при мљен 25. марта 2015. го ди не, а при хва ћен за штам пу на са стан ку ре дак-
ци је 15. маја 2015. го ди не.
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НАРУШЕНИ БИЛАТЕРАЛНИ 
ОДНОСИ НА ЗАПАДНОМ БАЛКАНУ 
И БЕЗБЕДНОСТ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

Сажетак 
Пред мет овог ис тра жи ва ња је од нос на ру ше них би ла те

рал них од но са др жа ва За пад ног Бал ка на и без бед но сти Европ ске 
уни је (ЕУ) ко ји се ис тра жу је кроз упо тре бу кла си фи ка ци је ни воа 
кон фликт но сти од ре ђе ног би ла те рал ног од но са ко ји да је др Мар
та Зор ко. Иако се ова кла си фи ка ци ја, ко ја об у хва та че ти ри ни
воа кон фликт но сти и раз вр ста ва их у спо ро ве или су ко бе, ко ри сти 
за ис тра жи ва ње би ла те рал них гра нич них спо ро ва, сма тра мо да 
иста пред ста вља нај по год ни ји оквир за ово ис тра жи ва ње. Ис
тра жи ва ње на ру ше но сти би ла те рал них од но са и ре ги о нал не са
рад ње на гра нич ним по ја се ви ма Европ ске уни је, ко ји пред ста вља 
и За пад ни Бал кан, по ста је из у зет но зна чај но ако узме мо у об зир 
да су не ке од нај ве ћих прет њи за ЕУ те ро ри зам, про ли фе ра ци
ја оруж ја за ма сов но уни ште ње и не ле гал не ми гра ци је, за чи је је 
спре ча ва ње по треб на до бра са рад ња др жа ва ре ги о на. Ре зул та ти 
ис тра жи ва ња ука зу ју на то да ре ги он За пад ног Бал ка на још увек 
ни је тран сфор ми сан у ми ро љу би ву за јед ни цу и да се још увек на
ла зи на ни воу ко ег зи стен ци је. Та ко ђе, ис тра жи ва њем је утвр ђе но 
да би ла те рал ни од но си Ма ке до ни је пред ста вља ју нај ве ћи без бед
но сни иза зов за ЕУ, бу ду ћи да је иден ти фи ко ва но да она има два 
на ру ше на би ла те рал на од но са на ни воу су ко ба ко ји су со ци је тал не 
при ро де и са др жа ва ма ко је су већ чла ни це Европ ске уни је. Та ко
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ђе, спро ве де но ис тра жи ва ње ука зу је на то да је на ру ше ност тзв. 
со ци је тал них од но са трај ни ја и ин тен зив ни ја, док се они око гра
ни це мо гу ре ша ва ти и суд ским пу тем, као у слу ча ју Хр ват ске и 
Сло ве ни је.
Кључ не ре чи: би ла те рал ни од но си, За пад ни Бал кан, Европ ска уни ја, 

кон фликт ност, без бед ност

Ин те гра ци је у За пад ној Евро пи, на ста ле као ми ров ни про је-
кат под окри љем Сје ди ње них Аме рич ких Др жа ва, чи ни ле су део 
про це са ре ги о нал ног по ми ре ња, ус по ста вља ња трај не са рад ње и 
пре ва зи ла же ња су ко ба кроз ства ра ње еко ном ске, а ка сни је и по ли-
тич ке ин сти ту ци о нал не са рад ње у ре ги о ну. Има ју ћи у ви ду успех 
ко ји је по сти гао ова кав при ступ, про ме ну струк ту ре ме ђу на род ног 
си сте ма на кон кра ја хлад ног ра та, ис ка за ну же љу др жа ва цен трал-
не и ис точ не Евро пе да се „вра те Евро пи“ и још увек не раз ви је-
ну европ ску спољ ну и без бед но сну по ли ти ку, Сје ди ње не Аме рич-
ке Др жа ве су би ле глав ни фак тор де фи ни са ња од но са у ре ги о ну 
За пад ног Бал ка на и по кре тач број них ре ги о нал них ме ха ни за ма и 
ини ци ја ти ва, као и ста вља ња ре ги о на под „ки шо бран“ НА ТО-а и 
Европ ске уни је.1)

Бу ду ћи да је при зна ње но вих др жа ва на ста лих рас па дом Со-
ци ја ли стич ке Фе де ра тив не Ре пу бли ке Ју го сла ви је (СФРЈ) би ло ба-
зи ра но на прин ци пи ма де ко ло ни за ци је, од ових др жа ва се зах те-
ва ло при хва та ње за пад не фор ме уре ђе ња дру штва и др жа ве, као и 
гра ни ца на ста лих по прин ци пу uti pos si de tis ju ris. Сје ди ње не Аме-
рич ке Др жа ве и Европ ска уни ја су, са мим тим, от по че ле про цес 
ре ги о нал них ин те гра ци ја и ус по ста вља ња све ве ћег бро ја ре ги о-
нал них ини ци ја ти ва и ор га ни за ци ја, као ка на ла за са рад њу из ме ђу 
др жа ва За пад ног Бал ка на и при пре ма ње до тич них зе ма ља, да се 
кроз ре ги о нал ни при ступ и ре ша ва ње про бле ма при бли же члан-
ству у Уни ји и по ка жу соп стве ну зре лост и пре ва зи ла же ње на сил-
них и кон фрон ти ра ју ћих ме то да ре ша ва ња ме ђу соб них про бле ма.2) 
Та ко ђе, раз ви ли су кри те ри ју ме и ме ха ни зме за члан ство и ти ме 
де фи ни са ли шта зна чи ”за пад ни тип” уре ђе ња дру штва и др жа ве 
и ка кви би од но си тре ба ло да се ус по ста ве у евро-атлант ском ме-
ђу на род ном дру штву. Ме ђу тим, слич но као и др жа ве ко је су про-
шле кроз про цес де ко ло ни за ци је од но сно за до би ја ња сво је не за ви-
сно сти, др жа ве ре ги о на За пад ног Бал ка на на ста ви ле су да ко ри сте 

1) По гле да ти: Ду шко Ло пан дић и Ја смин ка Кро ња, Ре ги о нал не ини ци ја ти ве и мул ти ла те
рал на са рад ња на Бал ка ну, Европ ски по крет у Ср би ји, Бе о град, 2010.

2) Урош Жив ко вић, „Ути цај про це са европ ске ин те гра ци је на спољ ну по ли ти ку Ср би је: 
при мер ре ги о нал не са рад ње и до бро су сед ских од но са“, Син те зис IV/1, 2012, стр. 115.
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кон цеп те на ци о на ли зма, те ри то ри ја ли те та и су ве ре ни те та, ка ко би 
оства ри ле сво је ци ље ве, и до ве ле до гра ђан ских ра то ва у оним др-
жа ва ма ко је ни су би ле ет нич ки хо мо ге не.

Да нас, та ко ђе, вр сте, кон фликт ни по тен ци јал и на чин ре ша-
ва ња на ру ше них би ла те рал них од но са, ко ји зах те ва ју упра вља ње 
од стра не ЕУ, ука зу ју да се ре ги он За пад ног Бал ка на у ти по ло ги ји 
ме ђу на род них дру шта ва мо же ока рак те ри са ти као ко ег зи стен ци ја 
у ко јој су кључ не уста но ве су ве ре ни тет, те ри то ри јал ни ин те гри-
тет, рав но те жа сна га, ди пло ма ти ја, упра вља ње од стра не ве ли ких 
си ла, рат и ме ђу на род но пра во.3) Ови прин ци пи и да нас пред ста-
вља ју зна чај не еле мен те спољ них по ли ти ка др жа ва За пад ног Бал-
ка на иако их је про цес ста би ли за ци је и при дру жи ва ња по ли тич ки 
и прав но (пот пи си ва њем Спо ра зу ма о ста би ли за ци ји и при дру жи-
ва њу) усло вио, да оства ре ре ги о нал ну са рад њу и до бро су сед ске 
од но се. Чи ње ни ца да ре ги он у ко ме се на ла зе др жа ве кан ди да ти 
пред ста вља ујед но и гра нич ни по јас Европ ске уни је (ЕУ) и да је у 
Европ ској стра те ги ји без бед но сти Бал кан не ко ли ко пу та на ве ден 
као не у рал гич на тач ка за го то во сва ку од де фи ни са них без бед но-
сних прет њи,4) од но се ме ђу овим др жа ва ма чи ни из у зе те но зна чај-
ним за ста бил ност и без бед ност са ме Уни је. Из тог раз ло га, не би 
тре ба ло да за чу ди што је глав ни стра те шки од го вор ЕУ и ње них 
др жа ва чла ни ца у ци љу оси гу ра ва ња соп стве не без бед но сти из-
град ња без бед но сти у ње ном не по сред ном су сед ству.5) 

Има ју ћи у ви ду ову стра те ги ју ЕУ, циљ ра да је да кроз ана ли-
зу спољ но по ли тич ких при о ри те та и кла си фи ка ци ју на ру ше них би-
ла те рал них од но са др жа ва За пад ног Бал ка на, пре ма вр сти и фа зи у 
ко јој се на ла зе, од ре ди у ко јој ме ри они пред ста вља ју без бед но сни 
иза зов за Европ ску уни ју.

ТЕ О РИЈ СКИ ОКВИР

Ана ли за спољ но по ли тич ких при о ри те та др жа ва За пад ног 
Бал ка на омо гу ћа ва нам да са гле да мо ста во ве и мо гу ће ак ци је од ре-
ђе не др жа ве ко ји мо гу би ти у су прот но сти са ста во ви ма и ак ци ја ма 
дру гих др жа ва и у том сми слу пред ста вља ти из вор на ру ша ва ња 

3) Бе ри Ба зан раз ли ку је че ти ри оп шта ти па ме ђу на род них дру шта ва: по ли ти ку си ле, ко ег-
зи стен ци је, са рад ње и кон вер ген ци је. По гле да ти у: Ba rry Bu zan, “How re gi ons we re ma-
de, and the le ga ci es for world po li tics: an En glish School re con na is san ce”, in: In ter na ti o nal 
Re la ti ons The ory and Re gi o nal Tran sfor ma tion (edi ted by T. V. Paul), рp. 22-46.

4) Те ро ри зам, про ли фе ра ци ја оруж ја за ма сов но уни шта ва ње,  ре ги о нал ни су ко би, не у-
спех др жа ва (sta te fa i lu re) и ор га ни зо ва ни кри ми нал.

5) По гле да ти: Без бед на Евро па у бо љем све ту – Европ ска стра те ги ја без бед но сти, 2003.
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би ла те рал них од но са две зе мље. Они нам омо гу ћа ва ју иден ти фи-
ка ци ју про бле ма ко ји ће би ти кла си фи ко ва ни као спор или су коб и 
ко ји ће у скла ду са ти ме има ти ве ћи зна чај за без бед ност Европ ске 
уни је.

Из пре гле да на ру ше них од но са из ме ђу др жа ва кан ди да та и 
по тен ци јал них кан ди да та за члан ство у ЕУ, ко ји ће мо раз мо три ти 
у на ред ном де лу ра да, они се мо гу кла си фи ко ва ти у нај ма ње две 
вр сте. Пре ма ста ту су су бје ка та ко ји уче ству ју у на ру ше ном би ла-
те рал ном од но су, они се мо гу свр ста ти у на ру ше не од но се ко је ове 
др жа ве има ју ме ђу со бом и оне ко је има ју са др жа ва ма чла ни ца ма. 
На ру ше ни од но си др жа ва кан ди да та са др жа ва ма чла ни ца ма су од 
по себ ног зна ча ја за ста бил ност ЕУ, бу ду ћи да др жа ве чла ни це свој 
ста тус мо гу ко ри сти ти за бло ки ра ња на пре до ва ња пре го ва рач ког 
про це са др жа ва кан ди да та или по тен ци јал них кан ди да та за члан-
ство у ЕУ. Та ко ђе, на ру ше ни би ла те рал ни од но си се мо гу кла си-
фи ко ва ти пре ма са др жи ни и у том сми слу они се мо гу по де ли ти 
на на ру ше не од но се око гра ни ца и ста ту са те ри то ри ја, ста ту са на-
ци о нал них ма њи на, пи та ња иден ти те та, кул ту ре и је зи ка или оне 
про и за шле из рат ног на сле ђа. 

У на ред ном де лу ра да ис тра жи ће мо у ко јој ме ри сва ки од 
ове вр сте на ру ше них би ла те рал них од но са пред ста вља иза зов за 
без бед ност ре ги о на, али и са ме Европ ске уни је, пре гле дом спољ-
но по ли тич ких при о ри те та др жа ва За пад ног Бал ка на ко ји нам омо-
гу ћа ва да уочи мо од нос пре ма дру гим др жа ва ма ре ги о на, као и 
усме ре ност де ло ва ња од ре ђе не др жа ве ка ње ном су сед ству ко ја мо-
же би ти из вор по тен ци јал не не ста бил но сти. Та ко ђе, при ме ни ће мо 
кла си фи ка ци ју на ру ше них би ла те рал них од но са ко ју да је Мар та 
Зор ко са Фа кул те та по ли тич ких зна но сти из За гре ба, јер пред ста-
вља ме то до ло шки и те о риј ски је дин ствен и ла ко ра зу мљив оквир 
за ово ис тра жи ва ње. Ње га по себ но чи ни при јем чи вим и чи ње ни ца 
да га она у сво јим тек сто ви ма ко ри сти упра во на при ме ри ма спо-
ро ва/су ко ба из ме ђу ре пу бли ка бив ше Ју го сла ви је,6) иако пре све га 
ба зи ра ним на гра нич не спо ро ве/су ко бе.

Аутор ка раз ли ку је че ти ри фа зе би ла те рал них кон фли ка та. 
Пр ва фа за под ра зу ме ва пре по зна ва ње по сто ја ња про бле ма кроз 
по сто ја ње кон тра дик тор них ста во ва ко ји се мо гу про чи та ти из ме-
диј ских нат пи са, раз ли чи то де фи ни са них до ку ме на та, тех нич ких 

6) По гле да ти: Мар та Зор ко, „Кон фликт ни по тен ци јал до бро су сед ских од но са: Слу чај Хр-
ват ске и Сло ве ни је“, По ли тич ке пер спек ти ве, бр. 2/2011, Фа кул тет по ли тич ких на у ка, 
Бе о град, стр. 43-62 и „Кон фликт ни по тен ци јал до бро су сед ских од но са: Слу чај Хр ват-
ске и Цр не Го ре“, По ли тич ке пер спек ти ве, бр. 1/2013, Фа кул тет по ли тич ких на у ка, Бе-
о град, стр. 57-75.



Марина Т. Костић, Урош В. Живковић НАРУШЕНИ БИЛАТЕРАЛНИ  ...

87

про бле ма на те ре ну или сту ди је на уч не за јед ни це. Дру га фа за под-
ра зу ме ва укљу чи ва ње ши ре јав но сти, по је ди нач не еска ла ци је на-
си ља или изо ло ва не екс це се на те ре ну. С об зи ром да су коб, као 
та кав, још не по сто ји, у пр ве две фа зе ра ди се о спо ру. Тре ћу фа-
зу, ме ђу тим, ка рак те ри шу не га тив не ди пло мат ске ак ци је, као што 
су еко ном ске санк ци је, бло ка де не ких спо ра зу ма; оштре кри ти ке у 
јав но сти, мо гу ће упли та ње тре ће стра не, и сл. Тен зи је ра сту, на др-
жав ном и под др жав ном ни воу и мо гу ћи су раз ли чи ти ор га ни зо ва-
ни или спо ра дич ни ин ци ден ти. У овој фа зи спор но пи та ње по ста је 
по ли тич ка те ма те по чи ње мо да го во ри мо о су ко бу. Че твр ту фа зу 
ка рак те ри ше из би ја ње ору жа не ак ци је, не за ви сно од то га да ли се 
она до га ђа са мо у од ре ђе ним сег мен ти ма дру штва или на др жав-
ном ни воу. Ова фа за об у хва та еска ла ци ју на си ља пре ма де фи ни са-
ним пој мо ви ма вој них ме ђу др жав них спо ро ва и ра та.7)

СПОЉ НО ПО ЛИ ТИЧ КИ ПРИ О РИ ТЕ ТИ  
ДР ЖА ВА ЗА ПАД НОГ БАЛ КА НА И  
КЛА СИ ФИ КО ВА ЊЕ НА РУ ШЕ НИХ  

БИ ЛА ТЕ РАЛ НИХ ОД НО СА

При о ри те ти спољ не по ли ти ке Ал ба ни је од но се се на: стра-
те шко парт нер ство са САД и ЕУ, ис пу ња ва ње оба ве за про ис те клих 
из члан ства у НА ТО, на пре до ва ње у про це су при сту па ња Европ-
ској уни ји, по бољ ша ње од но са и про ду бљи ва ње еко ном ске са рад-
ње са су сед ним зе мља ма, пра ва Ал ба на ца у Ма ке до ни ји, Цр ној 
Го ри и „Пре шев ској до ли ни“ и ре ша ва ње пи та ња Ча ме ри је у Грч-
кој,8) кон со ли да ци ја од но са са су се ди ма ко је су чла ни це ЕУ и НА-
ТО по пут Ита ли је, Грч ке и Тур ске за сно ва на на стра те шким про-
јек ти ма за еко ном ски опо ра вак при че му ће пред ност би ти да та 
„енер гет ској ди пло ма ти ји“, као и стра те шки од но си са Ко со вом и 
бри га о Ал бан ци ма у све ту.9) Ста вља ње пи та ње ста ту са ал бан ске 
на ци о нал не ма њи не у су сед ним др жа ва ма или де ло ви ма др жа ва 
(по пут „Пре шев ске до ли не“) у при о ри те те спољ не по ли ти ке Ал ба-
ни је, као и из бор ин стру ме на та ко ји ма се ово мо же по сти ћи, мо же 
би ти су прот но сти са из ра же ним ста во ви ма и ак ци ја ма др жа ве на 

7) Мар та Зор ко, „Кон фликт ни по тен ци јал до бро су сед ских од но са: Слу чај Хр ват ске и Сло-
ве ни је“, По ли тич ке пер спек ти ве, бр. 2/2011, Фа кул тет по ли тич ких на у ка, Бе о град, стр. 
54.

8) Ал бан ски на зив за се вер ни Епир.

9) Спољ но по ли тич ки при о ри те ти Ре пу бли ке Ал ба ни је, Ми ни стар ство спољ них по сло ва 
Ре пу бли ке Ал ба ни је, http://www.pu ne te jashtme.gov.al/en/mis sion/pri o ri ti es/pri o ri ti es, при-
сту пље но: 15.04.2015.
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ко је се од но си по пут Ср би је (ста тус Ал ба на ца у Пре шев ској до ли-
ни и ста тус тзв. Ко со ва), Цр не Го ре и Ма ке до ни је (ста тус ал бан ске 
ма њи не) и Грч ке (ста тус Ал ба на ца у се вер ној Грч кој и гра нич ни 
од нос на Јон ском мо ру). 

При ме њу ју ћи прет ход но на ве де ну кла си фи ка ци ју на ру ше ни 
би ла те рал ни од нос од нос Ал ба ни је са Ср би јом се од но си на ста тус 
на ци о нал них ма њи на и ста тус де ла те ри то ри ја и у овом мо мен ту 
на ла зи се на ни воу спо ра тј. по сто ја ња и ре а го ва ња на су прот не 
ста во ве и из ја ве. Ин ци ден ти по пут оног на фуд бал ској утак ми ци 
Ср би је и Ал ба ни је ка да је дрон ко ји је но сио ма пу тзв. Ве ли ке Ал-
ба ни је уле тео на те рен, по ста вља ње истих ма па на ре зи ден ци је ал-
бан ских зва нич ни ка, мо то под ко јим је 23. мар та 2015. го ди не одр-
жа на дру га за јед нич ка сед ни ца вла да Ал ба ни је и „Ко со ва“ а ко ји 
гла си „Јед на зе мља, је дан на род, је дан сан“ и из ја ва пре ми је ра Ал-
ба ни је на кон сед ни це у ко јој се на во ди да она пред ста вља ал бан ско 
на ци о нал но ује ди ње ње пре ко Европ ске уни је10), као и из ра жа ва ње 
на ме ре о ује ди ње њу Ал ба ни је са тзв. Ко со вом „на кла си чан на чин 
уко ли ко ЕУ не бу де отво ри ла пу те ве за европ ску ин те гра ци ју Ко со-
ва"11) пред ста вља ју не ке од по ка за те ља кон фликт но сти од но са две 
др жа ве.

На ру ше ни од но си из ме ђу Ал ба ни је и Ма ке до ни је та ко ђе се 
од но се на ста тус на ци о нал не ма њи не као и де ла те ри то ри је и мо-
гу се свр ста ти у ни во спо ра ко ји има ви сок сте пен кон фликт ног 
по тен ци ја ла, има ју ћи у ви ду по нов но огла ша ва ње Ал бан ске на-
ци о нал не ар ми је из апри ла 2012. го ди не и ње не ци ље ве ства ра ња 
Ве ли ке Ал ба ни је, при ту жбе Ал ба на ца на не про пор ци о нал но пред-
ста вља ње у ин сти ту ци ја ма Ма ке до ни је,12) као и по раст ал бан ског 
на ци о на ли зма на ко ји ука зу ју нај но ви је из ја ве зва нич ни ка Ал ба ни-
је у ве зи са ма пом и кон цеп том тзв. Ве ли ке Ал ба ни је. 

Од но си из ме ђу Ал ба ни је и Цр не Го ре та ко ђе се мо гу ве за-
ти за ста тус ал бан ске на ци о нал не ма њи не, што се мо же иш чи та ти 
из спољ но по ли итчких при о ри те та Ал ба ни је. Има ју ћи у ви ду спо-
ра дич не ин ци ден те као што је скр на вље ње пра во слав не цр кве на 
Ру ми ји 7. ав гу ста 2012. Го ди не, као и те ри то ри јал ни об у хват тзв. 

10) „Ра ма: ЕУ ује ди њу је Ал ба ни ју и КиМ“, Б92, 23.03.2015. http://www.b92.net/in fo/ve sti/in-
dex.php?yyyy=2015&mm=03&dd=23&nav_ca te gory=640&nav_id=971963, при сту пље но: 
15.04.2015.

11) Ре а го ва ње Ми ни стар ства спољ них по сло ва Ре пу бли ке Ср би је по во дом из ја ве пре ми је ра 
Ал ба ни је Еди ја Ра ме, 9. април 2015. Го ди не, http://www.mfa.gov.rs/sr/in dex.php/pres-ser-
vis/sa op ste nja/15072-2015-04-09-12-45-53?lang=cyr, при сту пље но: 15.04.2015.

12) Co un try Re ports on Hu man Rights Prac ti ces for 2013, U.S Sta te De part ment, Bu re au of De-
moc racy, Hu man Rights, and La bor, http://www.sta te.gov/j/drl/rls/hrrpt/hu man rightsre port/
in dex.htm?year=2013&dlid=220304, при сту пље но: 15.04.2015.
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Ве ли ке Ал ба ни је од но си из ме ђу Ал ба ни је и Цр не Го ре мо гу до ве-
сти до на ру ша ва ња би ла те рал них од но са две зе мље. 

На ру ше ност од но са Ал ба ни је и Грч ке об у хва та пи та ње ста-
ту са Ал ба на ца у Ча ме ри ји (грч ки: Тре спо ти ја) и пи та ње утвр ђи ва-
ње гра ни це на Јон ском мо ру. Зах тев тзв. Чам-Ал ба на ца (ко је Ал ба-
ни ја по др жа ва има ју ћи у ви ду ње не спољ но по ли тич ке при о ри те те) 
од но си се на до би ја ње грч ког др жа вљан ства, при зна ва ње ста ту са 
на ци о нал не ма њи не и по вра так имо ви не про те ра них Ал ба на ца 
на кон Дру гог свет ског ра та. Од нос око овог пи та ња свр ста ва мо у 
ни во спо ра са ви со ким кон фликт ним по тен ци ја лом где се раз ли-
чи тост ста во ва огле да у то ме да се ово пи та ње стал но по ку ша ва 
ста ви ти ви со ко на аген ди и ин тер на ци о на ли зо ва ти, док је за Грч ку 
оно одав но за тво ре но и не по сто ји као про блем.13) Са дру ге стра не, 
бу ду ћи да је до шло до бло ка де ра ти фи ка ци је Спо ра зу ма о гра ни ци 
на Јон ском мо ру, на ру ше не од но се Ал ба ни је и Грч ке по пи та њу 
гра ни це на мо ру свр ста ва мо у ни во су ко ба. Овај спо ра зум пот пи-
сан је 2009. го ди не, али га је Устав ни суд Ал ба ни је од ба цио 2010. 
го ди не због „по вре де те ри то ри јал ног ин те гри те та Ал ба ни је“, док 
је пар ла мен тар на ко ми си ја за спољ не по сло ве до шла до за кључ ка 
да Спо ра зум кр ши су ве ре ни тет и те ри то ри јал ни ин те гри тет Ал ба-
ни је. На кон овог по те за грч ки ми ни стар спољ них по сло ва је ука зао 
на то да ће пре го ва рач ки про цес са Ал ба ни јом по че ти тек на кон 
ра ти фи ка ци је по стиг ну тог Спо ра зу ма о гра ни ци.14)

Бо сна и Хер це го ви на као свој при мар ни циљ има очу ва ње и 
за шти ту соп стве не не за ви сно сти, су ве ре ни те та и те ри то ри јал ног 
ин те гри те та, пот пу ну и до след ну при ме ну Оп штег ми ров ног спо-
ра зу ма,15) као и при сту па ње БиХ евро а тлант ским ин те гра ци о ним 
про це си ма и уче шће у дру гим мул ти ла те рал ним фо ру ми ма. По ред 
то га, као основ не прав це и ак тив но сти спољ не по ли ти ке и трај-
ни при о ри тет, Бо сна и Хер це го ви на на во ди уна пре ђе ње са рад ње 
са су сед ним др жа ва ма – Хр ват ском, Ср би јом и Цр ном Го ром.16) У 
скла ду са пр вим и зад њим при о ри те том нај ве ћи иза зо ви Бо сне и 

13) Mi ran da Vic kers, “The Cham is sue – Whe re to Now?”, Con flict Stu di es Re se arch Cen tre, Bal
kans Se ri es, 07/01, De fen ce Aca demy of the Uni ted King dom, Ja nu ary 2007.

14) Ble rim Re ka, Gre e ce slams the EU do or to Al ba nia in ma ri ti me dis pu te, Uni ted Euro pe Blog, 
http://www.uni ted-euro pe.eu/news-and-to pics/euro pean-to pics/gre e ce-slams-the-eu-do or-to-
al ba nia-in-ma ri ti me-dis pu te/, 01.09.2014., при сту пље но: 16.4.2015.

15) Деј тон ски ми ров ни спо ра зум из 1995. го ди не. Ов де тре ба има ти у ви ду да по ли тич ке 
ели те у БиХ не ви де ову тач ку на исти на чин. Та ко пар ти је бо сан ских му сли ма на те же 
ве ћој цен тра ли за ци ји на фе де рал ном ни воу, пар ти је бо сан ских Ср ба те же очу ва њу над-
ле жно сти Ре пу бли ке Срп ске, док Хр ва ти ве ћи ном те же кре и ра њу соп стве ног ен ти те та.

16) Оп шти прав ци и при о ри те ти за про во ђе ње спољ не по ли ти ке Бо сне и Хер це го ви не, 
МИП БиХ, http://www.mvp.gov.ba/vanj ska_po li ti ka_bih/osnov ni_prav ci_vanj ske_po li ti-
ke_bih/de fa ult.aspx?id=2, при сту пље но: 15.04.2015.
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Хер це го ви не, по ред ду бо ких уну тра шњих по де ла и про бле ма, би ће 
утвр ђи ва ње гра ни це са Цр ном Го ром на Су то ри ни.17)

У скла ду са кла си фи ка ци јом ко ри шће ном у овом ис тра жи-
ва њу, не ре ше но пи та ње гра ни це Бо сне и Хер це го ви не и Цр не Го-
ре код Су то ри не ка рак те ри шу бло ка да до но ше ња Уго во ра о раз-
гра ни че њу, по стиг ну тог на кон шест го ди на про це са раз гра ни че ња 
ко ји је за вр шен сре ди ном 2014. го ди не, ор га ни зо ва ње ши ре јав не 
рас пра ве (што спа да у дру гу фа зу сте пе на кон фликт но сти), али и 
кон крет не не га тив не ди пло мат ске ак ци је, као што су од лу ка цр но-
гор ског пред сед ни ка да због те ри то ри јал них пре тен зи ја БиХ пре-
ма Су то ри ни од ло жи упу ћи ва ње ам ба са до ра Цр не Го ре у Са ра је во 
и ре ци проч на од лу ка Пред сед ни штва БиХ да по ву че ам ба са до ра 
БиХ из Цр не Го ре на кон сул та ци је. Све ово свр ста ва га у тре ћу 
фа зу кон фликт но сти тј. су коб. Има ју ћи у ви ду по ди за ње ни воа кон-
фликт но сти, ово пи та ње вр ло бр зо до би ја зна чај и за тре ће стра не 
по пут Европ ске уни је и САД, ко је су га ран ти ми ра у БиХ. 

Цр на Го ра је утвр ди ла три при о ри те та сво је спољ не по ли-
ти ке: ин те гра ци ју у ЕУ и НА ТО, уна пре ђе ње и одр жа ва ње до-
бро су сед ских од но са и ре ги о нал не са рад ње, као и раз ви ја ње би-
ла те рал не и мул ти ла те рал не са рад ње.18) Као и у слу ча ју Бо сне и 
Хер це го ви не, Цр на Го ра ће по се бан иза зов има ти у од ре ђи ва њу 
гра ни це са овом су сед ном др жа вом ре ша ва њем пи та ња Су то ри не. 
Има ју ћи у ви ду прет ход но на ве де ни при о ри тет Ал ба ни је у по гле-
ду пра ва Ал ба на ца, од по себ ног зна ча ја ће би ти од нос Цр не Го ре 
и Ал ба ни је по во дом ста ту са ал бан ске на ци о нал не ма њи не. Не би 
тре ба ло за не ма ри ти ни про блем око пи та ња цр но гор ске на ци о нал-
не ма њи не на Ко со ву и Ме то хи ји, као ни то пло-хлад ни од нос са 
Ср би јом, по себ но по пи та њу пра ва Ср ба у Цр ној Го ри.

По ред по ме ну тог не ре ше ног гра нич ног су ко ба на мо ру са 
Бо сном и Хер це го ви ном, Цр на Го ра има спор са Хр ват ском око 
гра ни це на по лу о стр ву Пре вла ка на ко јем је тре нут но на сна зи при-
вре ме ни ре жим уста но вљен Про то ко лом из 2002. го ди не. Бу ду ћи 
да се у по ја су Пре вла ке от по че ло са ис тра жи ва њем наф те и га са 
мо же до ћи до усло жња ва ња по сто је ћег спо ра.19) Ва жан фак тор, при 

17) „Су то ри на (не) при па да Бо сни“, Но во сти, 25.02.2015, http://www.no vo sti.rs/ve sti/pla ne-
ta.300.html:535499-Su to ri na-ne-pri pa da-Bo sni, при сту пље но: 15.04.2015.

18)  „Спољ но по ли тич ки при о ри те ти Цр не Го ре“, Ми ни стар ство вањ ских по сло ва и европ-
ских ин те гра ци ја Ре пу бли ке Цр не Го ре, http://www.mvpei.gov.me/mi ni star stvo/spolj no-
po li tic ki-pri o ri te ti?alp ha bet=cyr, при сту пље но: 15.04.2015.

19)  „За греб: Пре вла ка је под хр ват ском ју рис дик ци јом“, По ли ти ка, 02.08.2014,  http://www.
po li ti ka.rs/ru bri ke/re gion/Za greb-Pre vla ka-je-pod-hr vat skom-ju ris dik ci jom.lt.html, при сту-
пље но: 15.04.2015.
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том, је сте и чи ње ни ца да је Хр ват ска чла ни ца ЕУ, а Цр на Го ра у 
пре го во ри ма о члан ству. 

Ре пу бли ка Ма ке до ни ја, та ко ђе, из два ја три при о ри те та 
спољ не по ли ти ке: члан ство у ЕУ, члан ство у НА ТО и еко ном ску 
ди пло ма ти ју. Има ју ћи у ви ду пр ва два при о ри те та, од по себ ног је 
зна ча ја су коб око име на и иден ти те та са Грч ком и Бу гар ском ко ји 
су до ве ли до бло ки ра ње пре го ва рач ког про це са Ма ке до ни је са ЕУ 
и члан ства у НА ТО. 

На ру ше ни од но си Ма ке до ни је и Грч ке око име на др жа ве 
„Ре пу бли ка Ма ке до ни ја“, тра ју још од оса мо ста љи ва ња Ма ке до-
ни је 1992. го ди не. Иако је би ло од ре ђе них по ма ка у пре го во ри ма, 
као што је са гла сност стра на из 1993. го ди не да Ма ке до ни ја мо же 
да по ста не члан УН под при вре ме ним име ном „Бив ша Ју го сло вен-
ска Ре пу бли ка Ма ке до ни ја (БЈРМ)“ (Ре зо лу ци је СБ УН 817 и 845) 
или по стиг ну ти При вре ме ни до го вор из 1995. ко јим се Ма ке до ни ја 
оба ве за ла на про ме ну Уста ва и сво јих др жав них сим бо ла, а Грч ка 
да је не ће бло ки ра ти у ме ђу на род ним и ре ги о нал ним ор га ни за ци-
ја ма под при вре ме ним име ном, овај су коб до да нас оста је не ре шен. 
Да нас Грч ка од би ја да да са гла сност за члан ство Ма ке до ни је у ЕУ 
и НА ТО све док се не ре ши спор око име на, али и из ме не Уста ва у 
по гле ду на зи ва ма ке дон ске на ци је. Ве то Грч ке на члан ство Ма ке до-
ни је у НА ТО на Са ми ту у Бу ку ре шту 2008. го ди не иза звао је оп шту 
осу ду, а Ме ђу на род ни суд прав де је, на осно ву ту жбе Ма ке до ни је, 
пре су дио да је Грч ка та да пре кр ши ла сво је ме ђу на род но пре у зе-
те оба ве зе из При вре ме ног до го во ра.20) Са дру ге стра не, про је кат 
вла де де сног цен тра у Ма ке до ни ји „ан тич ка Ма ке до ни ја“, као по-
ку шај гра ђе ња иден ти те та са вре ме не Ма ке до ни је на осно ва ма оне 
ан тич ке,21) још ви ше под гре ва тен зи је и ја ча сум њи ча вост зва нич не 
Ати не. Има ју ћи у ви ду број не не га тив не ди пло мат ске ак ци је и не-
при ме њи ва ње по стиг ну тих спо ра зу ма, као и зна чај ну уло гу тре ће 
стра не, овај на ру ше ни би ла те рал ни од нос сва ка ко спа да у су коб.

На ру ше ни од но си Ма ке до ни је и Бу гар ске су, та ко ђе, ком пли-
ко ва ни бу ду ћи да је ова др жа ва би ла пр ва ко ја је при зна ла не за ви-
сност Ре пу бли ке Ма ке до ни је, али ни је при зна ла по сто ја ње по себ-
не ма ке дон ске на ци је или је зи ка, већ их сма тра под гру пом од но сно 
ди ја лек том бу гар ског на ро да и је зи ка. Бу гар ска је кра јем 2012. го-
ди не би ла про тив од ре ђи ва ња да ту ма за по че так пре го во ра са Ма-

20)  Пре су да Ме ђу на род ног су да прав де у слу ча ју Ма ке до ни ја про тив Грч ке, 05.12.2011, 
http://www.icj-cij.org/doc ket/fi les/142/16827.pdf, при сту пље но: 15.04.2015.

21) „Му ке по Алек сан дру“, Вре ме, 01. 03. 2012, http://www.vre me.com/cms/vi ew.php?id= 
1038309,  при сту пље но: 15.04.2015.
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ке до ни јом,22) због „ан ти бу гар ске про па ган де“, а је дан од раз ло га 
је и об ја вљи ва ње Ен ци кло пе ди је Ма ке дон ске ака де ми је на у ка и 
умет но сти. Оп ту жу ју ћи је за ад ми ни стра тив не и дру ге при ти ске на 
бу гар ску на ци о нал ну ма њи ну у Ма ке до ни ји, Бу гар ска је већ 2006. 
го ди не на ја ви ла пре и спи ти ва ње по сту па ка Ма ке до ни је у та квим 
слу ча је ви ма као је дан од кри те ри ју ма на осно ву ко га ће се про це-
ни ти спрем ност ове др жа ве за члан ство у ЕУ. Све ово свр ста ва овај 
на ру ше ни од нос у ка те го ри ју су ко ба. 

Ка рак тер ових су ко ба Ма ке до ни је са Грч ком и Бу гар ском го-
во ри о то ме да Ма ке до ни ју пре све га бри ну пи та ња ко ја про ис ти чу 
из тзв. со ци је тал ног сек то ра без бед но сти,23) што мо же да про у зро-
ку је не са мо ви ше де це ниј ску фру стра ци ју, пот пи ри ва ну спо ља и 
уну тра, већ и еска ла ци ју на си ља ши рих раз ме ра. 

Та ко ђе, упо ре ђи ва њем при о ри те та Ал ба ни је са при о ри те-
ти ма Ма ке до ни је у по гле ду члан ства у ЕУ, као и има ју ћи у ви ду 
по бу ну Ал ба на ца ко ја се де си ла 2001. го ди не, мо же се за кљу чи ти 
да ће јед но од зна чај них пи та ња би ти ста тус Ал ба на ца ко ји чи не 
кон сти ту тив ни на род Ре пу бли ке Ма ке до ни је. 

На кра ју, Ре пу бли ка Ср би ја као свој пр ви стра те шки спољ-
но по ли тич ки при о ри тет од ре ђу је члан ство у ЕУ, али и ства ра ње и 
про мо ци ју ре ги о нал не са рад ње зе ма ља За пад ног Бал ка на, као де-
ла про це са „ис пу ња ва ња по ли тич ких и дру гих усло ва за не сме тан 
про цес при сту па њу Европ ској уни ји“.24) Не сме тан про цес при сту-
па ња Ре пу бли ке Ср би је Уни ји зна чи и ре ша ва ње пи та ња ста ту са 
тзв. Ко со ва, чи ју су не за ви сност при зна ле све су сед не др жа ве осим 
Бо сне и Хер це го ви не и Ру му ни је.

На ру ше ни од но си Ср би је са Ал ба ни јом, као што је прет ход-
но на ве де но, од но се се на ста тус ал бан ске на ци о нал не ма њи не и 
ста тус де ла те ри то ри ја и у овом мо мен ту се на ла зи на ни воу спо ра 
тј. по сто ја ња и ре а го ва ња на су прот не ста во ве и из ја ве. 

22) „Бу га ри бло ки ра ју при сту па ње Ма ке до ни је ЕУ“, Но во сти, 11.12.2012, http://www.no vo-
sti.rs/ve sti/pla ne ta.300.html:409994-Bu ga ri-blo ki ra ju-pri stu pa nje-Ma ke do ni je-EU, при сту-
пље но: 15.04.2015.

23) По гле да ти: Фи лип Еј дус, Ме ђу на род на без бед ност: Те о ри је, сек то ри и ни вои, Слу жбе-
ни гла сник, Бе о град 2012, стр. 177-192.

24) „Европ ска уни ја и ре ги о нал на са рад ња, Ми ни стар ство спољ них по сло ва Ре пу бли ке Ср-
би је, 25.09.2012, http://www.mfa.gov.rs/sr/in dex.php/spolj na-po li ti ka/eu?lang=lat, при сту-
пље но: 15.04..2015.
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Иако је по сто ја ла не га тив на ди пло мат ска ак ци ја Ср би је пре-
ма Ма ке до ни ји25) и Цр ној Го ри26) ко ја је об у хва та ла про гла ше ње ам-
ба са до ра ових др жа ва у Ср би ји пер со на ма нон гра та, исто се ни је 
де си ло са дру гим др жа ва ма су се ди ма Ср би је. Због бр зе нор ма ли-
за ци је ди пло мат ских од но са Ср би је са овим др жа ва ма, ове би ла те-
рал не од но се не свр ста ва мо у спор не. Ипак, има ју ћи у ви ду прет-
ход но на ве де не од но се Ал ба ни је, уоч љи ве су тен зи је око ста ту са 
тзв. Ко со ва у по гле ду мо гу ћег ује ди ње ња са Ал ба ни јом.

Што се ти че ма њин ског пи та ња, у Пре ше ву и Бу ја нов цу Ал-
бан ци чи не ви ше од по ло ви не ста нов ни штва, док у Ме две ђи они 
чи не око јед не тре ћи не ста нов ни штва. Слич но као у Ма ке до ни ји и 
на Ко со ву и Ме то хи ји, Ал бан ци са овог под руч ја су 1992. го ди не 
ор га ни зо ва ли ре фе рен дум у ко јем су из ра зи ли же љу да Пре ше во, 
Бу ја но вац и Ме две ђа уђу у са став тзв. Ко со ва. На кон тзв. Ко сов-
ске кри зе, до ступ но сти на о ру жа ња и по др шке Ал ба на ца са Ко со ва 
и ди ја спо ре ор га ни зо ва на је Осло бо ди лач ка вој ска Пре ше ва, Ме-
две ђе и Бу ја нов ца (ОВПМБ), по угле ду на Осло бо ди лач ку вој ску 
Ко со ва, ко ја је ор га ни зо ва ла ору жа ну по бу ну у овом де лу Ср би је 
од мах на кон пот пи си ва ња Ку ма нов ског спо ра зу ма и усва ја ња Ре зо-
лу ци је СБ УН 1244, по чет ком 2001. го ди не до шло је до по бу не Ал-
ба на ца на ју гу Ср би је. За вр ше так ове по бу не, де ми ли та ри зо ва њем 
ОВПМБ, у зна чај ној ме ри је ре зул тат де ло ва ња КФОР-а.

Има ју ћи у ви ду про кла мо ва не спољ но по ли тич ке при о ри те-
те ал бан ске спољ не по ли ти ке, жал бе Ал ба на ца и Бо шња ка на не-
до вољ ну за сту пље ност у др жав ним ин сти ту ци ја ма на ло кал ном 
ни воу и ма њак књи га на ал бан ском је зи ку за се кун дар но обра зо-
ва ње,27) мо же се оче ки ва ти по раст кон фликт но сти би ла те рал них 
од но са Ср би је и Ал ба ни је у на ред ном пе ри о ду.

Са дру ге стра не, Ср би ја има не ре шен те ри то ри јал ни од нос 
са Хр ват ском у под руч ју Ша рен град ске аде на Ду на ву, на стао на-
кон ме ан дри ра ња ре ке и про тив плав них ра до ва на њој. Због не-
по ду да ра ња прет ход но де фи ни са не гра ни це и са да шњег то ка ре ке 
по сто је ко ма ди (џе по ви) коп на и реч на остр ва ко ји се на ла зе са су-

25) „Про те ран и ам ба са дор Ма ке до ни је“, Блиц, 10.10.2008, http://www.blic.rs/Ve sti/Po li ti-
ka/60335/Pro te ran-i-am ba sa dor-Ma ke do ni je, при сту пље но: 15.04.2015.

26) „Цр но гор ски ам ба са дор не по же љан у Бе о гра ду“, Ра дио те ле ви зи ја Ср би је, 09.10.2008, 
http://www.rts.rs/pa ge/sto ri es/sr/story/9/Po li ti ka/21220/Cr no gor ski+am ba sa dor+ne-
po%C5%BE e ljan+u+Be o gra du.html, при сту пље но: 15.04.2015.

27) Co un try Re ports on Hu man Rights Prac ti ces for 2013, U.S. Sta te De part ment, Bu re au of De-
moc racy, Hu man Rights, and La bor, http://www.sta te.gov/j/drl/rls/hrrpt/hu man rightsre port/
in dex.htm?year=2013&dlid=220329, при сту пље но: 15.04.2015.
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прот не стра не оба ле Ду на ва, што оте жа ва упра вља ње гра ни цом.28) 
Овај те ри то ри јал ни од нос на ла зи се у пр вој фа зи спо ра бу ду ћи да 
по сто је зва нич но из ра же ни су прот ни ста во ви две стра не. Док Ср-
би ја за сту па став да је гра ни ца на сре ди ни плов ног пу та на Ду на ву, 
Хр ват ска за го ва ра ка та стар ску гра ни цу ко ја би од сту па ла од то ка 
Ду на ва. 

Та ко ђе, би ла те рал ни од но си Хр ват ске и Ср би је око оп ту жни-
ца за рат не зло чи не кул ми ни ра ле су у слу ча ју Во ји сла ва Ше ше-
ља. На кон што је тзв. ха шки три бу нал тра жио ње го во вра ћа ње у 
при твор усле ди ла је оштра раз ме на ста во ва ми ни ста ра из Ср би је 
и Хр ват ске и па ље ње хр ват ске за ста ве од стра не Ше ше ља, на кон 
че га је ам ба са дор Хр ват ске у Бе о гра ду по ву чен на кон сул та ци је 
у За греб, а от прав ни ци по сло ва Ср би је у За гре бу упу ћен про тест 
Ми ни стар ства спољ них и европ ских по сло ва Хр ват ске (МСЕПХ). 
На ве де не не га тив не ди пло мат ске ак ци је ука зу ју на по ди за ње ни воа 
кон фликт но сти и на ру ша ва ња би ла те рал них од но са две зе мље што 
ће си гур но зах те ва ти ве ће ан га жо ва ње тре ће стра не тј. Европ ске 
уни је. Ипак, има ју ћи у ви ду да ја до шло до по нов ног вра ћа ња ам-
ба са до ра Хр ват ске у Бе о град, али да по сто је из гле ди за при ме ну 
не га тив них ди пло мат ских ак ци ја овај на ру ше ни би ла те рал ни од-
нос свр ста ва мо у би ла те рал ни спор.

КОН ФЛИКТ НОСТ БИ ЛА ТЕ РАЛ НИХ 
ОДНОСА ДР ЖА ВА ЗА ПАД НОГ БАЛ КАНА 

И БЕЗ БЕД НОСТ ЕВРОП СКЕ УНИ ЈЕ

Са кра јем хлад ног ра та пра вил но раз у ме ва ње обра за ца ре ги-
о нал них кон фли ка та и са рад ње до би ло је ши ри зна чај. Кон флик ти 
и ефе кат пре ли ва ња ко ји они про из во де да ју би ла те рал ним спо ро-
ви ма и су ко би ма зе ма ља За пад ног Бал ка на по се бан зна чај за без-
бед ност Европ ске уни је. У усло ви ма ка да су као јед не од нај ве ћих 
прет њи иден ти фи ко ва ни те ро ри зам, про ли фе ра ци ја оруж ја за ма-
сов но уни ште ње и не ле гал не ми гра ци је, ус по ста вља ње до бро су-
сед ских од но са и ре ги о нал не са рад ње на гра нич ним по ја се ви ма 
Европ ске уни је по ста ју из у зет но зна чај ни за ста бил ност и без бед-
ност са ме Уни је.

У скла ду са кон ти ну и ра ним про це сом про ши ре ња ЕУ, др жа-
ве на про сто ру Ју го и сточ не Евро пе по ста ле су део по ли ти ке про-
ши ре ња ЕУ као спе ци фич ног по ља уре ђе но сти од но са Уни је са 

28) Ви ше слав Ра ос, „По ми ца ње гра ни це Еуроп ске уни је на ју го и сток и ви ше стру ки про це-
си те ри то ри ја ли за ци је“, По ли тич ка ми сао, бр.3/2013, За греб, стр. 41. 
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др жа ва ма из ван ње за ко је по сто ји обо стра на са гла сност да тре ба 
да по ста ну ње не чла ни це и ко ју ка рак те ри шу на че ла де мо кра ти-
је, тр жи шне при вре де и мул ти ла те ра ли зма, као и нор ме усло вља-
ва ња и ди фе рен ци ја ци је и број на дру га про це ду рал на пра ви ла.29) 
Про цес европ ских ин те гра ци ја, као и пер цеп ци ја Европ ске уни је 
као, за са да, је ди не оп ци је за еко ном ски про спе ри тет и до сти за ње 
ци ви ли за циј ских вред но сти, од стра не др жа ва кан ди да та и по тен-
ци јал них кан ди да та, омо гу ћа ва кре и ра ње ин сти ту ци о нал них ме ха-
ни за ма и по ли тич ког при ти ска на др жа ве ре ги о на да сво је спо ро ве 
ре ша ва ју мир ним пу тем. Ме ђу тим, кри за по ли ти ке про ши ре ња ЕУ, 
те рас плам са ва ње ге о по ли тич ког су ко ба из ме ђу евро а тлант ских 
зе ма ља и Ру си је, мо гу ве о ма не га тив но ути ца ти на по ли тич ку и 
без бед но сну си ту а ци ју на Бал ка ну. Пи та ње енер гет ске ста бил но-
сти то у мно го ме и до ка зу је. Има ју ћи то у ви ду, као и чи ње ни цу да 
је ре ги он део ши ре Евро пе и да се не по сред но на сла ња на гра ни це 
ЕУ, ја сно је да сва ка не ста бил ност, слу чај но или на мер но иза зва на, 
спољ ним или уну тра шњим при ти сци ма, мо ра не дво сми сле но ути-
ца ти на ста бил ност и без бед ност ЕУ као це ли не. Има ју ћи у ви ду 
бли ску про шлост и ути цај ју го сло вен ске кри зе 90-тих го ди на ХХ 
ве ка на без бед ност ЕУ, као и на раз вој За јед нич ке спољ не, а по себ-
но без бед но сне и од брам бе не по ли ти ке ЕУ, др жа ве чла ни це су то га 
бол но све сне и чи ни ће све да до но вог су ко ба на Бал ка ну не до ђе.

У ко јој ме ри је, ме ђу тим, мо гу ћа тран сфор ма ци ја ре ги о на 
За пад ног Бал ка на у ми ро љу би ву за јед ни цу на кон Хлад ног ра та? 
Ис тра жи ва ње спро ве де но у овом ра ду ука зу је нам да све др жа ве 
ко је су кан ди да ти или по тен ци јал ни кан ди да ти за члан ство у ЕУ 
има ју зна чај не на ру ше не би ла те рал не од но се. На ру ше ни од но си 
на ни воу су ко ба об у хва та ју пи та ња иден ти те та и кул ту ре, као и 
гра нич на пи та ња. При том, до са да шња ис ку ства по ка зу ју да је на-
ру ше ност тзв. со ци је тал них од но са трај ни ја и ин тен зив ни ја, док 
се они око гра ни це мо гу ре ша ва ти и суд ским пу тем, као у слу ча ју 
Сло ве ни је и Хр ват ске око гра ни це у Пи ран ском за ли ву, или Цр не 
Го ре и Хр ват ске око гра ни це на Пре вла ци. Та ко ђе, до са да је по ка-
за но да су за ЕУ зна чај ни ји они спо ро ви или су ко би ко ји се од но се 
на ње не др жа ве чла ни це бу ду ћи да се они пре но се у ин сти ту ци је 
и ре ги о нал не ин стру мен те и ме ха ни зме ЕУ. По ред то га, Ма ке до-
ни ја са два на ру ше на би ла те рал на од но са на ни воу су ко ба ко ји су 
со ци је тал не при ро де и са др жа ва ма ко је су већ чла ни це Европ ске 
уни је – са Грч ком око име на и иден ти те та и Бу гар ском око иден-

29) Ма ри на Т. Ко стић, „По ли ти ка про ши ре ња Европ ке уни је: кон цепт, на у че не лек ци је 
и слу чај Ср би је“, Срп ска по ли тич ка ми сао, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 
2014, стр. 221.
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ти те та, кул ту ре и је зи ка – као и са спо ром око по ло жа ја Ал ба на ца, 
пред ња чи као по тен ци јал ни из вор не бе збед но сти ре ги о на и Европ-
ске уни је. Та ко ђе, Ал ба ни ја са гра нич ним су ко бом са Грч ком, као 
чла ни цом ЕУ, око гра ни це на Јон ском мо ру и Ср би ја са су ко бом са 
Хр ват ском, као чла ни цом ЕУ, око не ре ше них пи та ња про ис те клих 
из ра то ва на про сто ру бив ше Ју го сла ви је и оп ту жни ца за рат не 
зло чи не, пред ста вља ју зна чај не иза зо ве за ста бил ност ЕУ. Ове две 
др жа ве, по ред на ве де них од но са су ко ба, са чла ни ца ма ЕУ, има ју 
и спо ро ве ко ји се од но се на њи хо во на ци о нал но пи та ње што пред-
ста вља зна ча јан по тен ци јал ни из вор не ста бил но сти ре ги о на и ЕУ. 

По ред кла си фи ка ци је са мих на ру ше них од но са др жа ва За-
пад ног Бал ка на и њи хо вог ути ца ја на без бед ност ЕУ, по треб но је 
има ти у ви ду и да у слу ча ју но вих гло бал них за о штра ва ња на ре-
ла ци ји Ис ток-За пад, као што је на то ука зао су коб у Укра ји ни, раз-
ли чи ти фак то ри на Бал ка ну мо гу пред ста вља ти „ис ту ре не ру ке“ 
по је ди них ве ли ких си ла, чи ме би се би ла те рал ни спо ро ви/су ко би 
мо гли ко ри сти ти у ту ђем ин те ре су. У том сми слу, кон цепт ве ли ке 
Ал ба ни је мо же би ти при хва тљив за САД и ЕУ уко ли ко се има у 
ви ду ве ро ва ње у „Европ ску Ал ба ни ју као мо де ла ин спи ра ци је и 
фак то ра ми ра и де мо крат ске ста бил но сти“, ко је је дик ти ра но „ге о-
стра те шком од го вор но шћу као НА ТО чла ни це, зна ча јем ко ји је ал-
бан ски фак тор до био на кон про гла ше ња не за ви сно сти и про спек та 
Евро-Атлант ске ин те гра ци је, ко ји усме ра ва ју док три ну на ци о нал-
не без бед но сти у ре ги о ну.“30) Из истог раз ло га, евен ту ал но ује ди-
ње ње Ср би је и Ре пу бли ке Срп ске не ће би ти при хва тљи во уко ли ко 
се има у ви ду ге о стра те шка пер цеп ци ја Ср ба као про ду же не ру ке 
ру ског ути ца ја на Бал ка ну. Та ко ђе, при ме њу ју ћи исте узро ке мо-
же се оче ки ва ти да у ме ри у ко јој се Вој во ди на бу де дис тан ци ра ла 
од по ли ти ке не у трал но сти, ње не тен ден ци је за оса мо ста љи ва њем 
би ће све зна чај ни је. На ве де но ука зу је да до ре ги о нал не тран сфор-
ма ци је За пад ног Бал ка на, на кон рас па да СССР-а, још увек ни је у 
пот пу но сти до шло.
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STRA I NED BI LA TE RAL RE LA TI ONS 
 IN THE WE STERN BAL KANS AND  

SE CU RITY OF THE EURO PEAN UNION

Re su me
Re se arch of the stra i ned bi la te ral re la ti ons and re gi o nal co o pe

ra tion in the bor der zo ne of the Euro pean Union, which We stern Bal
kans al so re pre sents, is very sig ni fi cant ta king in to ac co unt that so me of 
the gre a test thre ats to the EU se cu rity, that re qu i res good co o pe ra tion 
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bet we en the co un tri es of the re gion, are ter ro rism, pro li fe ra tion of we
a pons of mass de struc tion and il le gal mi gra tion.

From a re vi ew of stra i ned bi la te ral re la ti ons bet we en the EU 
can di da te co un tri es and po ten tial can di da tes for EU mem ber ship, they 
can be clas si fied in to at le ast two types. Ac cor ding to the sta tus of the 
su bjects par ti ci pa ting in the stra i ned bi la te ral re la ti on ship, they can be 
clas si fied as stra i ned re la ti ons that the se co un tri es ha ve among them
sel ves and tho se which they ha ve with the EU Mem ber Sta tes. Stra i ned 
re la ti ons of the We stern Bal kans sta tes that are can di da tes for the EU 
mem ber ship with the EU Mem ber Sta tes are of par ti cu lar im por tan ce 
for the sta bi lity of the EU, sin ce the Mem ber Sta tes may use the ir sta tus 
for bloc king the pro gress of the ne go ti a tion pro cess of the can di da te 
co un tri es and po ten tial can di da tes for the EU mem ber ship. Al so, stra
i ned bi la te ral re la ti ons in the re gion can be clas si fied ac cor ding to the 
con tents and in this sen se they can be di vi ded in to the dis tur bed re la
ti ons over bor ders and the sta tus of the ter ri tory, the sta tus of na ti o nal 
mi no ri ti es, is su es of iden tity, cul tu re and lan gu a ge, or tho se re sul ting 
from war he ri ta ge.

The re se arch re sults in di ca te that the We stern Bal kans re gion has 
not yet been tran sfor med in to a pe a ce ful com mu nity and is still at the 
le vel of co e xi sten ce cha rac te ri zed by in sti tu ti ons such as the so ve re
ignty, ter ri to rial in te grity, ba lan ce of po wer, con trol con duc ted by the 
ma jor po wers, War and In ter na ti o nal Law (Bu zan).

The sur vey has, al so, fo und that bi la te ral re la ti ons of the R. Ma
ce do nia re pre sents the big gest se cu rity chal len ge for the EU, sin ce it 
re ve als that this co un try has two stra i ned bi la te ral re la ti ons at the le vel 
of con flict that ha ve so ci e tal na tu re and with co un tri es that are al ready 
mem bers of the Euro pean Union  with Gre e ce over its na me and iden
tity, and Bul ga ria over the is su es of iden tity, cul tu re and lan gu a ge. It 
al so in di ca tes that the dis rup tion of the socal led so ci e tal re la ti on ships 
is mo re la sting and in ten se than tho se aro und the bor der, which can be 
re sol ved thro ugh the co urts, as in the ca se of Cro a tian and Slo ve nian 
ma ri ti me bor der is sue.

Fi nally, Al ba nia with the ma ri ti me bor der con flict with Gre e ce, 
as a EU Mem ber Sta te, over bor der on the Ionian Sea and Ser bia with 
the con flict with Cro a tia, as a mem ber of the EU, over the un re sol ved 
is su es ari sing from the wars in the for mer Yugo sla via and the war cri
mes in dic tment, re pre sent sig ni fi cant chal len ges for the sta bi lity of the 
EU. The se two co un tri es, in ad di tion to the abo ve men ti o ned con flicts 
with EU Mem ber Sta tes, ha ve dis pu tes re la ting to the ir na ti o nal is sue 
as an im por tant po ten tial so ur ce of in sta bi lity in the re gion and the EU. 
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The se na ti o nal is su es can be used as a tool for the con flict of in te rest of 
two ma jor po wers li ke the Uni ted Sta tes and Rus sian Fe de ra tion.
Keywords: bi la te ral re la ti ons, We stern Bal kans, Euro pean Union, con flicts, 

se cu rity

* Овај рад је при мљен 17. априла 2015. го ди не, а при хва ћен за штам пу на са стан ку ре дак-
ци је 15. маја 2015. го ди не.
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Сажетак
Рад пред ста вља син те зу за јед нич ких на по ра оба ауто ра да 

под руч је те ро ри зма при ка жу на гло бал ном или свет ском и Европ
ском и ре ги о нал ном ни воу. Раз ло зи ко ји су опре де љу ју ће ути ца ли 
на из бор овог те ма та ти чу се чи ње ни це да је те ро ри зам го то во у 
сре ди шту свих свет ских зби ва ња као по шаст ко ја не га тив но ути
че на оп ште ста ње без бед но сти у све ту као и оп шти на пре дак и 
раз вој дру штва и др жа ве у це ли ни. С дру ге стра не, под руч је Евро
пе мо же да нас да пред ста вља и епи цен тар те ро ри зма ко ји пре ти 
да на ру ши крх ко ус по ста вљен мир на под руч ју Бо сне и Хер це го ви
не, у де лу Ре пу бли ке Ср би је на Ко со ву и Ме то хи ји као и у Бив шој 
Ју го сло вен ској Ре пу бли ци Ма ке до ни ји. Реч је пре све га о ислам ском 
те ро ри зму као об ли ку ис по ља ва ња вер ског фа на ти зма ко ји се пре
ли ва са дру гих жа ри шта у све ту. То ме у при лог го во ре по след њи 
по да ци о из ве де ним те ро ри стич ким ак ти ма у Звор ни ку (БиХ) и Те
то ву и Ку ма но ву (Ма ке до ни ја). У оба слу ча ја упо тре бље ни су на
сил ни ак ти, као сред ство за ли ша ва ње жи во та и сло бо де при пад
ни ка по ли ци је, у ци љу ства ра ње осе ћа ја не си гур но сти код гра ђа на 
у овим др жа ва ма, као и узи ма ју ћи ши ри ге о стра те шки по ло жај и 
у са мом ре ги о ну Ју го и сто ка Евро пе. У скла ду са на ве де ним, у ра ду 
је ко ри шће на на уч на и струч на ли те ра ту ра ка ко би се ука за ло на 
оп шти по јам те ро ри зма, кла си фи ка ци ју те ро ри стич ких ор га ни
за ци ја и њи хо во де ло ва ње на под руч ју Евро пе са по себ ним освр
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том на Ср би ју. По ред то га, гра фич ки и та бе лар но су пре до че ни 
ста ти стич ки по да ци ко ји се од но се на те ро ри стич ке на па де на 
Ко со ву и Ме то хи ји. У по гле ду ме то до ло шког окви ра, ко ри шће ни 
су ме то ди ана ли зе, син те зе, исто риј ски, си сте мат ски, ло гич ки, 
ме тод ана ли зе са др жа ја, ста ти стич ки и др. 
Кључ не ре чи: те ро ри зам, те ро ри стич ке ор га ни за ци је, ору жа ни на па

ди, жр тве, по ли ци ја, вер ски фа на ти зам, екс тре ми зам

ПО ЈАМ И ЗНА ЧЕ ЊЕ ТЕ РО РИ ЗМА

Те ро ри зам као не га тив на и дру штве но-штет на по ја ва већ ду-
же вре ме за о ку пља па жњу на уч не и струч не јав но сти. У прав ној и 
по ли тич кој те о ри ји оп ти ра ве ћи број де фи ни ци ја те ро ри зма ко је 
су усло вље не раз ли чи тим при сту пи ма по је ди них ауто ра у ње го вом 
пој мов ном од ре ђе њу. Има ју ћи у ви ду ве ли ки број де фи ни ци ја те-
ро ри зма мо же мо уочи ти да ва ње раз ли чи тих зна че ња основ ним од-
ред ни ца ма ко је чи не ње гов са др жај. У ко ре ну ре чи те ро ри зам ле жи 
реч „те рор“ (лат. ужас, ве ли ки страх, бру тал ност) ко ји мо же мо де-
фи ни са ти као укуп не ак тив но сти ко је у се би са др же на сил но по-
сту па ње и упо тре бу не до зво ље них сред ста ва за оства ри ва ње (не)
оправ да них ци ље ва. У исто риј ском сми слу по сма тра но, те ро ри зам 
се пре ми јер но по ми ње у де лу Ед мун да Бер ка „Ре флек си је о Фран-
цу ској ре во лу ци ји“ из 1789. го ди не. У на ве де ном де лу се ко ри сти 
тер мин „ре жим те ро ра“ ко ји, уз нео п ход на уоп шта ва ња, са др жај но 
од го ва ра са вре ме ном пој му те ро ри зма.1) 

По јам те ро ри зам се у ли те ра ту ри ко ри сти у ши рем и ужем 
сми слу ре чи. У ши рем сми слу, „те ро ри зам об у хва та ши ро ку ле пе-
зу кри ми нал них ак тив но сти, као што су: кри ми нал ни те ро ри зам, у 
чи јој осно ви се на ла зи имо вин ски ин те рес; пси хич ки те ро ри зам, 
ко га ка рак те ри шу ре ли гиј ски и ма гиј ски ци ље ви; рат ни те ро ри зам, 
ко ји пред ста вља упо тре бу сред ста ва за иза зи ва ње те ро ра у рат не 
свр хе као и по ли тич ки те ро ри зам, ко ји је усме рен ка оства ре њу 
од ре ђе них по ли тич ких ци ље ва. У ужем сми слу, ко ји је у ли те ра ту-
ри нај че шће при су тан, овај по јам се ко ри сти за по ли тич ки те ро ри-
зам“.2)

1) Су прот ног ми шље ња је про фе сор Си ме у но вић ко ји ко рен ре чи те ро ри зам про на ла зи у 
де ли ма рим ских исто ри ча ра и прав ни ка по пут: Та ци та, Ли ви ја, Ови ди ја, Ци це ро на и др. 
Дра ган Си ме у но вић, Те ро ри замоп шти део, Еди ци ја Cri men, Бе о град, 2009, стр. 86.

2) Жи во јин Алек сић, Зо ран Ми ло ва но вић, Лек си кон кри ми на ли сти ке, Гло са ри јум, Бе о-
град, 1995, стр. 302.
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Ако те ро ри зам све де мо на под руч је по ли тич ког на си ља он-
да се под њим „под ра зу ме ва ак ци ја на си ља ко ја се при ме њу је из 
по ли тич ких раз ло га ра ди за стра ши ва ња и бес по штед ног сла ма ња 
от по ра оно га пре ма ко ме се вр ши, од но сно ме тод по ли тич ке бор бе 
у ко ме се си сте мат ским и ор га ни зо ва ним на си љем, у ци љу иза зи-
ва ња стра ха код ши рег кру га љу ди ства ра не по ве ре ње у дру штве ни 
по ре дак, са ци љем на ме та ња по ли тич ке вла сти те ро ри ста, вр ше-
њем те ро ри стич ких ак ци ја“.3)

По ла зе ћи од упли ва ме диј ских са др жа ја у свр хе ор га ни зо ва-
ња али и су зби ја ња те ро ри зма под њим мо же мо озна чи ти пар ти-
ку лар ни тип на си ља ко ји ни је си но ним за по ли тич ки мо ти ви са но 
на си ље.4) Пре ма Кур мо ну и Риб ни ка ру те ро ри зам има за циљ да 
код ста нов ни штва и вла сти про тив ко је је упе рен про из ве де страх а 
да не иза зо ве ма сов на ра за ра ња.5) 

По сма тра но у без бед но сној рав ни, те ро ри зам пред ста вља 
гло бал ну без бед но сну прет њу у све ту, јер пред ста вља је дан од 
нај о па сни јих на чи на на ру ша ва ња без бед но сти др жа ва и чи та ве 
ме ђу на род не за јед ни це у це ли ни и као та кав пред ста вља ре ал ну 
без бед но сну прет њу по је ди ним др жа ва ма и гло бал ну прет њу без-
бед но сти ме ђу на род не за јед ни це.6)

У ли те ра ту ри но ви јег да ту ма по сто ји ве ли ки број де фи ни-
ци ја те ро ри зма ко ји ма се на сто је осве тли ти раз ли чи ти аспек ти 
ње го вог де ло ва ња. Та ко, про фе сор Ра кић сма тра да је те ро ри зам 
„по стао јед на од нај о збиљ ни јих прет њи за свет и чо ве чан ство, ко ји 
сво јим ак тив но сти ма не угро жа ва са мо без бед ност, већ и со ци јал-
ни и еко ном ски раз вој што ути че на ста бил ност и про спе ри тет сва-
ке зе мље“.7) У ред ши рих де фи ни ци ја те ро ри зма сва ка ко спа да она 
ко ју на во ди про фе сор Си ме у но вић. Овај аутор на во ди да „као вид 
ин ди ви ду ал ног, не ле ги тим ног, не ле гал ног и не ин сти ту ци о нал ног 
на си ља те ро ри зам је увек окре нут про тив од ре ђе них ин сти ту ци ја 
не ког дру штва, од но сно in con cre tum про тив не ке др жа ве“.8)

3) Дар ко Ма рин ко вић, Су зби ја ње ор га ни зо ва ног кри ми на ласпе ци јал не ис тра жне ме то
де, Про ме теј, Но ви Сад, 2010, стр. 46.

4) Ви ди: Ива на Ал ка лај, „Ме ди ји и те ро ри зам“, Вој но де ло, Ми ни стар ство од бра не, Бе о-
град, бр. 4/11, стр. 349.

5) Бар те ле ми Кур мон, Дар ко Риб ни кар, Аси ме трич ни ра то ви, НИЦ Вој ска, Бе о град, 2003, 
стр. 123.

6) Ми лан Ми јал ков ски, Те ро ри зам, Фа кул тет ци вил не од бра не, Бе о град, 2004, стр. 6.

7) Ми ле Ра кић, Без бед но сна пре вен ти ва, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град - Зе мун, 
2006, стр. 73.

8) Дра ган Си ме у но вић, op. cit., стр. 78.



ПОЛИТИКА НАЦИОНАЛНЕ БЕЗБЕДНОСТИ број 1/2015 стр. 101118.

104

Раз ма тра ју ћи ве ћи број де фи ни ци ја те ро ри зма мо же мо из-
дво ји ти не ко ли ко кључ них еле ме на та, а то су:

 –  Те ро ри зам је сми шље на, по ли тич ки мо ти ви са на упо тре-
ба на си ља или прет ња на си љем да би се за пла ши ла вла да 
или ве ћи на јав но сти или да би се из вр шио при ти сак на 
њих;

 –  Те ро ри зам пред ста вља стра те ги ју на си ља ко ја је осми-
шље на да оства ри ре зул та те по сте пе ним иза зи ва њем 
стра ха или не си гур но сти;

 –  То је не за ко ни та упо тре ба прет ње или си ле пу тем ду го-
роч не кам па ње или спо ра дич них ин ци де на та;

 –  То је сра чу на та упо тре ба на си ља про тив ци ви ла, од но сно 
не бор бе них ци ље ва;

 –  Моћ се у осно ви на ла зи на вр ху на си ља – она је осва ја ње, 
ма ни пу ла ци ја и ко ри сти се ка ко би се иза зва ле од ре ђе не 
про ме не;

 –  Ре во лу ци о нар ни те ро ри зам има за циљ да иза зо ве ком-
плет ну по ли тич ку про ме ну уну тар др жа ве;

 –  По лу ре во лу ци о нар не стра те ги је има ју циљ да оства ре по-
ли тич ку про ме ну без ко лап са по ли тич ког си сте ма;

 –  Што се ти че ци ље ва, сред ста ва, ме та и на чи на спро во ђе-
ња ак ци ја то је тај на ак тив ност ко ја је па жљи во пла ни ра-
на;

 –  Ци ље ви се у осно ви мо гу раз у ме ти као по ли тич ки, со ци-
јал ни, иде о ло шки или ре ли ги о зни, јер би без ових ци ље ва 
те ро ри сти би ли сма тра ни де лин квен ти ма и кри ми нал ци-
ма;

 –  Те ро ри зам се обич но спро во ди од стра не ма њин ских гру-
па, а у не ким слу ча је ви ма и од стра не уса мље них по је ди-
на ца;

 –  По сти за ње мак си му ма пу бли ци те та је увек ва жан циљ за 
те ро ри сте;

 –  Обла сти у ко ји ма се спро во де ак ци је, од спе ци фич них зе-
ма ља и ло ка ци ја до раз ли чи тих сег ме на та дру штва, по-
ста ју бр зо тран сна ци о нал не где ши ре ње обла сти де ло-
ва ња те ро ри стич ке ор га ни за ци је че сто пре ла зи др жав не 
гра ни це.9)

9) Пре ма: Da vid Whit ta ker, Ter ro rists and Ter ro rism in con tem po rary world, Taylor and Fran cis 
e-Li brary, New York, 2004, p. 1-2.
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КЛА СИ ФИ КА ЦИ ЈА ТЕ РОРИСТИЧКИХ 
ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА

Те ро ри зам, као об лик крај ње де струк тив не и дру штве но-
штет не по ја ве, има по ред на ци о нал них, европ ске и свет ске ди мен-
зи је. Он се ис по ља ва кроз де лат ност те ро ри стич ких ор га ни за ци ја 
ко је мо гу би ти ло кал ног, ре ги о нал ног и ме ђу на род ног ка рак те ра. 
Оп шта ка рак те ри сти ка де ло ва ња свих те ро ри стич ких ор га ни за ци ја 
од но си се на на чи не њи хо вог де ло ва ња и по сле ди це ко је услед то-
га на ста ју. Сва ка од по зна тих те ро ри стич ких ор га ни за ци ја на сту па 
са сво јих иде о ло шких, на ци о на ли стич ких, вер ских и по ли тич ких 
по зи ци ја. Сто га, у за ви сно сти од вр сте те ро ри стич ког де ло ва ња и 
ци ље ва ко ји се њи ме же ле по сти ћи, све те ро ри стич ке ор га ни за ци је 
мо же мо по де ли ти у че ти ри вр сте:10)

 –  Оне ко је те же да оства ре вер ске ци ље ве;
 –  Оне ко је те же да оства ре иде о ло шке ци ље ве;
 –  Оне ко је те же да оства ре се па ра ти стич ке ци ље ве;
 –  Оне ко је те же да оства ре ви ше од јед ног ци ља.

Кла си фи ка ци ју те ро ри стич ких ор га ни за ци ја је мо гу ће из вр-
ши ти и на осно ву дру гих кри те ри ју ма. Та ко, пре ма те ри то ри јал ном 
кри те ри ју му, све те ро ри стич ке ор га ни за ци је мо же мо по де ли ти на: 
ме ђу на род не и ре ги о нал не. За тим, пре ма вре ме ну њи хо вог на стан-
ка и де ло ва ња, све те ро ри стич ке ор га ни за ци је мо же мо по де ли ти 
на: оне ко је су на ста ле у ра ни јем вре мен ском пе ри о ду (60-тих и 70-
тих го ди на 20. ве ка) и оне ко је су знат но но ви јег да ту ма јер на ста ју 
кра јем 20. ве ка и по чет ком 21. ве ка.11)

С об зи ром да је те жи ште на шег из ла га ња фо ку си ра но на 
европ ско под руч је у на ред ном из ла га њу ће мо ука за ти на основ не 
ка рак те ри сти ке те ро ри стич ких ор га ни за ци ја ко је де лу ју у Евро пи. 
Овим ор га ни за ци ја ма при па да ју: Фрак ци ја Цр ве не ар ми је, Цр ве не 
бри га де, Ир ска Ре пу бли кан ска ар ми ја, Ба скиј ска се па ра ти стич ка и 
те ро ри стич ка ор га ни за ци ја, Осло бо ди лач ка вој ска Ко со ва и др.

а) Фрак ци ја Цр ве не ар ми је (нем. RAF) у јав но сти је по зна ти-
ја под име ном Ба дер-Мај нхоф гру па. Она је при па да ла те ро ри стич-
ким ор га ни за ци ја ма ле ви чар ског иде о ло шког усме ре ња. Де ло ва ла 
је у вре мен ском пе ри о ду од 1970. го ди не, па све до 1993. го ди не 

10) Иван Јок сић, Ма ри ја на Ду кић Ми ја то вић, „Осврт на те ро ри стич ке ор га ни за ци је и мо да-
ли те ти њи хо вог фи нан си ра ња“, у збор ни ку: Те ро ри зам као гло бал на прет ња (при ре ди-
ли Жељ ко Бје ла јац, Ми на Зи ро је вић Фа тић), Прав ни фа кул тет за при вре ду и пра во су ђе 
и Цен тар за без бед но сне сту ди је, Но ви Сад, 2012, стр. 261-262.

11) Ibi dem.
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ка да је зва нич но пре ста ла да по сто ји.12) Осни ва чи ма те ро ри стич ке 
ор га ни за ци је Ба дер-Мај нхоф сма тра ју се Ан дре ас Ба дер и Гу друн 
Ен слин а ка сни је им се при дру жи ла но ви нар ка Ул ри ке Мај нхоф. 
Об ли ци де ло ва ња ове ор га ни за ци је сво ди ли су се на: ор га ни зо ва ње 
пљач ки ба на ка, роб них ку ћа, по шти, под ге слом да се на тај на чин 
вр ши нео п ход на екс про при ја ци ја ка пи та ла. По сле хап ше ња во ђа 
ове ор га ни за ци је на ста ви ле су са де ло ва њем од ре ђе не гру пе ко је 
су има ле за циљ да уце њи ва њем вла сти осло бо де сво је ухап ше не 
при пад ни ке. РАФ је зва нич но пре ста ла да по сто ји 1998. го ди не на 
осно ву зва нич ног са оп ште ња у ме ди ји ма.13)

б) Цр ве не Бри га де (итал. Bri ga te Ros se) при па да ју те ро ри-
стич ким ор га ни за ци ја ма ле ви чар ског ти па. Ор га ни за ци ја је осно-
ва на 1970. го ди не са ци љем ства ра ња но вог „пра вед ни јег“ ко му ни-
стич ког дру штва кроз ору жа ну бор бу. У по гле ду на чи на де ло ва ња 
ова ор га ни за ци ја је ко ри сти ла већ по зна та сред ства за стра ши ва ња 
гра ђа на кроз вр ше ње по ли тич ких уби ста ва, от ми ца, уце на, пљач-
ки и др. У том сми слу мо же мо скре ну ти па жњу на јав но сти до бро 
по зна ти слу чај уби ства ита ли јан ског пре ми је ра Ал да Мо ра из вр-
ше ног 1978. го ди не и от ми цу аме рич ког ге не ра ла Џеј мса До зи је-
ра из вр ше ног три го ди не ка сни је. Ме ђу тим, ита ли јан ске вла сти су 
ус пе ле да су зби ју де ло ва ње ове ор га ни за ци је та ко да се мо же ре ћи 
да је фо кус ње ног де ло ва ња оне мо гу ћен. Ипак, спо ра дич но се по-
ја вљу ју по ку ша ји од ре ђе них гру па ци ја ко је сво јим ак ци ја ма на сто-
је одр жа ти кон ти ну и тет де ло ва ња ове ор га ни за ци је. То је слу чај са 
уби ством Ма си ма Дан то на, ауто ра вла ди не ре фор ме за ко на о ра ду, 
из над чи јег те ла је на зи ду ста јао гра фит са ис пи са ним име ном ове 
ор га ни за ци је. 

в) Ир ска Ре пу бли кан ска Ар ми ја (енгл. Irish Re pu bli can Army 
– IRA) је осно ва на 1919. го ди не, као па ра вој на фор ма ци ја Ира ца ка-
то лич ке ве ро и спо ве сти. Пр ви на па ди при пад ни ка ове ор га ни за ци је 
за бе ле же ни су 1955. го ди не и тра ја ли су све до 1962. го ди не. Ме-
ђу тим, већ 1969. го ди не ра ди кал но кри ло ИРА је по кре ну ло се ри ју 
те ро ри стич ких на па да у Ир ској усме ре них про тив пред став ни ка 
бри тан ских вла сти. Ова бор ба је тра ја ла ви ше де це ни ја и про у зро-

12) Бли же о са мом на стан ку, на чи ну де ло ва ња и при пад ни ци ма ове ор га ни за ци је ви де ти 
на веб сај то ви ма: www.trutv.com/li brary/cri me/ter ro rists_spe ci es/ter ro rists/me in hof/1.html, 
www.ba a der-me in hof.com (до ступ ни 02.05.2014.)

13) РАФ је био по знат по из во ђе њу ве ћег бро ја атен та та на ви со ке др жав не зва нич ни ке. 
Нај по зна ти ји атен та ти су из вр ше ни над са ве зним ту жи о цем Зиг фри дом Бу ба ком (Si eg-
fried Bu back), ви со ким функ ци о не ром Дре зде нер бан ке Јир ге ном Пон том (Jürgen Pon-
to) и пред сед ни ком Удру же ња по сло да ва ца Хан сом Мар ти ном Шла је ром (Hanns-Mar tin 
Schleyer). Ма ри ја Ђо рић, Иде о ло шки мо ти ви сан екс тре ми зам као ге не ра тор по ли тич
ког на си ља, Фа кул тет по ли тич ких на у ка, Бе о град, 2013, стр. 304.
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ко ва ла је низ ве ли ких те ро ри стич ких на па да у ко ји ма је стра да ло 
пу но љу ди. ИРА је има ла и сво је по ли тич ко кри ло ко је је у јав но сти 
пред ста вљао Шин Фејн. На кон ви ше де це ниј ске бор бе са бри тан-
ским вла сти ма ИРА је 2005. го ди не јав но об ја ви ла крај те ро ри зму. 

г) Ба скиј ска се па ра ти стич ка и те ро ри стич ка ор га ни за ци ја 
ЕТА основ на је да ле ке 1959. го ди не. Ова ор га ни за ци ја је по кре-
ну ла се ри ју те ро ри стич ких ак ци ја и на па да по ста вља њем екс пло-
зи ва, вр ше њем от ми ца, уби ста ва и др. У сре ди шту де ло ва ња ЕТА 
би ло је оства ри ва ње ци ље ва марк си стич ко-ле њи ни стич ких иде о-
ло шких уве ре ња. По зва нич ној ста ти сти ци ЕТА се сма тра од го вор-
ном за смрт пре ко 800 љу ди. То ком 2004-2005. го ди не из вр ше но 
је хап ше ње во ђа ове ор га ни за ци је као што је Mi kel Al bi zu Iri ar te и 
Har ri et Aqu i re.14) На ред не го ди не ма ски ра ни пред став ни ци ЕТА су 
јав но об ја ви ли пре кид ва тре.15)

д) Осло бо ди лач ка вој ска Ко со ва – ОВК (алб. Us htria Cli rim
ta re e Ko so ves) је осно ва на 1994. го ди не у ци љу во ђе ња ору жа не 
бор бе за не за ви сност ју жне срп ске по кра ји не - Ко со ва и Ме то хи је. 
Она је пред ста вља ла па ра вој ну ору жа ну фор ма ци ју ко ја је, на те-
ри то ри ји Ко со ва и Ме то хи је, во ди ла бор бу са по ли циј ским и вој-
ним сна га ма Ср би је. Осни вач и во ђа ове ор га ни за ци је био је Адем 
Ја ша ри ко ји је не по сред но ру ко во дио ње ним ак ци ја ма све до сво је 
смр ти 1998. го ди не. На кон то га на че лу ове ор га ни за ци је био је Ха-
шим Та чи. Фи нан си ра ње ОВК се пре те жно за сни ва ло на тр го ви ни 
нар ко ти ци ма и дру гим об ли ци ма кри ми нал ног де ло ва ња у зе мљи 
и ино стран ству. „По твр ђу ју ћи да су ал бан ски кри ми нал ци има ли 
кључ ну уло гу у ор га ни зо ва ном кри ми на лу и у мно гим зе мља ма 
Евро пе, на ро чи то у ве зи са тр го ви ном нар ко ти ци ма, пред став ни ци 
Са ве та Евро пе су, у свом из ве шта ју из 2000. го ди не, кон ста то ва ли 
да је ор га ни зо ва ни кри ми нал на КиМ по ве зан са бив шим при пад-

14) “При пад ни ке ЕТА-е ни су упла ши ла про га ња ња и хап ше ња. На про тив, 1973. су из вр-
ши ли нај зна чај ни ји атен тат – уби ли су Ка ре ра Блан ка, пред сјед ни ка вла де и Фран ко вог 
на сљед ни ка. Од та да па до Фран ко ве смр ти, Ба ски ја је би ла под стал ним же сто ким 
сти ском ре жи ма. У апри лу 1975. го ди не у Ба ски ји се уво ди оп сад но ста ње, а чак че-
твр ти на ре гу лар них шпан ских по ли циј ских сна га је оку пи ра ла ба скиј ске про вин ци је. 
При пад ни ци ЕТА-е и на ци о на ли стич ких пар ти ја, со ци ја ли сти и ко му ни сти, хап ше ни су 
и уби ја ни на нај су ро ви је на чи не“. Бе ри слав Бла го је вић, „Ба ски ја на раз во ђу те ро ри зма 
и ет но ре ги о на ли зма“, Гло бус: ча со пис за пе да го шкоме тод ска пи та ња и уна пре ђе ње 
на ста ве ге о гра фи је, Срп ско ге о граф ско дру штво, Бе о град, бр. 31/06, стр. 152.

15) Иако је ЕТА би ла из ра зи то на ци о на ли стич ка те ро ри стич ка ор га ни за ци ја, она је има-
ла по вре ме не из ле те и у иде о ло шке во де, при бли жа ва ју ћи се марк си стич ким иде ја ма. 
По ред то га, она је сво је ак тив но сти ин тер на ци о на ли зо ва ла спро во де ћи обу ку у па ле-
стин ским вој ним кам по ви ма. Дра ган Си ме у но вић, „Ет но-се па ра ти стич ки те ро ри зам у 
за пад ној Евро пи – ИРА и ЕТА“, у збор ни ку: Те ро ри зам као гло бал на прет ња (при ре ди-
ли Жељ ко Бје ла јац, Ми на Зи ро је вић Фа тић), Прав ни фа кул тет за при вре ду и пра во су ђе 
и Цен тар за без бед но сне сту ди је, Но ви Сад, 2012, стр. 101.



ПОЛИТИКА НАЦИОНАЛНЕ БЕЗБЕДНОСТИ број 1/2015 стр. 101118.

108

ни ци ма ОВК и кри ми нал ци ма из се вер не Ал ба ни је. Пре ма на ла зи-
ма европ ских зва нич ни ка, по ред опи са них кри ми нал них ак тив но-
сти, на КиМ су за сту пље ни и тр го ви на љу ди ма, из ну де, при ти сци 
на пред став ни ке по ли циј ских и пра во суд них ор га на, као и на си ље 
на на ци о нал ној осно ви, при че му је ет нич ко чи шће ње схва ће но као 
уно сан би знис. Од 28 уби ста ва, по чи ње них у ја ну а ру 2000. го ди не, 
25% је у ве зи са ор га ни зо ва ним кри ми на лом, а ве о ма за бри ња ва 
чи ње ни ца да је ме ђу из вр ши о ци ма кри ми нал них рад њи, укљу чу-
ју ћи и пре сту пе на ет нич кој осно ви, све ве ћи број ма ло лет них ли-
ца“.16) 

ЕВРОП СКИ КО РА ЦИ У БОР БИ ПРО ТИВ ТЕ РО РИ ЗМА

Ак ту ел но ста ње

На па ди од 11. сеп тем бра 2001. го ди не, ве за ни за ру ше ње 
згра де Свет ског тр го вин ског цен тра и дру гих ва жних обје ка та у 
САД, пред ста вља ју пре крет ни цу у кре и ра њу бу ду ће кон цеп ци је 
свет ске без бед но сти. Њи ма је пи та ње те ро ри зма ус пе то на пи је-
де стал нај ве ћих иза зо ва по свет ску и ре ги о нал ну без бед ност ве ћег 
бро ја др жа ва. Услед не га тив них ефе ка та ко је су про из ве ли ови те-
ро ри стич ки ак ти по кре ну те су вој не опе ра ци је у ци љу су зби ја ња 
ових де лат но сти у др жа ва ма ко је су по се до ва ле кам по ве за обу ку 
и фи нан сиј ску по др шку те ро ри стич ким ор га ни за ци ја ма. Као ка-
ри ка у лан цу ових ак тив но сти, на под руч ју Евро пе су от кри ве ни 
број ни цен три у ко ји ма се вр ши ла ин док три на ци ја мла дих љу ди 
за уче шће у те ро ри стич ким ак ти ма ши ром све та. Они се пре те жно 
за сни ва ју на вер ској и иде о ло шкој ин док три на ци ји у ко ји ма се сма-
тра ју „оправ да ним“ сви ак ти на си ља усме ре ни пре ма они ма ко ји се 
сма тра ју не при ја те љи ма.

Оп шти тренд по ве ћа ња те ро ри стич ких ака та и си сте ми функ-
ци о ни са ња те ро ри стич ких ор га ни за ци ја по ста ју део европ ске сва-
ко днев ни це. Евро па је у вре мен ском пе ри о ду на кон 2001. го ди не 
до жи ве ла не ко ли ко те ро ри стич ких на па да, од ко јих по себ но тре ба 
ис та ћи оне у Ма дри ду и Лон до ну. По ла зе ћи од на чи на из во ђе ња 
те ро ри стич ких ака та и по сле ди ца ко је су они иза зва ли нео п ход но 
је ука за ти на мо гу ће узро ке ова квог ста ња. На пр вом ме сту је на гло 
по ве ћа ње бро ја ста нов ни ка у европ ским зе мља ма од стра не ли ца 
ко ја до ла зе из др жа ве ко је су пре ма европ ским др жа ва ма на ла зи ле 

16) Бе ла књи га Вла де Ср би је о те ро ри зму на Ко со ву и Ме то хи ји, Бе о град, 2003, стр. 23-24.
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у ко ло ни јал ној за ви сно сти. За тим, тран сфер нов ца ко ји се вр ши 
пре ко европ ских зе ма ља у фор ми до на ци ја и по мо ћи си ро ма шни ма 
ко је су че сто сум њи вог по ре кла. Ме ђу тим, не ма ли број ауто ра сма-
тра уче шће европ ских др жа ва у вој ним ин тер вен ци ја ма као је дан 
од пре суд них раз ло га за еска ла ци ју те ро ри зма на њи хо вом тлу.17)

Ко нач но, да те ро ри зам пред ста вља прет њу европ ској без бед-
но сти илу стра тив но нам го во ре по да ци стра них оба ве штај них аген-
ци ја у ко ји ма се уоча ва оп шти тренд по ра ста те ро ри стич ких ака та. 
То ме у при лог мо же мо на ве сти, не та ко дав ни, Из ве штај Еуро по ла 
по ко ме је у 2012. го ди ни, у др жа ва ма чла ни ца ма ЕУ, по чи ње но 
219 те ро ри стич ких на па да, ве ћи на у Фран цу ској (125) и Шпа ни ји 
(54). У пи та њу је по ве ћа ње од 26%, у од но су 2011. го ди ну, ка да су 
по чи ње на 174 те ро ри стич ка на па да. На да ље се у Из ве шта ју на во-
ди да је те ро ри стич ка прет ња у Евро пи и да ље ве ли ка и ра зно ли ка. 
На ста вља се раз ви ја ти од струк ту ри ра них гру па и мре жа до ма њих 
гру па ба зи ра них у ЕУ и са мо стал них те ро ри ста, а ин тер нет оста је 
кључ ни еле мент ко ји олак ша ва те ро ри стич ке ак тив но сти.18) 

Европ ски прав ни окви ри за бор бу про тив те ро ри зма

Прав не окви ре за су зби ја ње те ро ри зма на под руч ју Евро пе 
чи ни ве ћи број уни вер зал них и европ ских прав них ин стру ме на та. 
У мно штву усво је них прав них ин стру ме на та мо же мо из дво ји ти 
оне ко ји оства ру ју нај ја че ефек те на под руч ју су зби ја ња те ро ри-
зма. То су: 

 –  Же нев ска кон вен ци ја о за шти ти гра ђан ских ли ца за вре ме 
ра та (IV Же нев ска кон вен ци ја) из 1949. го ди не;19)

17) У том кон тек сту, Европ ска уни ја је су о че на са по тре бом да по ну ди од го во ре на пи та ње 
ка кви ће би ти ње ни од но си са САД, па с тим у ве зи и ње на уло га у НА ТО-у на кон што 
је рат у Ира ку за вр шен. Овај рат је по ка зао да по сто је су прот ни ста во ви 15 чла ни ца ЕУ 
у њи хо вом ви ђе њу функ ци о ни са ња За јед нич ке спољ не и без бед но сне по ли ти ке, као и 
да су но во при мље не чла ни це пред ност пру жи ле ло јал но сти Аме ри ци а не ста во ви ма 
сво јих европ ских парт не ра, што на ме ће пи та ње по сто ја ња ре ал не мо гућ но сти и во ље да 
ЕУ по ста не рав но пра ван парт нер на ме ђу на род ној сце ни или ће и да ље САД за др жа ти 
по зи ци ју је ди не свет ске си ле. Со фи ја Си ри шки, „Европ ска Уни ја и НА ТО – Ре фор ма 
тран са тлант ског са ве за“, Ме ђу на род ни про бле ми, Ин сти тут за ме ђу на род ну по ли ти ку и 
при вре ду, Бе о град, бр. 2/03, стр. 186-187.

18) Цит. пре ма Из ве шта ју Еуро по ла на сло вље ном: „Те ро ри стич ка си ту а ци ја и трен до ви у 
Евро пи 2013“. Ви ди: Еуро пол: Те ро ри зам ја ча у Евро пи, пре у зе то са веб сај та: http://
bal kans.alja ze e ra.net/vi je sti/euro pol-te ro ri zam-ja ca-u-evro pi (до ступ но: 02.05.2014.).

19) Пре ма од ред би чла на 33. Кон вен ци је (Лич на од го вор ност - За бра на ко лек тив них ка зни, 
пљач ке и ре пре са ли ја) про пи су је се: „Ни јед но за шти ће но ли це не мо же би ти ка жње но 
за де ло ко је ни је лич но из вр ши ло. Ко лек тив не ка зне су за бра ње не, као и све ме ре за-
стра ши ва ња или те ро ри зма...“.
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 –  Кон вен ци ја о спре ча ва њу и ка жња ва њу те ро ри стич ких 
ака та из 1971. го ди не;

 –  Ме ђу на род на кон вен ци ја о су зби ја њу фи нан си ра ња те ро-
ри зма из 1999. го ди не;20)

 –  Европ ска кон вен ци ја о су зби ја њу те ро ри зма из 1977. го-
ди не;

 –  Ре ви ди ра на Европ ска кон вен ци ја о су зби ја њу те ро ри зма 
(До пун ски про то кол [ЕТС бр. 190] Европ ској кон вен ци ји 
о су зби ја њу те ро ри зма из 1977. [ЕТС бр. 90]);21)

 –  Кон вен ци ја Са ве та Евро пе о спре ча ва њу те ро ри зма 
(ЦЕТС бр. 196);22)

 –  Кон вен ци ја Са ве та Евро пе о пра њу нов ца, тра же њу, пле-
нид би и кон фи ска ци ји до би ти од кри ми нал них ак тив но-
сти и фи нан си ра њу те ро ри зма (ЦЕТС бр. 198);

 –  Ре зо лу ци ја 1400 (2004) о иза зо ву те ро ри зма у др жа ва ма 
чла ни ца ма Са ве та Евро пе;

20) Пре ма од ред би чла на 4. Кон вен ци је пред ви ђе но је да ће сва ка др жа ва пот пи сни ца усво-
ји ти ме ре ко је мо гу би ти нео п ход не: 

 (а) да се уста но ве као кри вич на де ла по ње ном уну тра шњем пра ву де ла утвр ђе на у чла-
ну 2;

 (б) да за та кри вич на де ла пред ви ди од го ва ра ју ће ка зне узи ма ју ћи у об зир те жу при ро ду 
кри вич них де ла. Ви ди: За кон о по твр ђи ва њу Ме ђу на род не кон вен ци је о су зби ја њу фи-
нан си ра ња те ро ри зма („Слу жбе ни лист СРЈ – Ме ђу на род ни уго во ри“, бр. 7/02).

21) Њи ме се уво ди од ре ђе ни број зна чај них про ме на у Кон вен ци ји: знат но про ши ре ње спи-
ска де ли ка та ко ји се ни кад не сме ју сма тра ти по ли тич ким или по ли тич ки мо ти ви са ним, 
при че му тај спи сак са да укљу чу је све де лик те об у хва ће не ан ти те ро ри стич ким кон-
вен ци ја ма Ује ди ње них на ци ја; уво ђе ње по јед но ста вље ног по ступ ка за усва ја ње из ме на 
и до пу на, чи ме се омо гу ћу је да се спи ску до да ју но ви де лик ти; отва ра ње Кон вен ци је 
др жа ва ма по сма тра чи ма и, за ви сно од од лу ке Ко ми те та ми ни ста ра, дру гим др жа ва ма 
неч ла ни ца ма; мо гућ ност од би ја ња екс тра ди ци је по чи ни ла ца кри ми нал них де ла зе мља-
ма где по сто ји опа сност да се над њи ма из вр ши смрт на ка зна, да бу ду из ло же ни тор ту ри 
или да бу ду осу ђе ни на ка зну до жи вот ног за тво ра без мо гућ но сти услов ног пу шта ња на 
сло бо ду; знат но сма ње ње мо гућ но сти од би ја ња екс тра ди ци је на осно ву ре зер ва ци ја у 
од но су на Кон вен ци ју, при че му ће та кво од би ја ње под ле га ти по себ ној про це ду ри на-
кнад ног про ве ра ва ња, ко ја ће се при ме њи ва ти и на на кнад но про ве ра ва ње ис пу ња ва ња 
би ло ко је оба ве зе по осно ву Кон вен ци је у скла ду са из ме на ма и до пу на ма. Ви ди: Бор ба 
про тив те ро ри зма, Ак тив но сти Са ве та Евро пе у прав ној обла сти, Стра збур, сеп тем бар 
2007. го ди не. 

22) Кон вен ци ја Са ве та Евро пе о спре ча ва њу те ро ри зма, ко ја је под не та на пот пи си ва ње 16. 
ма ја 2005. го ди не, има за циљ да по кри је од ре ђе не пра зни не у ме ђу на род ном пра ву и 
ак тив но сти ма усме ре ним про тив те ро ри зма ко је су уста но ви ли не за ви сни ме ђу на род ни 
екс пер ти и КО ДЕК СТЕР. Свр ха Кон вен ци је је да: спре ча ва те ро ри зам ме ра ма ко је се 
пред у зи ма ју на на ци о нал ном ни воу и пу тем ме ђу на род не са рад ње; као кри вич на де ла 
утвр ди ак тив но сти ко је мо гу да до ве ду до из вр ше ња те ро ри стич ких ака та, укљу чу ју ћи 
јав не про во ка ци је, ре гру то ва ње и обу ку; по ја ча са рад њу на пре вен ци ји, ка ко на до ма-
ћем ни воу, у кон тек сту на ци о нал них пре вен тив них ме ра, та ко и на ме ђу на род ном ни воу, 
на до пу њу ју ћи и, та мо где је то нео п ход но, мо ди фи ку ју ћи по сто је ће спо ра зу ме ве за не 
за екс тра ди ци ју и уза јам ну по моћ; обез бе ди пру жа ње за шти те и обе ште ће ња жр тва ма 
те ро ри стич ких ака та. Ibi dem.
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 –  Пре по ру ка 1677 (2004) о иза зо ву те ро ри зма у др жа ва ма 
чла ни ца ма Са ве та Евро пе;

 –  Пре по ру ка 1704 (2005) о ме ди ји ма и те ро ри зму;
 –  Пре по ру ка 134 (2003) и Ре зо лу ци ја 159 (2003) о хва та њу 

у ко штац са те ро ри змом – уло га и од го вор но сти ло кал них 
вла сти Европ ска ко ми си ја про тив ра си зма и не то ле ран ци-
је;

 –  Оп ште по ли тич ка пре по ру ка бр. 8 Европ ске ко ми си је про-
тив ра си зма и не то ле ран ци је (ЕЦ РИ) о бор би про тив ра-
си зма у скло пу бор бе про тив те ро ри зма (2004);

 –  Оп ште по ли тич ка пре по ру ка бр. 11 Европ ске ко ми си је 
про тив ра си зма и не то ле ран ци је (ЕЦ РИ) о су зби ја њу ра-
си зма и ра сне дис кри ми на ци је у по ли ци ји (2007).

По ред на ве де них, на под руч ју Евро пе се при ме њу је ве ли ки 
бро ја прав них ин стру ме на та ко ји ма се уре ђу ју раз ли чи ти об ли ци 
бор бе про тив те ро ри зма. Њи хов број и при сут не раз ли чи то сти у 
са др жа ју ука зу ју нам на сву сло же ност са вре ме ног те ро ри зма и 
по тре бу ње го вог ефи ка сни јег су зби ја ња. У том сми слу, фе но ме но-
ло шке цр те са вре ме ног те ро ри зма упу ћу ју на мул ти ди мен зи о нал-
ност по ја ве и по тре бу мул ти ди сци пли нар ног при сту па у ње го вом 
су прот ста вља њу. Као и у слу ча ју оста лих кри ми нал них по ја ва, та-
ко ни те ро ри зам ни је мо гу ће су зби ја ти ко ри шће њем са мо ре пре-
сив них ме ха ни за ма. Пре на гла ша ва ње овог аспек та су прот ста вља-
ња ме ђу на род ном те ро ри зму мо же до ве сти до не же ље них ефе ка та 
ко ји се са сто је у ин тен зи ви ра њу освет нич ких ак ци ја од стра не 
те ро ри стич ких ор га ни за ци ја. Оту да је ефи ка сни је пред ност да ва-
ти пре вен тив ним ме ха ни зми ма ко ји ма би се от кла ња ли узро ци и 
усло ви ко ји по го ду ју на стан ку и да љој еска ла ци ји те ро ри зма.23) 

Је дан од до ку ме на та ко ји има по се бан зна чај на под руч-
ју су зби ја ња те ро ри зма у Евро пи пред ста вља Европ ска стра-
те ги ја без бед но сти ко ја је усво је на 2003. го ди не под ге слом 
„Без бед на Евро па у бо љем све ту“. Да би ефи ка сни је за шти-
ти ла сво ју без бед ност и про мо ви са ла сво је вред но сти, Европ-
ска уни ја има три стра те шка ци ља:24)

23) Да вор Де рен чи но вић, „Но ви ан ти те ро ри зам на раз ме ђу де по ли ти за ци је и де ју ри ди за-
ци је“, Збор ник Прав ног фа кул те та у За гре бу, За греб, бр. 3-4/02, стр. 4.

24) До ку мент ко ји је пред ло жио Ха ви јер Со ла на, а усво ји ли ше фо ви др жа ва и вла да, на 
Европ ском са ве ту, у Бри се лу, 12. де цем бра, 2003. го ди не. A se cu re Euro pe in a bet ter 
world; Euro pean Se cu rity Stra tegy (пре вео Ср ђан Гли го ри је вић), АISAC Fond, In ter na ti o-
nal and Se cu rity Af fa irs Cen tre, Цен тар за ме ђу на род не и без бед но сне по сло ве, Бе о град, 
2006, стр. 10-16.
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а) Ба вље ње прет ња ма. ЕУ је би ла ак тив на у су о ча ва њу са 
кључ ним прет ња ма:

 –  На кон 11. сеп тем бра, од го во ри ла је ме ра ма ко је су укљу-
чи ле усва ја ње европ ског на ло га за хап ше ње, по ступ ке за 
спре ча ва ње фи нан си ра ња те ро ри зма, спо ра зум о ме ђу-
соб ној прав ној по мо ћи са САД. ЕУ на ста вља да раз ви ја 
са рад њу у овој обла сти, и да по бољ ша ва сво ју за шти ту.

 –  Већ мно го го ди на уна зад, ЕУ во ди по ли ти ку про тив про-
ли фе ра ци је. Уни ја је упра во уса гла си ла да љи про грам 
де ло ва ња, ко ји пред ви ђа ко ра ке ка ја ча њу Ме ђу на род не 
аген ци је за атом ску енер ги ју, ме ре по о штра ва ња кон тро-
ле из во за и по сту па ња са иле гал ним по шиљ ка ма и не до-
зво ље ним на бав ка ма. ЕУ је усме ре на ка до сти за њу ни воа 
оп штег при др жа ва ња ре жи ма за сно ва них на мул ти ла те-
рал ним уго во ри ма, као и ка ја ча њу уго во ра и њи хо вих од-
ре да ба за ве ри фи ка ци ју.

 –  ЕУ и ње не др жа ве чла ни це укљу чи ле су се да би пот по мо-
гле ре ша ва ње ре ги о нал них су ко ба и опо ра вак не у спе лих 
др жа ва на Бал ка ну, у Ав га ни ста ну и Де мо крат ској ре пу-
бли ци Кон го. По нов но ус по ста вља ње до бре вла да ви не на 
Бал ка ну, раз вој де мо кра ти је и по др шка ло кал ним вла сти-
ма у су прот ста вља њу ор га ни зо ва ном кри ми на лу, је дан је 
од нај де ло твор ни јих на чи на бор бе про тив ор га ни зо ва ног 
кри ми на ла у ЕУ.

б) Из град ња без бед но сти у на шем су сед ству. Про ши ре ње не 
би тре ба ло да ство ри но ве ли ни је по де ле у Евро пи. Ре ше ње Арап-
ско-Изра ел ског су ко ба стра те шки је при о ри тет за Евро пу.

в) Ме ђу на род ни по ре дак за сно ван на де ло твор ном мул ти ла-
те ра ли зму. На ша без бед ност и на пре дак све ви ше за ви се од по сто-
ја ња јед ног де ло твор ног мул ти ла те рал ног си сте ма. Опре де ље ни 
смо за по што ва ње и раз вој ме ђу на род ног пра ва. Те мељ ни оквир за 
ме ђу на род не од но се је По ве ља Ује ди ње них на ци ја. 

Бор ба про тив те ро ри зма на под руч ју Европ ске уни је про-
јек то ва на је кроз са рад њу са стра те шким парт не ри ма од ко јих се 
по себ но из два ја са рад ња са НА ТО вој ним са ве зом и Ује ди ње ним 
на ци ја ма. Мо да ли те ти ове са рад ње од ви ја ће се спро во ђе њем је-
дин стве не спољ не по ли ти ке и де ло твор ним упра вља њем кри за ма. 
Оту да се на во ди по тре ба за но вим кон ци пи ра њем без бед но сних ак-
тив но сти Европ ске уни је ко ји ће се за сни ва ти на ак тив ни јем, ко хе-
рент ни јем и спо соб ни јем де ло ва њу.
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ИЗА ЗО ВИ И ПРЕТ ЊЕ ОД ТЕ РОРИЗМА 

НА ПОД РУЧ ЈУ СР БИ ЈЕ

Тврд њу да се Ср би ја и дру ге Бал кан ске др жа ве по след ње де-
це ни је на ла зе на раз ме ђи кри ми нал них пу те ва, од ко јих по себ но 
ме сто при па да те ро ри зму, мо же мо сма тра ти осно ва ном. Ова кво 
ста ње је оче ки ва но у дру штви ма ко ја су на ста ла на ру ше ви на ма ко-
му ни зма као и не до вр ше ног про це са ства ра ња ја ких де мо крат ских 
ин сти ту ци ја др жа ве док, још увек, у це ло сти ни су ус по ста вље ни 
ни прин ци пи на ко ји ма по чи ва мо дер но европ ско дру штво са вла-
да ви ном пра ва и за шти том људ ских и гра ђан ских пра ва и сло бо да. 
Ја сна стра те шка опре де ље ност бал кан ских др жа ва у прав цу ин те-
гра ци је у Европ ску уни ју ни је спре чи ла раз вој ет но-на ци о на ли зма 
и де ло ва ње ра ди кал них гру па ци ја.25) Оп штој ра ди ка ли за ци ји јед-
ног (ма њег) де ла ста нов ни штва у Ср би ји до при не ло је де ло ва ње 
при пад ни ка по је ди них вер ских ор га ни за ци ја из ино стран ства. Они 
сма тра ју при зна те вер ске ор га ни за ци је и њи хо ве во ђе не до вољ но 
ак тив ним и до след ним у спро во ђе њу вер ских дог ми. То ме до при-
но си из ра зи то не га ти ван став пре ма те ко ви на ма на ко ји ма по чи ва 
мо дер но де мо крат ско и европ ско дру штво сма тра ју ћи га анар хич-
ним и уда ље ним од чо ве ка као „Бож јег би ћа“. У ни зу узро ка ко-
ји ути чу на по ве ћа но де ло ва ње ра ди кал них ор га ни за ци ја (че шће 
де сни чар ског) ти па спа да ју не ре ше на на ци о нал на пи та ња ко ја се 
иден ти фи ку ју са вер ском при пад но шћу по је ди них на ро да као по-
себ них ко лек ти ви те та. 

Ка да је реч о те ри то ри јал ној рас про стра ње но сти те ро ри зма 
у Ср би ји он да се он, углав ном, ве зу је за руб не де ло ве др жав не те-
ри то ри је. То ме до при но си олак ша но пре ба ци ва ње љу ди и ла ког 
на о ру жа ња пре ко др жав не гра ни це али и мо гућ ност да, уко ли ко 
до ђе до озбиљ ни јих ак ци ја по ли ци је, те ро ри сти на пу сте те ри то ри-
ју Ср би је. С об зи ром да се у са ста ву те ро ри стич ких ор га ни за ци ја 
на ла зе екс тре ми сти ко ји су прет ход но ра то ва ли у ору жа ним фор-
ма ци ја ма за вре ме ра ни је во ђе них ра то ва у Хр ват ској, Бо сни и Хер-
це го ви ни, БЈРМ и Ко со ву и Ме то хи ји он да је опа сност од њи хо вог 
де ло ва ња уто ли ко ве ћа. 

Де ло ва ње те ро ри стич ких ор га ни за ци ја на под руч ју Ко со ва и 
Ме то хи је и ју жне Ср би је пред ста вља озби љан без бед но сни ри зик 
и прет њу ко ме је пр вен стве но из ло же но срп ско и не ал бан ско ста-

25) Дра ган Ђу ка но вић, „За пад ни Бал кан: од су ко ба до евро ин те гра ци ја“, Го ди шњак Фа кул
те та по ли тич ких на у ка, Фа кул тет по ли тич ких на у ка, Бе о град, бр. 3/09, стр. 497 и да ље.
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нов ни штво ко је жи ви на тим под руч ји ма. О то ме нам све до че ста-
ти стич ки по да ци о бро ју те ро ри стич ких на па да на ста нов ни штво 
ко је жи ви на те ри то ри ји Ко со ва и Ме то хи је. По ред то га, до го дио се 
ве ли ки број на па да на по врат ни ке ко ји су по сле ег зо ду са 1999. го-
ди не на пу сти ли те ри то ри ју Ко со ва и Ме то хи је. У та бе лар ним пре-
гле ди ма ко ји сле де при ка за ће мо та чан број и вр сте на па да ко ји су 
из ве де ни у вре мен ском пе ри о ду 1999-2013. го ди не на те ри то ри ји 
Ко со ва и Ме то хи је.26) 

Та бе ла 1.  
На па ди на по врат ни ке на КиМ  

(Ср бе и оста ле не ал бан це)  
у вре мен ском пе ри о ду  

од: 10.06.1999. до 30.09.2013. го ди не 

Уку пан број из вр ше них на па да на Ср бе на не ал-
бан це Укуп но:

Упо тре бом ва тре ног оруж ја 12 0 12

Под ме та њем МЕС и др. експл. на пра ва 2 0 2

Упо тре бом руч них бом би, мол. кокт. 2 0 2

Ка ме но ва њем ку ћа, во зи ла, ли ца 8 0 8

Под ме та њем (иза зи ва њем) по жа ра 7 0 7

Пљач ком и уни шта ва њем имо ви не 47 0 47

Упо тре бом „хлад ног“ оруж ја 1 0 1

Фи зич ким на па ди ма 6 0 6

Ору жа ном про во ка ци јом 3 0 3

Оста ло (прет ње, про во ка ци је...) 5 0 5

Укуп но: 93 0 93

26) По да ци ко ји ће би ти ко ри шће ни пред ста вља ју по дат ке из слу жбе не еви ден ци је МУП-а 
Ре пу бли ке Ср би је. Они су би ли пре зен то ва ни на ме ђу на род ним кон фе рен ци ја ма о бор-
би про тив те ро ри зма на ко ји ма је аутор узео уче шће.
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Та бе ла 2.  
По сле ди це на па да на по врат ни ке на КиМ  

(Ср бе и оста ле не ал бан це) у вре мен ском периоду 
од: 10.06.1999. до 30.09.2013. го ди не 

По сле ди це на па да на Ср бе на не ал-
бан це Укуп но:

Ли ше но жи во та 2 0 2

По вре ђе но ли ца 18 0 18

За па ље но ку ћа и пом. обје ка та 9 0 9

Оште ће но ку ћа и пом. обје ка та 18 0 18

Опљач ка но ку ћа 76 0 76

Оште ће но во зи ла 2 0 2

Оту ђе но во зи ла 6 0 6

Оту ђе но гр ла сто ке 6 0 6

Из вр ше но шум ских кра ђа 1 0 1

Та бе ла 3.  
Те ро ри стич ки на па ди на Ср бе и оста ло  

неалбанско ста нов ни штво на КиМ у вре мен ском 
периоду од: 10.06.1999. до 30.09.2013. го ди не

Уку пан број из вр ше них на па да на Ср бе на не алб. Укуп но:

Упо тре бом ва тре ног оруж ја 11 2 13

Под ме та њем МЕС и др. експл. на пра ва 4 3 7

Упо тре бом руч них ба ца ча 1 0 1

Упо тре бом руч них бом би, мол. кокт. 9 0 9

Под ме та њем (иза зи ва њем) по жа ра 3 0 3

Упо тре бом „хлад ног“ оруж ја 1 0 1

Фи зич ким на па ди ма 1 0 1

Укуп но: 30 5 35
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Та бе ла 4.  
По сле ди це те ро ри стич ких на па да на Ср бе и остало 

неалбан ско ста нов ни штво на КиМ у вре мен ском 
перио ду од: 10.06.1999. до 30.09.2013. го ди не

По сле ди це на па да на Ср бе на не ал-
бан це Укуп но:

Ли ше но жи во та 2 0 2

По вре ђе но ли ца 28 1 29

За па ље но ку ћа и пом. обје ка та 3 0 3

Оште ће но ку ћа и пом. обје ка та 11 3 14

Оште ће но во зи ла 3 1 4

При ка за ни ста ти стич ки по да ци са др же уку пан број из ве де-
них ме ђу ет нич ких и те ро ри стич ких на па да на Ср бе и не ал бан це 
на под руч ју Ко со ва и Ме то хи је. По сма тра ни вре мен ски пе ри од се 
сма тра ви со ко ри зич ним јер об у хва та за вр ше так рат них деј ста ва и 
пе ри од ус по ста вља ња ми ра. У по гле ду на чи на вр ше ња на па да и 
њи хо вог бро ја мо же мо уочи ти кон ти ну и ра ну не ста бил ност пра ће-
ну стал ним без бед но сним прет ња ма и ри зи ци ма на чи та вој те ри то-
ри ји Ко со ва и Ме то хи је. При том су ко ри шће на сред ства ко ја по се-
ду ју ра зор ну ва тре ну моћ (ва тре но оруж је, екс пло зив, руч не бом бе, 
мо ло то вље ви кок те ли и др.). Из во ђе ње те ро ри стич ких ак ци ја и 
дру гих на па да ци ља но је усме ре но на љу де и њи хо ву имо ви ну. На 
тај на чин се же лео про из ве сти ефе кат за стра ши ва ња на кон че га би 
усле дио до ми но ефе кат у сми слу не ми ра ши рих раз ме ра као и пр-
вен стве ног исе ља ва ња срп ског и не ал бан ског ста нов ни штва. 
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TER RO RISM AS A THRE AT TO EURO PEAN SE CU RITY  
WITH A SPE CIAL RE FE REN CE TO SER BIA

Re su me
This pa per is a synthe sis of jo int ef forts of both aut hors to show 

the area of   ter ro rism on a glo bal or world le vel as well as Euro pean and 
re gi o nal. The re a sons that we re the de ci si ve in flu en ce on this cho i ce of 
the the me are re la ted to the fact that ter ro rism is al most in the cen ter of 
all world events as a pla gue that adver sely af fects the ge ne ral se cu rity 
si tu a tion in the world as well as the ove rall pro gress and de ve lop ment 
of so ci ety and the sta te in a who le. On the ot her hand, the area of   Euro
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pe can re pre sent to day the very epi cen ter of ter ro rism that thre a tens to 
un der mi ne the fra gi le pe a ce esta blis hed in the ter ri tory of Bo snia and 
Her ze go vi na, in the part of the Re pu blic of Ser bia at Ko so vo and Me to
hia, as well as in the for mer Yugo slav Re pu blic of Ma ce do nia. The qu e
sti on is pri ma rily abo ut Isla mic ter ro rism as ma ni fe sta tion of re li gi o us 
fa na ti cism that is over flo wing from ot her hot spots in the world. This 
is sup por ted by re cent da ta on the ter ro rist acts in Zvor nik (BiH) and 
Te to vo and Ku ma no vo (Ma ce do nia). In both ca ses the vi o lent acts we re 
used as a me ans of kil ling and de pri va tion of fre e dom of the mem bers of 
the po li ce, in or der to cre a te a fe e ling of in se cu rity among the ci ti zens 
in the se co un tri es, as well as get ting a bro a der geostra te gic po si tion 
in the very re gion of So ut he a stern Euro pe. Ac cor dingly, this pa per used 
sci en ti fic and tec hni cal li te ra tu re in or der to show the ge ne ral con cept 
of ter ro rism, the clas si fi ca tion of ter ro rist or ga ni za ti ons and the ir ope
ra ti ons in the Euro pean re gion with a spe cial emp ha sis on Ser bia. In 
ad di tion, ta bles and graphs we re used to pre sent sta ti sti cal da ta re la ted 
to the ter ro rist at tacks in Ko so vo and Me to hia. In vi ew of the met ho
do lo gi cal fra me work, it was used the analyti cal met hod, synthe sis, hi
sto ri cal, syste ma tic, sta ti sti cal and lo gi cal met hods, met hod of con tent 
analysis and ot her.
Keywords: ter ro rism, ter ro rist or ga ni za ti ons, ar med as sa ult, vic tims, po li ce, 

re li gi o us fa na ti cism and ex tre mism

* Овај рад је при мљен 09. маја 2015. го ди не, а при хва ћен за штам пу на са стан ку ре дак ци је 
15. маја 2015. го ди не.
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УТИЦАЈ ХРВАТСКОГ УЛАСКА 
 У НАТО И ЕВРОПСКУ УНИЈУ 
НА БЕЗБЕДНОСТ БАЛКАНА

Сажетак
Члан ство у НА ТО-у и Европ ској уни ји је Хр ват ској до не ло 

но ва пра ва и оба ве зе на по љу без бед но сти, што се од ра зи ло на 
без бед ност чи та вог Бал ка на. У ана ли зи ових по сле ди ца аутор по-
ла зи од две те о ри је ко пен ха шке шко ле без бед но сти: те о ри је ре-
ги о нал них без бед но сних ком плек са (ТРБК) и сек тор ског при сту па 
без бед но сти. Про ма тра њем без бед но сне ар хи тек ту ре Бал ка на 
кроз ТРБК, до шло се до за кључ ка да је Бал кан део европ ског без-
бед но сног ком плек са уну тар ко га, због не јед на ког успе ха у евро-
а тлант ским ин те гра ци ја ма, по сто ји и За пад ни Бал кан као сво-
је вр стан ре ги о нал ни без бед но сни пот ком плекс. Ка ко не ре ше ни 
пост ком фликт ни про бле ми ни су не ста ли члан ством у НА ТО-у и 
Европ ској уни ји, Хр ват ска ни је ,,оти шла“ са За пад ног Бал ка на, 
већ се да нас на ла зи на пре се ку две без бед но сне за јед ни це, јед не 
зре ле и јед не не зре ле. Ипак, по зи ци ја Хр ват ске на Бал ка ну је сте 
оја ча на, што пред ста вља без бед но сни иза зов за сва ки од пет сек-
то ра без бед но сти. Бу ду ћи да све пре о ста ле бал кан ске зе мље же ле 
у Европ ску уни ју, а ве ћи на и у НА ТО, да ли ће се овај иза зов пре-
тво ри ти у прет њу или у шан су за ви си од то га да ли ће Хр ват ска 
упо тре би ти или зло у по тре би ти сво ју но ву по зи ци ју. 
Кључ не ре чи: Хр ват ска, Бал кан, НА ТО, Европ ска Уни ја, За пад ни Бал-

кан, без бед но сна за јед ни ца, ре ги о нал ни без бед но сни ком-
плекс, сек то ри без бед но сти
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УВОД

Је дан од пр вих по во да за oз биљну де ба ту у ме ђу на род ним 
од но си ма на кон кра ја Хлад ног ра та од и грао се на Бал ка ну, или тач-
ни је, на про сто ру бив ше Ју го сла ви је. Про стор ко ји је од са мог  на-
стан ка сма тран ,,бу ре том ба ру та“ и ,,бо ле сни ком у Евро пи“ иза шао 
је из Хлад ног ра та са на сле ђем но вих по де ла ко је су са че ка ле пр ви 
мо ме нат да по тен ци јал но кри зно жа ри ште пре тво ре у је дан од нај-
го рих гра ђан ских ра то ва у исто ри ји и ство ре про бле ме ко ји ни до 
да нас ни су ре ше ни. Ови про бле ми су Бал кан и Евро пу ста ви ли на 
по ло ве јед не вред но сне ска ле, где ,,европ ски пол“ озна ча ва све што 
је мо дер но, ује ди ње но и раз ви је но, док је ,,бал кан ски пол“ остао 
ре зер ви сан за за о ста ло, раз је ди ње но, па и пре те ће. Сход но овој ди-
хо то ми ји, у до број ме ри за сно ва ној на пред ра су да ма и не до вољ ном 
по зна ва њу са мог Бал ка на, што је не ка зе мља ,,ма ње бал кан ска“ то 
је ,,ви ше европ ска“, па је циљ бал кан ских зе ма ља да се осло бо де 
не га тив ног бал кан ског пред зна ка. Кар том за ,,бег са Бал ка на“ нај-
че шће се сма тра члан ство у НА ТО-у и Европ ској уни ји, бу ду ћи да 
се ти ме по ста је де лом европ ске, од но сно, евро а тлант ске без бед но-
сне за јед ни це де мо крат ских др жа ва. 

Ре ги о нал ни при ступ усво јен пре ма др жа ва ма бив ше Ју го сла-
ви је ко ји је тре ба ло да ува жи спе ци фич не про бле ме са ко ји ма су 
оне су о че не, ста би ли зу је овај про стор и ожи ви ре ги о нал ну са рад-
њу, до вео је до дис кур зив не из град ње ре ги о на ,,За пад ног Бал ка на“, 
сво је вр сног ,,Бал ка на Бал ка на“. Се дам бал кан ских зе ма ља ко је су 
под ве де не под овај по јам, на сто ја ле су да кроз ме ђу соб ну са рад њу 
по бе де у ме ђу соб ној тр ци за што бр жим члан ством у Европ ској 
уни ји, а ве ћи на и за члан ством у НА ТО-у. Ре пу бли ка Хр ват ска је 
пр ва оства ри ла тај циљ, бу ду ћи да је 2009. го ди не ушла у НА ТО, а 
2013. го ди не и у Европ ску уни ју. Ка ко по сто ји из ра зи та без бед но-
сна ме ђу по ве за ност бал кан ских, а по себ но за пад но бал кан ских зе-
ма ља, ова ква про ме на је у мно го ме ути ца ла на без бед ност чи та вог 
ре ги о на. Ана ли за већ ви дљи вих, али и мо гу ћих по сле ди ца хр ват-
ског члан ства у НА ТО-у и Европ ској уни ји по без бед ност Бал ка-
на, мо же раз ја сни ти на ко ји на чин пра ва и оба ве зе пре у зе те члан-
ством у овим ме ђу на род ним ор га ни за ци ја ма ме ња ју без бед но сну 
ар хи тек ту ру и ди на ми ку на Бал ка ну. Ко ри сност ова кве ана ли зе је 
ве ли ка и због то га што је хр ват ски при мер са мо пр ви у пред сто је-
ћем ни зу, има ју ћи у ви ду да све пре о ста ле бал кан ске зе мље има ју 
члан ство у Европ ској уни ји као кључ ни стра те шки циљ, а ве ћи на 
же ли и у НА ТО. 
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Овај рад по ла зи од те о риј ских при сту па ко пен ха шке шко ле 
без бед но сти и ну ди на њи ма за сно ва ну ана ли зу ре ле вант не прав не 
ре гу ла ти ве и ак ту ел них до га ђа ја. У пр вом де лу ра да су кроз те о-
ри ју ре ги о нал них без бед но сних ком плек са ана ли зи ра не про ме не  
до ко јих је до шло у без бед но сној ар хи тек ту ри Бал ка на хр ват ским 
члан ством у НА ТО-у и Европ ској уни ји. Дру ги део ра да по све ћен 
је сек тор ском пре гле ду већ ви дљи вих, али и мо гу ћих по сле ди ца 
ове про ме не по без бед ност ре ги о на, ко ји ува жа ва по де лу на вој ну, 
по ли тич ку, еко ном ску, со ци је тал ну и еко ло шку без бед ност. Да кле, 
циљ овог ра да је да по мог не у ства ра њу ја сни је пред ста ве о раз ме-
ра ма, струк ту ри и прав цу ути ца ја хр ват ског учла ње ња у Европ ску 
уни ју и НА ТО на без бед ност Бал ка на.

ХР ВАТ СКА У БЕЗ БЕД НО СНОЈ  
АР ХИ ТЕК ТУ РИ БАЛ КА НА

Без бед но сна ар хи тек ту ра Бал ка на

Јед ну од пр вих, а сва ка ко и нај зна чај них те о ри ја за из у ча ва-
ње ре ги о нал не без бед но сти по ну дио је Бе ри Бу зан, при пад ник ко-
пен ха шке шко ле без бед но сти, у књи зи ,,Љу ди, др жа ве и страх“1) из 
1983. го ди не. Ова те о ри ја по ла зи од прет по став ке да прет ње бр же 
са вла да ва ју кра ће не го ду же раз да љи не, те да је кључ на без бед но-
сна ди на ми ка сме ште на у ,,ре ги о нал ним без бед но сним ком плек-
си ма“ ко ји  пред ста вља ју ,,гру пе др жа ва чи ји су при мар ни без бед-
но сни ин те ре си то ли ко уско по ве за ни да се њи хо ве на ци о нал не 
без бед но сти не мо гу ре а ли стич но раз ма тра ти одво је но“.2) Ва жно је 
на по ме ну ти да ре ги о нал ни без бед но сни ком плек си пред ста вља ју 
ана ли тич ке алат ке од ре ђе не пре ма кри те ри ју ми ма ис тра жи ва ча, а 
не ге о граф ске или би ло ка кве дру ге  да то сти. Ипак, то не оста вља 
про стор за про из вољ ност, јер, да би не ка гру па др жа ва би ла озна-
че на као ре ги о нал ни без бед но сни ком плекс у окви ри ма ове те о-
ри је по треб но је да по сто ји из ра зи та без бед но сна ме ђу за ви сност 
ње них је ди ни ца, као и од ре ђе на без бед но сна ауто но ми ја у од но су 
на окру же ње.3) Бу ду ћи да се из глед Бал ка на, а и ње го вог окру же ња 
не ма ло пу та ме њао, те о ри ја ре ги о на лих без бед но сних ком плек са 

1) Ba rry Bu zan, Pe o ple, Sta tes and Fe ar: The Na ti o nal Se cu rity Pro blem in In ter na ti o nal Re la-
ti ons, Whe ats he af, Brig hton, 1983, стр. 105.

2)  Ibid, стр. 106.

3) Ba rry Bu zan and Ole Wæver, Re gi ons and Po wers: The Struc tu re of In ter na ti o nal Se cu rity, 
Cam brid ge  Uni ver sity Press, Cam brid ge, 2003, стр. 48.
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омо гу ћа ва ве о ма ко ри сну ана ли зу ње го ве без бед но сне ар хи тек ту ре 
и ди на ми ке јер ува жа ва про ме не до ко јих до ла зи ка ко у струк ту ри, 
та ко и у гра ни ца ма ре ги о на. Та ква ана ли за мо же би ти по себ но ко-
ри сна ка да не ка бал кан ска зе мља уђе у Европ ску уни ју или НА ТО, 
с об зи ром на ва жност тих ак те ра за без бед ност чи та вог Бал ка на. 
Нај ско ри ји при мер је Ре пу бли ка Хр ват ска, ко ја је 2009. го ди не по-
ста ла чла ни ца НА ТО-а, а 2013. го ди не ушла и у Европ ску уни ју, и 
ти ме још јед ном из ме ни ла без бед но сну ар хи тек ту ру Бал ка на. 

Те шко је про на ћи пе ри од у ко ме је Бал кан имао ре ла тив но 
ауто ном ну без бед но сну ди на ми ку, већ је кроз го то во чи та ву исто-
ри ју без бед ност на Бал ка ну пр вен стве но за ви си ла од ме ђу соб них 
од но са ве ли ких си ла и њи хо вих од но са са бал кан ским зе мља ма. 
Нај пре је био ко ло ни ја ото ман ске им пе ри је, ка сни је по де љен рат-
ним са ве зни штви ма, а по том и хлад но ра тов ским бло ко ви ма. Осим 
у пе ри о ду Бал кан ских ра то ва ка да је без бед но сна си ту а ци ја нај ве-
ћим де лом би ла у ру ка ма бал кан ских зе ма ља, иако под сна жним 
ути ца јем спољ них ак те ра, без бед но сна ди на ми ка на Бал ка ну ни ка-
да ни је би ле до вољ но са мо стал на да би се Бал кан сма трао по себ-
ним ре ги о нал ним без бед но сним ком плек сом. Слич на си ту а ци ја је 
и да нас, с об зи ром на то да су НА ТО и Европ ска уни ја још кра јем 
про шлог ве ка по ка за ле да Бал кан не ће пре пу сти ти са мом се би, а 
ни дру ги ма.

Ме ђу де вет ре ги о нал них без бед но сних ком плек са ко је Бу зан 
и Веј вер из два ја ју, на ве ден је и европ ски без бед но сни ком плекс 
ко ји об у хва та Евро пу у це ло сти.  Бал кан да нас сва ка ко при па да 
овом ре ги о нал ном без бед но сном ком плек су, ка ко ге о граф ски, та ко 
и по ли тич ки, бу ду ћи да се под Евро пом у овом сми слу нај че шће 
под ра зу ме ва Европ ска уни ја.4) Ме ђу тим, иако су све бал кан ске зе-
мље европ ски ори јен ти са не, тек је по ло ви на ушла у Европ ску уни-
ју и пре у зе ла пра ва и оба ве зе ко је на ме ће За јед нич ка без бед но сна 
и од брам бе на по ли ти ке Европ ске уни је. То зна чи да је без бед но сна 
по ли ти ка већ учла ње них зе ма ља пре суд но од ре ђе на без бед но сном 
по ли ти ком Европ ске уни је, док оста ле бал кан ске зе мље оста ју 
пре вас ход но оп те ре ће не без бед но сним про бле ми ма ужег, не ин-
те гри са ног де ла ре ги о на. Раз ли чит успех у евро ин те гра ци ја ма је, 
оту да, нај ва жни ја ли ни ја по де ле за тре нут ну без бед но сну ди на ми-
ку на Бал ка ну, а бу ду ћи да је Европ ска уни ја још увек из ра зи то 
за ви сна од НА ТО-а у вој ном сми слу, ова ли ни ја се мо же на зва ти и 
евро а тлант ском.

4) Ibid, стр. 378.
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На кон рат них и по ли тич ких де ша ва ња са кра ја про шлог и 
по чет ка овог ве ка, би ло је ја сно да ће бал кан ске зе мље раз ли чи-
том бр зи ном и раз ли чи тим пу тем ући у Европ ску уни ју и НА ТО. 
Део Бал ка на оп те ре ћен кон фликт ним на сле ђем ра та у Бо сни и 
су ко ба на Ко со ву, мо рао је пр вен стве но да се из бо ри са без бед-
но сним про бле ми ма ко ји су по сле ди ца тих де ша ва ња. Не ре ше ни 
те ри то ри јал ни спо ро ви, ми гра ци о ни про бле ми и пост ком фликт не 
тра у ме са мо су не ки од без бед но сних про бле ма ко ји су учи ни ли 
овај про стор сво је вр сним ,,Бал ка ном Бал ка на“ и оте жа ли ње го ву 
ста би ли за ци ју. Ова кво ста ње је бр зо до би ло фор му ла ци ју и фор ма-
ли за ци ју кроз ре ги о нал ни при ступ Европ ске уни је пре ма ,,За пад-
ном Бал ка ну“,  ка ко се овај про стор на зи ва од 1999. го ди не. Спи сак 
ње го вих зе ма ља са ста вљен је на осно ву два по ли тич ка  кри те ри ју-
ма – кон фликт ног на сле ђа и не ин те гри са но сти у Европ ску уни ју. 
За пад ни Бал кан та ко пред ста вља сво је вр сни ,,ре ги о нал ни без бед-
но сни пот ком плекс“ у окви ру европ ског без бед но сног ком плек са.5) 
Ре ги о нал не без бед но сне пот ком плек се од ли ку ју ,,ка рак те ри стич ни 
обра сци без бед но сне ме ђу за ви сно сти“6) ко ји су упле те ни у ши ри 
обра зац ко ји од ре ђу је ком плекс у це ли ни. Чи ње ни ца да је Европ ска 
уни ја ,,гра ди тељ“ ре ги о на За пад ног Бал ка на, а и да су по ли тич ке 
ели те на За пад ном Бал ка ну окре ну те ка Европ ској уни ји, по ка зу-
је да је раз ма тра ње без бед но сти на За пад ном Бал ка ну нео дво ји во 
од европ ске, од но сно, евро а тлант ске без бед но сне по ли ти ке, те да 
За пад ни Бал кан пред ста вља сво је вр стан ре ги о нал ни без бед но сни 
пот ком плекс у окви ру европ ског без бед но сног ком плек са у ко ме су 
и Грч ка, Бу гар ска, Ру му ни ја, а са да и Хр ват ска.

Циљ ре ги о нал ног при сту па Европ ске уни је је био да по мог-
не зе мља ма За пад ног Бал ка на да пре ва зи ђу на сле ђе про шло сти 
и ин те гри шу се у Европ ску уни ју, од но сно да се осло бо де оно га 
што их је учи ни ло  без бед но сним пот ком плек сом. Ка ко је Хр ват ска 
ушла у Европ ску уни ју и ти ме из гу би ла за пад но бал кан ску dif fe ren-
tia spe ci fi ca, отва ра се низ пи та ња о но вој без бед но сној струк ту ри 
овог про сто ра. Да ли ула ском у Европ ску уни ју не ка зе мља за и ста 
рас ки да са сво јом кон фликт ном про шло шћу и са њом по ве за ним 
без бед но сним про бле ми ма? Ка кве је по сле ди це члан ство у Европ-
ској уни ји про из ве ло по по зи ци ју Хр ват ске на За пад ном Бал ка ну? 
Да ли је ње на по зи ци ја оја ча на или је, пак, Хр ват ска оти шла са За-
пад ног Бал ка на и од ње го вих без бед но сних про бле ма? Ко ри сност 
ова кве ана ли зе је ве ли ка и због то га што је хр ват ски при мер са мо 

5) Ibid, стр. 51.

6) Ibid.
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пр ви у пред сто је ћем ни зу, има ју ћи у ви ду да све др жа ве За пад ног 
Бал ка на има ју члан ство у Европ ској уни ји као кључ ни стра те шки 
циљ.

Хр ват ска у две без бед но сне за јед ни це

Сва ки ре ги о нал ни без бед но сни ком плекс, а ти ме и пот ком-
плекс, има сво ју фор му ко ја је од ре ђе на обра сци ма при ја тељ ства и 
не при ја тељ ства уну тар ње га. У за ви сно сти од то га ко ли ко је из би-
ја ње ра та мо гу ће и оче ки ва но, гра да циј ски се раз ли ку ју три ти па 
ком плек са: кон фликт на фор ма ци ја, без бед но сни ре жим и без бед-
но сна за јед ни ца. Без бед но сну за јед ни цу, као нај ра зви је ни ји тип, 
Карл Дојч де фи ни ше као ,,гру пу љу ди ко ји су ин те гри са ни“,7) а под  
ин те гра ци јом под ра зу ме ва ,,ства ра ње осе ћа ја за јед ни це на од ре ђе-
ној те ри то ри ји  као и ин сти ту ци ја и прак си до вољ но сна жних и 
рас про стра ње них да ду го роч но из гра де увер љи ва оче ки ва ња ми-
ро љу би ве про ме не свог ста нов ни штва“.8) Без бед но сна за јед ни ца, 
на осно ву да те де фи ни ци је, под ра зу ме ва оче ки ва ње да ће сви спо-
ро ви у јед ном ре ги о ну би ти ре ше ни мир ним пу тем кроз ин сти ту-
ци о на ли зо ва не про це ду ре ко је ис кљу чу ју мо гућ ност из би ја ња на-
си ља, од но сно ра та. Европ ска уни ја да нас пред ста вља нај чвр шћу, 
амал га ми ра ну без бед но сну за јед ни цу у ко јој се др жа ве од ри чу де-
ла свог су ве ре ни те та у име не ког за јед нич ког иден ти те та.9) Ка ко је 
сте пен пре кла па ју ћег члан ства Европ ске уни ју и НА ТО-а у Евро пи 
ве ли ки, а За јед нич ка без бед но сна и од брам бе на по ли ти ка Европ-
ске уни је у са гла сно сти са пра ви ма и оба ве за ма ко је про ис ти чу из 
члан ства у НА ТО-у, ова без бед но сна за јед ни ца се че сто озна ча ва 
и као евро а тлант ска. Ме ђу тим, ка ко све бал кан ске зе мље ни су у 
Европ ској уни ји, а ни у НА ТО-у,  на ме ће се пи та ње да ли је и За-
пад ни Бал кан без бед но сна за јед ни ца?

Си ле ко је су до не ле ,,крај исто ри је“ по ку ша ле су да до не су и 
крај су ко би ма на овом про сто ру и ти ме ре ше без бед но сни про блем 
Бал ка на, али и чи та ве Евро пе. Не из бе жне ин тер вен ци је и при ти-
сци спољ них ак те ра, пре свих НА ТО-а и Европ ске уни је, има ле су 
за да так да ,,евро пе и зу ју“ Бал кан ка ко би спре чи ле ,,бал ка ни за ци-

7) Karl De utsch et. al, Po li ti cal Com mu nity and the North Atlan tic Area: In ter na ti o nal Or ga ni-
za tion in the Light of Hi sto ri cal Ex pe ri en ce, Gre en wo od Press Pu blis hers, New York, 1957, 
стр. 378.

8) Ibid.

9) Фи лип Еј дус, Ме ђу на род на без бед ност: те о ри је, сек то ри и ни вои, Бе о град ски цен тар 
за без бед но сну по ли ти ку и Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2012, стр. 119.
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ју“ Евро пе.10) Пре суд ну уло гу у из град њи без бед но сне за јед ни це 
на За пад ном Бал ка ну су оту да има ли спољ ни ак те ри ко ји су, за ни-
мљи во, и са ми на ста ли на кон ве ли ких ра то ва у слич ним усло ви ма 
по ли тич ке и со ци јал не кри зе. Стра те ги ја ко ју су обе ор га ни за ци је 
усво ји ле је, нај пре, по ли ти ка усло вља ва ња. Шар га ре па за зе мље 
За пад ног Бал ка на је члан ство у во де ћим за пад ним ор га ни за ци ја ма, 
а штап до шар га ре пе су зах тев не све о бу хват не ре струк ту ра ци је. 
Овај ,,да, али“ на чин ди сци пли но ва ња је ство рио не ку вр сту ме ке 
хе ге мо ни је за пад них зе ма ља над бал кан ским зе мља ма, у ко јој су 
дру ге би ле спрем не да учи не го то во све да би по ве ћа ле сво је шан се 
за при јем ме ђу пр ве. Дру ги ва жан ин стру мент по ли ти ке је ре ги о-
нал ни при ступ. ЕУ је кроз Пакт за ста бил ност Ју го и сточ не Евро пе, 
Спо ра зум о ста би ли за ци ји и при дру жи ва њу и низ дру гих до ку ме-
на та пре по зна ла да је ,,без об зи ра на раз ли чит пут у ин те гра ци ја ма, 
ре ги о нал на са рад ња би тан кри те ри јум за све др жа ве За пад ног Бал-
ка на“.11) Иако НА ТО екс пли цит но не зах те ва ре ги о нал ну са рад њу, 
та ко ђе да је пред ност оним др жа ва ма ко је ула жу на по ре у са рад њу 
са сво јим ре ги о нал ним су се ди ма, по пут по др шке ко ју пру жа Ја-
дран ској гру пи. Би ла хе ге мо ни стич ка или ал тру и стич ка, уло га ЕУ 
и НА ТО-а у из град њи без бед но сне за јед ни це на За пад ном Бал ка ну 
је да ла од ре ђе не ре зул та те. 

Нај у пе ча тљи ви ји на пре дак је по стиг нут у по ве зи ва њу по-
ли тич ких ели та зе ма ља За пад ног Бал ка на. Вр хо ви др жа ва по ка-
зу ју ра сту ћу по ли тич ку од луч ност за ин тен зи ви ра њем ме ђу соб не 
са рад ње, па је на За пад ном Бал ка ну до шло до ства ра ња ,,елит не 
без бед но сне за јед ни це“.12) Фо кус на нај ви ше ни вое др жа ва, њи хо-
ве по ли тич ке ели те, ме ђу тим, пред ста вља нај ни жи ни во из град ње 
без бед но сне за јед ни це јер је та ква са рад ња нај ве ћим де лом ре зул-
тат уса гла ша ва ња по ли тич ких од лу ка са стан дар ди ма на мет ну тим 
спо ља. По ли тич ке ели те на За пад ном Бал ка ну, с то га, ре ги о нал ну 
са рад њу ви де пре као про це ду рал ну пре пре ку до обе ћа ног члан-
ства не го као при о ри те тан про блем ко ји тра жи истин ско и ко нач-
но ре ше ње. Ко ли ко су шти на ка сни за фор мом, ви ди се чим до ђе 
до бит ни јих про бле ма из ме ђу бал кан ских зе ма ља, по пут спо ра око 
Пи ран ског за ли ва из ме ђу Хр ват ске и Сло ве ни је ка да је опет би ла 

10) Пре драг Си мић, 2013. ,,Из ве штај Кар не ги је ве за ду жби не за ме ђу на род ни мир о бал кан-
ским ра то ви ма из 1914. и 1996. го ди не“, Исто риј ски за пи си, Исто риј ски ин сти тут Цр не 
Го ре, Под го ри ца, бр. 1-2/2013, стр. 131.

11) Euro pean Com mis sion, Re gi o nal co o pe ra tion in the we stern Bal kans, A po licy pri o rity for 
the Euro pean Union, In ter net, ec.euro pa.eu/en lar ge ment/pdf/nf5703249enc_web_en.pdf, 
20/04/2015.

12) Emi lan Ka val ski, Ex ten ding the Euro pean Se cu rity Com mu nity, Con struc ting Pe a ce in the 
Bal kans, Ta u ris Aca de mic Stu di es, Lon don and New York, 2007, стр. 19. 
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нео п ход на ди рект на ди пло мат ска ин тер вен ци ја чла ни ца НА ТО-а 
и Европ ске уни је. Ипак, смер про ме на ,,од де ла ка уве ре њи ма“ је 
при лич но успе шан на пр вом ко ра ку – по кре та њу по ли тич ке ини-
ци ја ти ве и кон крет них ак ци ја у из град њи ре ги о нал не са рад ње. 
Оста је, ме ђу тим, да се ви ди да ли је ово ауто мат ски до ве ло и до 
успе ха на дру гом ко ра ку – из град њи  за јед нич ког иден ти те та ме ђу 
чла но ви ма за јед ни це. 

Успе шно из гра ђе на без бед но сна за јед ни ца под ра зу ме ва да се 
љу ди иден ти фи ку ју са они ма с ко ји ма су ра ни је би ли на су прот-
ним стра на ма, да ме ђу ста нов ни штвом др жа ва у ре ги о ну вла да ју 
од но си ме ђу соб ног по ве ре ња, до бро су сед ске на кло но сти и, ко нач-
но, осе ћа ње ре ги о нал ног иден ти те та. Ме ђу тим, ако су и прет ход ни 
по да ци о на прет ку у са рад њу ме ђу ели та ма де ло ва ли охра бру ју ће, 
упра во овај ко рак пред ста вља глав ну пре пре ку у из град њи ефи-
ка сне без бед но сне за јед ни це на За пад ном Бал ка ну. Ста нов ни штво 
се дам за пад но бал кан ских зе ма ља ра ту је се ћа њи ма, жи ви у од но-
си ма не по ве ре ња, стра ха и пред ра су да. Још увек пре ве ли ки број 
из бе гли ца и ин тер но ра се ље ног ста нов ни штва без пер спек ти ве за 
по врат ком, али и са ма лом пер спек ти вом за пот пу ном ин клу зи јом 
сва ко днев но опо ми ње на то. Ста нов ни ци до жи вља ва ју нај бли же 
су сед не др жа ве као из во ре прет њи, а уда ље ни је ве зе, по пут европ-
ских, аме рич ких и ру ских, као за штит нич ке, те те шко да има на де 
за ско ри је са зре ва ње без бед но сне за јед ни це на овим про сто ри ма.13) 
У си ту а ци ји у ко јој нај ве ћи број гра ђа на са те ри то ри је За пад ног 
Бал ка на на пи та ња о ста њу су ко ба у ре ги о ну од го во ра са ,,ре ше-
ни, али не у спе шно“, опа сност ола ког за не ма ри ва ња из град ње ре-
ги о нал ног иден ти те та је пре ве ли ка.14) Нео д го вор но по на ша ње 
по ли тич ких ели та, пре све га, од ве шће у за ча ран круг ра сту ћег на-
ци о на ли зма, јед но стра ног ту ма че ња исто ри је, па и те жње за ре ви-
зи о ни змом у ре ги о ну. Уни шта ва ње ћи ри лич них та бли у Ву ко ва ру, 
нео у ста штво и све ве ћи број ул тра на ци о на ли стич ких ор га ни за ци-
ја, па и стра на ка, по ка зу ју да овај про цес већ узи ма ма ха.

Пре сек ста ња на по љу без бед но сти За пад ног Бал ка на на 
осно ву ис пи та них кри те ри ју ма по ка зу је да су по чет ни ко ра ци у 
ус по ста вља њу без бед но сне за јед ни це пре ђе ни. До но вих су ко ба 
ве ћих раз ме ра ни је до шло, вла де при зна ју су сед не вла де као ре ле-
вант не ак те ре и по ве ћан је број ре ги о нал них ини ци ја ти ва на по ли-
тич ком, еко ном ском и без бед но сном пла ну. По ве зи ва ње по ли тич-

13) Re bec ca J. Cru i se and Su zet te R. Gril lot, ,,Re gi o nal Se cu rity Com mu nity in the We stern Bal-
kans: A Cross-Com pa ra ti ve Analysis“, Jo ur nal of Re gi o nal Se cu rity, Бе о град ски цен тар за 
без бед но сну по ли ти ку, Бе о град, бр. 1/2013, стр. 14.

14)  Ibid, стр. 17. 
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ких ели та, ме ђу тим, ни је ауто мат ски до ве ло до ана лог ног про це са 
на ни воу ши ре јав но сти. Ипак, иако гра ђа ни не ви де све су сед не 
др жа ве као при ја те ље у бли ској бу дућ но сти, нај ве ћи број гра ђа на 
ни рат не ви ди као мо гућ ност.15) С то га, ако узме мо сма ње но на си-
ље као објек ти ван кри те ри јум, и ста во ве гра ђа на у де мо крат ским 
др жа ва ма као су бјек ти ван кри те ри јум за оце ну мо гућ но сти из би ја-
ња но вих су ко ба на За пад ном Бал ка ну, утвр ди ће мо да без бед но сна 
за јед ни ца на овом про сто ру по сто ји. Ова сед мо чла на без бед но сна 
за јед ни ца је, ме ђу тим, тек у на ста ју ћој фа зи, да ле ко од зре ло сти и 
са мо стал но сти.  

Хр ват ска је ула ском у Европ ску уни ју по ста ла чла ни ца и ње-
не без бед но сне за јед ни це, па би тре ба ло да је из гу би ла за пад но-
бал кан ску dif fe ren tia spe ci fi ca. Ис по ста ви ло се, ипак, да не ре ше ни 
пост кон фликт ни про бле ми са ко ји ма је су о че на у ре ги о ну ни су ти-
ме не ста ли, од но сно да је без бед ност Хр ват ске и да ље уско ве за на 
за За пад ни Бал кан. Да и Европ ска уни ја има та кав став мо же се 
за кљу чи ти из ак ту ел них де ша ва ња, по пут Бер лин ског са ми та и из 
из ја ва европ ских зва нич ни ка у ко ји ма се под За пад ним Бал ка ном 
и да ље под ра зу ме ва Хр ват ска, а кон ку рент ски на зи ви по пут ,,Re-
stern Bal kans“ или ,,We stern Bal kans six“ не узи ма ју ма ха. Ти ме је у 
Хр ват ској до шло до пре кла па ња две без бед но сне за јед ни це – јед не 
зре ле и јед не не зре ле. Чак и да се оста лих шест зе ма ља учла ни у 
Европ ску уни ју, За пад ни Бал кан ће због кон фликт ног на сле ђа оста-
ти без бед но сни пот ком плекс у окви ру ши рег европ ског без бед но-
сног ком плек са као део ко ји је ,,ма ње без бе дан“  од остат ка европ-
ске без бед но сне за јед ни це.

Ово пре кла па ње без бед но сних за јед ни ца зна чи да ће Хр-
ват ска, као и сва ка сле де ћа др жа ва ре ги о на ко ја по ста не чла ни це 
Европ ске уни је, мо ра ти да се јед на ко, па и пре вас ход но, ба ви без-
бед но сним про бле ми ма За пад ног Бал ка на као и они ма у Европ ској 
уни ји. При мер За пад ног Бал ка на по ка зу је ка ко се јед ном из гра ђен 
ре ги он, иако је мо гу ће, те шко и спо ро ме ња и де кон стру и ше. Са 
дру ге стра не, ти ме што је пр ва зе мља За пад ног Бал ка на ко ја и у 
европ ској без бед но сној за јед ни ци, Хр ват ска је до би ла сво је вр сно 
при зна ње да је у пре ва зи ла же њу ових про бле ма оти шла да ље од 
оста лих, што је оја ча ло ње ну по зи ци ју у ре ги о ну. Хр ват ски др жав-
ни врх на сто ји да ис ко ри сти ова кву по зи ци ју, иако исто вре ме но 
ко ри сти сва ку при ли ку и да се огра ди од За пад ног Бал ка на. Ана ли-
зом ак ту ел не спољ но по ли тич ке прак се Хр ват ске, мо гло би се ре ћи 
да Хр ват ска на сто ји да бу де ли дер у ре ги о ну ко ме не же ли да при-
па да. 

15)  Ibid, стр. 18. 
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СЕК ТОР СКА АНА ЛИ ЗА УТИ ЦА ЈА 
ХРВАТСКОГ УЛА СКА У НА ТО И ЕВРОПСКУ 

УНИЈУ НА БЕЗ БЕД НОСТ БАЛ КА НА

Ана ли за ути ца ја хр ват ског члан ства у НА ТО-у и Европ ској 
уни ји у овом ра ду по ла зи од сек тор ског при сту па без бед но сти ко-
ји пред ста вља још јед ну од основ них те о риј ских иде ја ко пен ха-
шке шко ле без бед но сти. Пре ма ана ли тич ком окви ру ко ји ова кав 
при ступ ну ди, по сто ји пет сек то ра без бед но сти: вој ни, по ли тич ки, 
еко ном ски, со ци је тал ни и еко ло шки.16) По ку шај да се из вр ши што 
пре ци зни ја сек тор ска ана ли за мо же да по мог не у ства ра њу ја сни-
је пред ста ве о раз ме ра ма, струк ту ри и прав цу ути ца ја хр ват ског 
учла ње ња у НА ТО и Европ ску уни ју на без бед ност Бал ка на, иако 
не пре кид но и не по врат но пре ли ва ње иза зо ва, ри зи ка и прет њи из 
јед ног у дру ги без бед но сни сек тор оте жа ва њи хо во пре ци зно раз-
два ја ње. 

Члан ство у НА ТО-у

Ка ко је НА ТО нај ве ћи вој но-по ли тич ки са вез да на шњи це, 
при јем Хр ват ске у пу но прав но члан ство 2009. го ди не је пр вен-
стве но ути цао на вој ну и по ли тич ку без бед ност ре ги о на. На рав но, 
по сред но су на ста ле по сле ди це и у еко ном ском, со ци је тал ном и 
еко ло шком сек то ру, али њи хо ва раз ме ра ни је ве ли ка да би би ле об-
у хва ће не оби мом овог ра да.

Вој на без бед ност пред ста вља те жњу да се те ри то ри јал ни ин-
те гри тет и су ве ре ни тет др жа ве за шти те од прет њи ко је мо гу до ла-
зи ти од дру гих др жа ва или не др жав них ак те ра.17) Ула ском у НА ТО, 
Хр ват ска је по ста ла део НА ТО си сте ма ко лек тив не од бра не и си-
сте ма од го во ра на кри зе ко ји је ти ме об у хва тио ве ћи ну бал кан ских 
зе ма ља, бу ду ћи да је исто вре ме но при мље на и Ал ба ни ја, уз већ 
учла ње не Грч ку, Ма ђар ску, Ру му ни ју, Бу гар ску и Тур ску. Без бед-
но сне га ран ци је ко је но си члан ство у НА ТО си сте му ко лек тив не 
од бра не не сум њи во су оја ча ле вој ну по зи ци ју Хр ват ске у ре ги о ну. 
Хр ват ска је по ста ла део ве ли ког евро а тлант ског си сте ма у ко јем, 
без об зи ра на то што је ма ла зе мља, мо же има ти свој глас и ути цај. 
Угро жа ва ње без бед но сти би ло ко је чла ни це сма тра се угро жа ва-
њем чи та ве Али јан се, па пи та ња ко ја не ка чла ни ца сма тра ва жним 
за сво ју без бед ност, по ста ју ле ги тим на пи та ња и за НА ТО. Сход но 

16) Ba rry Bu zan, Pe o ple, Sta tes and Fe ar: The Na ti o nal Se cu rity Pro blem in In ter na ti o nal Re la-
ti ons, Whe ats he af, Brig hton, 1983, стр. 75. 

17) Фи лип Еј дус, Ме ђу на род на без бед ност: те о ри је, сек то ри и ни вои, Бе о град ски цен тар 
за без бед но сну по ли ти ку и Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2012, стр. 129.
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то ме, упу ћи ва ње би ло ка кве ору жа не прет ње Хр ват ској, а ка мо ли 
ору жа ни су коб, не мо же би ти озбиљ ни је раз ма тра но од стра не не ке 
зе мље ре ги о на, ма да та ко не што ни је ни оче ки ва но. Тре ба на гла-
си ти да је при јем Хр ват ске био ге о стра те шки зна ча јан и за НА ТО 
због спе ци фич ног по ло жа ја Хр ват ске на Ја дран ском јер се НА ТО 
ти ме про ши рио на по зи ци је ко је су ва жне за кон тро ли са ње по тен-
ци јал них жа ри шних ме ста и без бед ност чи та вог ре ги о на. 

По ред без бед но сних га ран ци ја чи та ве Али јан се, вој на по зи-
ци ја Хр ват ске је оја ча на и мо дер ни за ци јом ње не вој ске кроз уса-
гла ша ва ње са НА ТО стан дар ди ма. НА ТО струч ња ци су пру жи ли 
вој но и тех нич ко са ве то ва ње у ре фор ми хр ват ске вој ске ко је је 
има ло за циљ по ди за ње ње них вој них ка па ци те та и ства ра ње про-
фе си о нал не вој ске спо соб не за ис пу ња ва ње свих оба ве за ко је но-
си члан ство у овом са ве зу. Јед на од оба ве за је и уче шће у НА ТО 
ми си ја ма, од ко јих је за ре ги он по себ но ва жно уче шће хр ват ских 
вој ни ка у КФОР ми си ји на Ко со ву. Хр ват ски кон ти гент на Ко со-
ву је бро јио и до 35 при пад ни ка и од ра жа ва на по ре Хр ват ске да 
под у пре НА ТО ми си ју у ,,не по сред ном су сед ству и на под руч ју на 
ко јем Ре пу бли ка Хр ват ска има из ра же не по ли тич ке, го спо дар ске и 
стра те шке ин те ре се.“18) Уче шћем у овој, као и у ми си ја ма Европ ске 
уни је о ко ји ма ће ка сни је би ти ре чи, Хр ват ска је вој но нај при сут-
ни ја зе мља у ре ги о ну, што сва ка ко по ди же њен вој ни углед, али и 
по ли тич ки ути цај. 

По ли тич ка без бед ност, на тра гу ко пен ха шке шко ле, под ра-
зу ме ва ор га ни за ци о ну ста бил ност по рет ка или за шти ту уста но-
вље ног обра сца ин тер ак ци је ме ђу др жа ва ма.19) Ула ском Хр ват ске 
у НА ТО ре ги о нал ни без бед но сни про бле ми су по ста ли ле ги тим-
на пи та ња и за НА ТО, што мо же има ти раз ли чи те им пли ка ци је по 
ова ко де фи ни са ну по ли тич ку без бед ност ре ги о на. Са јед не стра не, 
члан ство не ко ли ко зе ма ља ре ги о на у НА ТО-у мо же под ста ћи за јед-
нич ки, ускла ђе ни ји и ефек тив ни ји на чин су прот ста вља ња ре ги о-
нал ним без бед но сним иза зо ви ма. Све бал кан ске зе мље ко је ни су у 
НА ТО-у, из у зев Ср би је, же ле да то бу ду, па ис ку ство су сед не зе мље 
мо же да убр за њи хо ве ре фор ме, по ја ча ре ги о нал ну са рад њу у без-
бед но сним пи та њи ма и та ко олак ша њи хов при јем. При мер за то 
је и Ја дран ска гру па фор ми ра на 2003. го ди не са ци љем да кроз за-
јед нич ки при ступ евро а тлант ским ин те гра ци ја ма уна пре ди без бед-

18) Vla da Re pu bli ke Hr vat ske, Pri je dlog od lu ke o su dje lo va nju oru ža nih sna ga Re pu bli ke Hr vat-
ske u ope ra ci ji pot po re mi ru KFOR na Ko so vu, In ter net, https://vla da.gov.hr/User Doc sI ma-
ges//Sjed ni ce/2014/192%20sjed ni ca%20Vla de//192%20-%2017e.pdf, 20/04/2015. 

19) Фи лип Еј дус, Ме ђу на род на без бед ност: те о ри је, сек то ри и ни вои, Бе о град ски цен тар 
за без бед но сну по ли ти ку и Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2012, стр. 146.
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но сну са рад њу у ре ги о ну. Хр ват ска и Ал ба ни ја из по ли тич ке со ли-
дар но сти и да ље уче ству ју у  Ја дран ској гру пи, ма да и са ме има ју 
ко ри сти од ње. Хр ват ска зва нич но по др жа ва при јем Ма ке до ни је, 
Цр не Го ре и БиХ у НА ТО и ула же од ре ђе не ди пло мат ске на по ре да 
до то га до ђе, али је по зив овим зе мља ма из о стао и на по след њем 
НА ТО са ми ту у Вел су. Уко ли ко би све зе мље ре ги о на, ко је то же ле, 
за и ста по ста ле чла ни це НА ТО-а,  Бал кан би по пр ви пут у исто ри ји 
био у истом са ве зу, из у зев Ср би је ко ја би би ла не у трал на. 

Са дру ге стра не, при је мом у НА ТО по ве ћао се и уце њи вач ки 
по тен ци јал Хр ват ске над зе мља ма ре ги о на ко је же ле да по ста ну 
чла ни це НА ТО-а, што мо же да пред ста вља прет њу по њи хо ву по-
ли тич ку без бед ност. Хр ват ска би мо гла да ис ко ри сти сво ју по зи ци-
ју за ре ша ва ње отво ре них пи та ња у ре ги о ну, по пут спо ра са Цр ном 
Го ром око Пре вла ке или, пак, гра нич них и ма њин ских пи та ња са 
БиХ. Зва нич ни став Хр ват ске је да не ће уце њи ва ти ни ко га из би ла-
те рал них раз ло га и до са да то ни је чи ни ла, али при влач ност овог 
сред ства не тре ба ола ко за не ма ри ва ти. 

 Ако под ,,ор га ни за ци о ном ста бил но шћу по рет ка или за шти-
том уста но вље ног обра сца ин тер ак ци је ме ђу др жа ва ма“20) прет-
по ста ви мо по ли ти ку не у трал но сти ко ју је Ср би ја про кла мо ва ла, 
члан ство Хр ват ске у НА ТО-у пред ста вља  сво је вр сан иза зов и ње-
ној по ли тич кој без бед но сти. Ула ском Хр ват ске и Ал ба ни је, по ред 
Ру му ни је, Бу гар ске и Ма ђар ске, Ср би ја је прак тич но окру же на НА-
ТО-ом, што оте жа ва ње ну по зи ци ју, бу ду ћи да ће др жа ве ко је се 
на ла зе уну тар НА ТО-а мо ћи да лак ше и у сво ју ко рист ре ша ва ју 
без бед но сне про бле ме ко ји се бу ду ја вља ли. Ипак, из у зет но ак тив-
ним уче шћем у Парт нер ству за мир Ср би ја пре ва зи ла зи опа сност 
од изо ла ци о ни зма, па ње но члан ство у НА ТО-у не пред ста вља зна-
чај ни ји про блем. Шта ви ше, Ср би ја би му дром по ли ти ком мо гла да 
из ву че и пред но сти из то га што би мо гла да бу де је ди на бал кан ска 
зе мља ко ја ни је у НА ТО-у, на рав но, уко ли ко оста не при по ли ти ци 
не у трал но сти. 

По ли ти ка ,,отво ре них вра та“ пре ма овом про сто ру је тре ба-
ло да до ве де до ,,ма ње НА ТО-а на Бал ка ну, а ви ше бал кан ских зе-
ма ља у НА ТО-у“, од но сно до без бед ни јег и ста бил ни јег ре ги о на, 
не са мо у вој ном, већ и у по ли тич ком сми слу. Ово не зна чи да су 
без бед но сни иза зо ви на Бал ка ну не ста ли пре ко но ћи, чак ни да су 
сма ње ни, већ да су ка па ци те ти но вих чла ни ца за њи хо во ре ша ва-
ње уве ћа ни. С об зи ром на број НА ТО чла ни ца и кан ди да та ме ђу 
бал кан ским зе мља ма, то би да ље зна чи ло да ће кључ ну реч у ре-

20) Фи лип Еј дус, Ме ђу на род на без бед ност: те о ри је, сек то ри и ни вои, Бе о град ски цен тар 
за без бед но сну по ли ти ку и Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2012, стр. 146.
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ша ва њу отво ре них без бед но сних пи та ња на Бал ка ну има ти НА ТО. 
Ипак, сва ко по јед но ста вљи ва ње без бед но сне си ту а ци је на Бал ка ну 
пре бро ја ва њем НА ТО чла ни ца би ло би нео збиљ но, јер би мо ра ло 
да за не ма ри енер гет ску, еко ном ску и по ли тич ку по ве за ност, па и 
за ви сност, Бал ка на од Ру си је. 

Члан ство у Европ ској уни ји

За раз ли ку од члан ства у НА ТО-у ко ји пр вен стве но пред ста-
вља без бед но сну ин те гра ци ју, члан ство у Европ ској уни ји под ра-
зу ме ва да ле ко ви ше од то га. По ред то га што се од ри чу су ве ре ног 
упра вља ња у ве ћи ни обла сти, члан ством у ,,европ ској по ро ди ци“ 
др жа ве при хва та ју и за јед нич ки европ ски иден ти тет ко ји је у ма-
њој или ве ћој са гла сно сти са њи хо вим тра ди ци о нал ним на ци о нал-
ним иден ти те ти ма. Оту да, члан ство Хр ват ске у Европ ској уни ји не 
ути че са мо на вој ну и по ли тич ку, већ и на еко ном ску, со ци је тал ну 
и еко ло шку без бед ност ре ги о на. 

Што се ути ца ја на вој ну без бед ност Бал ка на ти че, члан ство 
Хр ват ске у Европ ској уни ји ни је до не ло ве ће про ме не. Иако Европ-
ска уни ја на сто ји да оја ча сво ју без бед но сну струк ту ру, ње на За јед-
нич ка без бед но сна и од брам бе на по ли ти ка не на ме ће ни шта што 
би на би ло ко ји на чин на ру ша ва ло ефи ка сност НА ТО-а, већ су пре-
ма Ли са бон ском уго во ру ,,оба ве зе и са рад ња др жа ва у овој обла-
сти у скла ду са оба ве за ма у окви ру НА ТО-а, ко ји за ње го ве зе мље 
чла ни це оста је осно ва њи хо ве ко лек тив не без бед но сти и ин стан ца 
за ње но спро во ђе ње“.21) Сто га, ула ском у Европ ску уни ју Хр ват ска 
ни је пре у зе ла не ке но ве оба ве зе или сте кла не ке зна чај не мо гућ но-
сти ко је би мо гле би ти тре ти ра не као прет ња по вој ну без бед ност 
оста лих зе ма ља ре ги о на. Овај сек тор оста је до ми нант но од ре ђен 
члан ством бал кан ских зе ма ља у НА ТО-у. Ипак, и ово члан ство је 
до ве ло до од ре ђе ног ја ча ња хр ват ске вој не по зи ци је у ре ги о ну, ма-
хом због уче шћа у Вој ном ко ми те ту, нај зна чај ни јем вој ном те лу 
Европ ске уни је. Ова про ме на је ва жна јер Вој ни ко ми тет до но си 
од лу ке о бор бе ним гру па ма и опе ра ци ја ма у ко је зе мље ре ги о на 
на сто је да се пот пу ни је укљу че ка ко би на гла си ле сво ју опре де ље-
ност за Европ ску уни ју. Ме ђу ис так ну тим зва нич ни ци ма Европ ске 
уни је се чак раз ма тра иде ја да се од др жа ва За пад ног Бал ка на на-
пра ви за јед нич ка бор бе на гру па у ко јој би за јед нич ки је зик, пре-
те жно иста обу ка, на о ру жа ње и опре ма олак ша ли ко му ни ка ци ју и 

21) Euro pean Union, The Tre aty of Li sa bon, In ter e net, http://eur-lex.euro pa.eu/le gal-con tent/EN/
TXT/PDF/?uri=CE LEX:12007L/TXT&from=EN, 20/04/2015.
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по де лу по сла.22) По ред уче шћа у Вој ном ко ми те ту, Хр ват ска кроз 
Са вет ми ни ста ра уче ству је и у до но ше њу од лу ка ко је се ти чу две 
ми си је Европ ске уни је у овом ре ги о ну – EUFOR ALT HEA у БиХ и 
EULEX на Ко со ву. Хр ват ска је та ко по др жа ла про ду же так ми си је у 
БиХ на са стан ци ма ко ји су у Бри се лу одр жа ни тим по во дом у 2014. 
го ди ни, а по том и до не ла од лу ку о упу ћи ва њу пр вих пет при пад-
ни ка сво јих ору жа них сна га у  ову ми си ју.23) Опе ра ци ја ALT HEA 
се спро во ди уз осло нац на сред ства и ка па ци те те НА ТО-а у скла-
ду са аран жма ном ,,Бер лин Плус“, што ука зу је на не са мо стал ност 
Европ ске уни је као вој не си ле и ње ну за ви сност од НА ТО-а у том 
по гле ду. 

Слич но као и са члан ством у НА ТО-у, по сле ди це хр ват ског 
ула ска у Европ ску уни ју по по ли тич ку без бед ност ре ги о на мо гу 
кре ну ти у два сме ра у за ви сно сти од то га да ли ће Хр ват ска упо-
тре би ти или зло у по тре би ти но ви по ло жај. С об зи ром на чи ње ни цу 
да све др жа ве ре ги о на на сво јој по ли тич кој аген ди има ју при сту па-
ње Европ ској уни ји као при о ри тет, про цес евро ин те гра ци ја се мо-
же узе ти као ре фе рент ни обје кат по ли тич ког сек то ра без бед но сти 
на Бал ка ну, а хр ват ско пра во ве та као по тен ци јал на прет ња ова ко 
де фи ни са ној по ли тич кој без бед но сти ре ги о на. Од ју ла 2013. го ди-
не Хр ват ска ни је ви ше са мо су сед у ре ги о ну, не го је и од лу чи лац 
о на став ку евро ин те гра ци ја оста лих зе ма ља За пад ног Бал ка на, па 
је по ста ла мо ћан ве то-играч ко ји мо же да пре ти бло ки ра њем ин те-
гра ци о них про це са остат ка ре ги о на за рад ре ша ва ња отво ре них пи-
та ња у сво ју ко рист. Хр ват ско ру ко вод ство, исти на, на гла ша ва да 
се не ће слу жи ти овим сред ством, већ да ће се по на ша ти као ,,парт-
нер  у ре ги о ну“ и по др жа ва ти ин те гра ци ју остат ка За пад ног Бал ка-
на у Европ ску уни ју. Ме ђу тим, низ не ре ше них пи та ња у ре ги о ну и 
ис ку ство ко је су и са ми има ли са Сло ве ни јом, чи не да ова прет ња 
по по ли тич ку без бед ност остат ка ре ги о на бу де и ви ше не го ве ли ка. 
Ипак, чак и да од лу чи да по ку ша да бло ки ра не чи је члан ство, пи-
та ње је ко ли ко би за то има ла сна ге. 

Са дру ге стра не, уче шће хр ват ских пред став ни ка у по ли-
тич ким ин сти ту ци ја ма Европ ске уни је мо же има ти и по зи тив не 
им пли ка ци је по по ли тич ку без бед ност ре ги о на. Хр ват ска мо же 
по ста ти ,,глас За пад ног Бал ка на“ уну тар Европ ске уни је ко ји ће ло-

22) http://ak ter.co.rs/we ekly/34-bez bed nost/58382-bez bed no sne-struk tu re-eu-za me na-za-na to.
html , 20/05/2015. 

23) Vla da Re pu bli ke Hr vat ske, Pri je dlog od lu ke o su dje lo va nju oru ža nih sna ga Re pu bli ke Hr vat-
ske u ope ra ci ji pot po re mi ru EUFOR ALT HEA u Bo sni i Her ce go vi ni, In ter net, https://vla da.
gov.hr/User Doc sI ma ges//Sjed ni ce/2014/192%20sjed ni ca%20Vla de//192%20-%2017c.pdf, 
20/05/2015. 
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би ра ти за уступ ке и по вла сти це овом ре ги о ну, уме сто да ко ри сти ти 
,,глас Европ ске уни је“ да пре ти ре ги о ну За пад ног Бал ка на. По моћ 
и ис ку ства из свог ин те гра ци о ног про це са ко је Хр ват ска мо же да 
упу ти су се ди ма, по пут пре во да ,,аки ја“ ко ји је усту пи ла Ср би ји, 
Цр ној Го ри и БиХ, мо гу би ти од ве ли ки по мо ћи. Уко ли ко би и оста-
так ре ги о на у јед ном тре нут ку ушао у Европ ску уни ју, убр за ло би 
се по ли тич ко са зре ва ње овог ре ги о на и ство ри ла мо гућ ност за ко-
ри шће ње пред но сти од фор ми ра ња не ка квог ре ги о нал ног ,,не фор-
мал ног бло ка“ уну тар Уни је.

Еко ном ска без бед ност, нај ши ре де фи ни са но, пред ста вља те-
жњу ка сло бо ди од еко ном ских прет њи.24) Бал кан је са ста вљен од 
ма лих, сла бих, и у слу ча ју За пад ног Бал ка на, из у зет но ме ђу за ви-
сних еко но ми ја, па је са рад ња у ци љу ја ча ња еко ном ске без бед но-
сти и раз ви је но сти ре ги о на нео п ход на. Нај зна чај ни је ини ци ја ти ве 
ове вр сте су ЦЕФ ТА, а за тим и ЦЕФ ТА 2006, ко ја је по кре ну та 
под сна жним ути ца јем Европ ске уни је, упр кос от по ру ко ји је по-
сто јао и у са мим зе мља ма За пад ног Бал ка на. Ула зак Хр ват ске у 
Европ ску уни ју је зна чио и из ла зак из ЦЕФ ТА-е што је у мно го ме 
де ста би ли зо ва ло ре ги он, с об зи ром на то да је Хр ват ска во де ћа за-
пад но бал кан ска еко но ми ја. Ова си ту а ци ја је ожи ве ла ин стру мен те 
еко ном ске по ли ти ке као ва жан део еко ном ске без бед но сти, па је на 
тре ну так за пре тио и ,,ца рин ски рат“ у ре ги о ну. По ред спо ра око ца-
ри на на увоз хр ват ских ци га ре та у Ср би ју ко ји је при ву као нај ви ше 
па жње, усле дио је чи тав низ из и гра ва ња спо ра зу ма ко ји ма су зе-
мље у ре ги о ну по ку ша ле да пре у зму хр ват ски ,,део ко ла ча“. Ипак, 
као да је Хр ват ска тек ула ском у Европ ску уни ју по ста ла све сна 
нео п ход но сти ре ги о нал не са рад ње, па по след ња де ша ва ња по пут 
Бер лин ског са ми та по све ће ног при вре ди и са ста на ка у Цав та ту и 
Ду бров ни ку, го во ре у при лог по ве ћа ној по све ће но сти зе ма ља еко-
ном ској ста бил но сти ре ги о на. 

У обла сти енер гет ске без бед но сти, као ва жном де лу еко ном-
ске без бед но сти, члан ство Хр ват ске у Европ ској уни ји ни је има ло 
ве ћег ути ца ја на оста так ре ги о на бу ду ћи да је осни ва њем Енер гет-
ске за јед ни це 2005. го ди не уну тра шње тр жи ште енер ги је Европ ске 
уни је про ши ре но на чи та ву Ју го и сточ ну Евро пу. По што је енер-
гет ски си ро ма шан, енер гет ска без бед ност чи та вог Бал ка на ле жи 
у ру ка ма гло бал них ак те ра, што по твр ђу ју и по сле ди це ак ту ел не 
кри зе у Укра ји ни. 

Је зич ка, кул ту ро ло шка, ре ли гиј ска, иден ти тет ска ком плек-
сност За пад ног Бал ка на чи ни со ци је тал ни сек тор без бед но сти 

24) Фи лип Еј дус, Ме ђу на род на без бед ност: те о ри је, сек то ри и ни вои, Бе о град ски цен тар 
за без бед но сну по ли ти ку и Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2012, стр. 161.
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стал но при сут ним на без бед но сној аген ди ре ги о на. На жа лост, 
,,оно што омо гу ћа ва да се ис ко ри сти реч ми“25) је на овим про сто-
ри ма мно го пу та ис ко ри шћа ва но за рат, па је со ци је тал на без бед-
ност бал кан ских зе ма ља че сто би ла у слу жби на ци о на ли зма. Та кво 
на сле ђе је овај ре ги он оста ви ло ван Европ ске уни је, па би на пре дак 
у евро ин те гра ци ја ма тре ба ло да пред ста вља и сма ње ње прет њи у 
овом сек то ру. Ипак, као да се та кав ути сак и не сти че на кон хр-
ват ског ула ска у Европ ску уни ју. Уме сто да Хр ват ска по ми ри свој 
на ци о на ли зам са европ ским иден ти те том, као да се Европ ска уни ја 
по ми ри ла са хр ват ским на ци о на ли змом, па су уни шта ва ње ћи ри-
лич них та бли и про сла ве рат них зло чи на да нас европ ска ре ал ност. 
При мет но је да су ре фор ме Хр ват ске ус по ри ле на кон до би ја ња 
члан ства, а сва ки за стој или на за до ва ње у овој обла сти мо же да 
пред ста вља озбиљ ну прет њу по со ци је тал ну без бед ност ре ги о на. 
Евро ин те гра ци је пред ста вља ју кључ ни мо тор за по ми ре ње у ре ги-
о ну, али окон ча ње ин те гра ци о ног про це са не сме да зна чи и  окон-
ча ње про це са по ми ре ња. 

Ипак, не тре ба за не ма ри ти да је учла ње њем Хр ват ске у 
Европ ску уни ју и сет европ ских вред но сти зва нич но сти гао на За-
пад ни Бал кан, ре ги он ко ји се че сто ко ри сти да озна чи све су прот-
но од европ ског. Чи ње ни ца да Хр ват ска ни је мо ра ла да се од рек не 
мно го тра ди ци о нал них хр ват ских оби ча ја и на ви ка ка ко би по ста-
ла део ,,европ ске по ро ди це“ мо же да сма њи страх од гу бље ња на-
ци о нал них иден ти те та ко ји је при су тан у зе мља ма За пад ног Бал ка-
на. Вер ти кал но над ме та ње на овим про сто ри ма је че сто по сле ди ца 
не ин фор ми са но сти и дез ин фор ми са но сти гра ђа на, па при мер Хр-
ват ске мо же у мно го ме да по мог не.

Ко нач но, еко ло шка без бед ност на За пад ном Бал ка ну ни-
је бит но про ме ње на фор мал ним при је мом Хр ват ске у члан ство 
Европ ске уни је. Ипак, тре ба има ти у ви ду да еко ло шки стан дар ди 
пред ста вља ју јед ну тре ћи ну прав них те ко ви на Европ ске уни је и 
да све зе мље ре ги о на у то ку ин те гра ци о ног про це са при ла го ђа ва ју 
сво ју прав ну ре гу ла ти ву овим стан дар ди ма. Об зи ром да еко ло шке 
прет ње не по зна ју др жав не гра ни це, сам чин учла ње ња по је ди нач-
не зе мље не про из во ди не по сред но ви дљи ве про ме не, али ће се 
ефек ти ова кве по ли ти ке ду го роч но од ра зи ти на еко ло шку без бед-
ност чи та вог Бал ка на. Оно у че му би члан ство Хр ват ске у Европ-
ској уни ји мо гло по мо ћи је сте по ве ћа на мо гућ ност да се ре ги о нал-
ни еко ло шки про бле ми ста ве на днев ни ред ин сти ту ци ја Европ ске 

25) Ole Wæver, Ba rry Bu zan, Mor ten Kel strup and Pi er re Le ma i tre, Iden tity, Mi gra tion and New 
Se cu rity Agen da in Euro pe, Pin ter, Lon don, 1993, стр. 17.
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уни је за ду же них за еко ло шка пи та ња за рад при ку пља ња ви ше 
сред ста ва за по бољ ша ње еко ло шке без бед но сти Бал ка на. 

Ва жно је по но ви ти да у сва ком, а по себ но у та ко ком плек-
сном ре ги о ну ка кав је Бал кан, до ла зи до не пре ста ног пре ли ва ња 
прет њи из јед ног у дру ги сек тор, али та ква про ду бље на ана ли за 
зах те ва про стор ко ји пре ва зи ла зи окви ре овог ра да. Ипак, по ку-
шај сек тор ског раз два ја ња нај ва жни јих по сле ди ца ко је је члан ство 
Хр ват ске у Европ ској уни ји има ло по без бед ност Бал ка на, ка кав је 
ов де учи њен, мо же да по слу жи као ко ри сна осно ва за да ље ис тра-
жи ва ње ове те ме.

ЗА КЉУ ЧАК

Уска по ве за ност без бед но сних ин те ре са европ ских зе ма ља 
чи ни да се њи хо ве на ци о нал не без бед но сти не мо гу ре а ли стич но 
раз ма тра ти одво је но и од Евро пе пра ви је дин ствен ре ги о нал ни без-
бед но сни ком плекс. Ипак, раз ли чит ста тус европ ских зе ма ља ко ји  
је пре вас ход но од ре ђен члан ством у Европ ској уни ји и НА ТО-у је 
до вео до уоча ва ња и ре ги о нал них без бед но сних пот ком плек са уну-
тар ши рег европ ског ком плек са. Овом ли ни јом је по де љен и Бал-
кан, па се на Бал ка ну да нас мо же уочи ти раз ли ка у без бед но сним 
по ли ти ка ма зе ма ља чла ни ца Европ ске уни је и НА ТО-а и оних ко је 
то ни су. По јам ,,За пад ног Бал ка на“ је ство рен да би озна чио по-
се бан при ступ Европ ске уни је пу тем ко јег би кре а то ри по ли ти ке 
у Бри се лу са овом ре ги јом мо гли да по сту па ју ком пакт но и це ло-
ви то, ка ко у пост кон фликт ном ме наџ мен ту, та ко и у евен ту ал ним 
евро ин те гра ци ја ма. Ко ли ко се у та квој на ме ри ус пе ло го во ри чи-
ње ни ца да се овај по јам ви ше не ста вља под на вод ни ке, већ се о За-
пад ном Бал ка ну го во ри као о ре ги о ну у на уч ним сту ди ја ма из ме-
ђу на род них од но са, ге о по ли ти ке, на у ке о без бед но сти и слич них 
ди сци пли на. При мер За пад ног Бал ка на по ка зу је и ка ко се јед ном 
из гра ђен ре ги он, иако је мо гу ће, те шко и спо ро ме ња и де кон стру-
и ше. 

Ре пу бли ка Хр ват ска је 1. ју ла 2013. го ди не по ста ла чла ни-
ца Европ ске уни је и ти ме по ста ла пр ва евро ин те гри са на др жа ва 
За пад ног Бал ка на, што би, по пра ви лу, тре ба ло да зна чи и ње ну 
де бал ка ни за ци ју. Ме ђу тим, ,,по за дин ске ва ри ја бле“ ко је су за слу-
жне за то што овај без бед но сни пот ком плекс из гле да та ко при род-
но и не про ме њи во, оне мо гу ћа ва ју из ла зак Хр ват ске са За пад ног 
Бал ка на и ње ну без бед ност ве зу ју за без бед но сну ди на ми ку ко ја 
на ње му по сто ји. Због оп те ре ће но сти не ре ше ним про бле ми ма из 
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про шло сти, Хр ват ска члан ством у Европ ској уни ји ни је ку пи ла 
,,кар ту у јед ном сме ру“ из не зре ле за пад но бал кан ске без бед но сне 
за јед ни це, већ је ула ском у НА ТО и Европ ску уни ју у Хр ват ској 
до шло до пре кла па ња две без бед но сне за јед ни це. Ипак, Хр ват ска 
је овим члан стви ма сте кла из ве сна при зна ња и мо гућ но сти ко је 
ја ча ју ње ну по зи ци ју на Бал ка ну. Ова ко оја ча на по зи ци ја Хр ват ске 
мо же пред ста вља ти без бед но сну прет њу и по вој ну и по ли тич ку, и 
по еко ном ску и со ци је тал ну без бед ност. На су прот то ме, Хр ват ска 
мо же ис ко ри сти ти ин сти ту ци о нал не пред но сти ко је јој члан ство 
пру жа и за уна пре ђи ва ње без бед но сти у ре ги о ну. Зва нич на по ли-
ти ка и ре то ри ка ак ту ел не вла сти у Хр ват ској го во ри о стра те шкој 
опре де ље но сти за ре ги о нал ну са рад њу ре ги о на, али ,,лич не ко ри-
сти“ ко је би Хр ват ска мо гла да из ву че из сво је но ве по зи ци је ће у 
бу дућ но сти ис ку ша ва ти ова кву по ли ти ку. 
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Ti ja na V. Re ce vic

IM PACT OF NA TO AND EU AC CES SION  
OF CRO A TIA ON THE SE CU RITY OF THE BAL KANS

Re su me
In 2009, the Re pu blic of Cro a tia en te red the Euro pean Union, 

by which it re a li zed its most im por tant stra te gic in te rests in terms of 
po li ti cal, eco no mic and se cu rity in te gra tion. By ga i ning mem ber ship 
in the se or ga ni sa ti ons, Cro a tia ga i ned new rights and re spon si bi li ti es 
in the do main of se cu rity, which re flec ted on the se cu rity ar chi tec tu re 
and dyna mics of the en ti re Bal kans. This work aims at fa ci li ta ting the 
cre a tion of cle a rer ima ge of the sco pe, struc tu re and di rec tion of the 
im pact of Cro a tia’s mem ber ship in the Euro pean Uni ton and NA TO on 
the se cu rity of the Bal kans. Whi le analysing the se con se qu en ces, the 
aut hor ba ses on two the o ri es of the Co pen ha gen School of Se cu rity: the 
the ory of re gi o nal se cu rity com plex (TRSC) and the sec to rial se cu rity 
ap pro ach. 

The first part of the pa per de als thro ugh the TRSC with the chan-
ges in the Bal kans se cu rity ar chi tec tu re, de ri ving from Cro a tia’s en try 
in to NA TO and the Euro pean Union. The aut hor ca me to the con clu sion 
the the Bal kans is a part of the Euro pean se cu rity com plex, ho we ver, 
dif fe rent suc ces ses of the Bal kan co un tri es in the Euro pean and Euro-
a tlan tic in te gra ti ons ma de the si tu a tion mo re com pli ca ted. The unin te-
gra ted part of the Bal kans, so cal led We stern Bal kans, is bur de ned by 
spe ci fic se cu rity pro blems which ma ke the We stern Bal kans a par ti cu lar 
re gi o nal se cu rity sub com plex wit hin the Euro pean se cu rity com plex. 
Sin ce the un re sol ved post-con flict pro blems did not ari se due to ga i ning 
the mem ber ship in NA TO and the EU, Cro a tia did not ´le a ve´ the We-
stern Bal kans, but find it self at the in ter sec tion of two se cu rity com mu-
ni ti es, one ma tu re and one im ma tu re.

The se cond part of the pa per de als with the sec to rial over vi ew 
of al ready vi si ble, but al so po ten tial con se qu en ces of this chan ge upon 
the se cu rity of the re gion which sup ports the di vi sion on mi li tary, po li-
ti cal, eco no mic, so ci e tal and eco lo gi cal se cu rity. By ga i ning the NA TO 
and Euro pean Union mem ber ship, Cro a tia’s po si tion on the Bal kans 
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has been for ti fied, which pre sents the se cu rity chal len ge in each of fi-
ve se cu rity sec tors. Sin ce each of the chal len ges may be co me a thre at 
and a pos si bi lity, the very con se qu en ces of this chan ge will de pend on 
whet her Cro a tia will use or abu se its new po si tion. Cro a tia’s en try in to 
NA TO af fec ted mi li tary and po li ti cal sec tor of re gi o nal se cu rity, whi le 
the mem ber ship in to the Euro pean Union had con se qu en ces in both 
po li ti cal and mi li tary sec tor, as well as in the eco nomy, so ci e tal and 
en vi ron men tal sec tor. 

Be a ring in mind that all the co un tri es on the Bal kans which are 
not yet the mem bers of the EU want to be co me such mem bers, as well 
as be a ring in mind that the ma jo rity wants to en ter NA TO, this chan ge 
do es not only ha ve tem po rary ef fects, but al so the ex pec ted con se qu-
en ces in fu tu re. The of fi cial po li tics and rhe to ric of the cur rent go vern-
ment in Cro a tia, spe aks abo ut stra te gic ori en ta tion to wards re gi o nal 
co o pe ra tion, ho we ver ²per so nal be ne fits² which Cro a tia may gain out 
of its strengthe ned po si tion will un do ub tedly chal len ge such po li tics in 
the fu tu re. 
Keywords: Cro a tia, NA TO, Euro pean Union, We stern Bal kans, se cu rity com-

mu nity, re gi o nal se cu rity com ple xes, se cu rity sec tors

* Овај рад је при мљен 26. априла 2015. го ди не, а при хва ћен за штам пу на са стан ку ре дак-
ци је 15. маја 2015. го ди не.
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ДА ЛИ СЕ НЕУТРАЛНОСТ КОСИ СА 
ЧЛАНСТВОМ У ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ?*

Сажетак
Кон стант но про ду бљи ва ње и про ши ри ва ње над ле жно сти 

Европ ске уни је у по след њим де це ни ја ма до ве ло је кон цепт европ
ске ин те гра ци је у ко ли зи ју са не ким од кла сич них обе леж ја су ве
ре не др жа ве. Овај тренд је на ро чи то ви дљив у спољ ној по ли ти ци 
и без бед но сти, сфе ра ма у ко ји ма је др жа ва тра ди ци о нал но до
ми нан тан ак тер. ЕУ је на ро чи то по ве ћа ла овла шће ња и са рад њу 
чла ни ца у обла сти спољ не по ли ти ке, ме ђу на род них од но са, те за
јед нич ке од бра не и без бед но сти на кон усва ја ња Ли са бон ског спо
ра зу ма 2009. го ди не. Рад на сто ји да ис тра жи ка кав ути цај ове 
про ме не има ју на вој но не у трал не чла ни це ЕУ. Та ко ђе, ис тра жи
ће мо и да ли ЕУ сво јим по ли ти ка ма ути че на из ме ну док три не 
не у трал но сти по је ди них чла ни ца, али и на про ме ну це ло куп ног 
кон цеп та не у трал но сти. Ко нач но, освр ну ће мо се и на Ср би ју, те 
ис пи та ти спо ји вост ста ту са не у трал но сти и ста ту са кан ди да
та за члан ство у Европ ској уни ји.
Кључ не ре чи: Европ ска уни ја, не у трал ност, вој на не у трал ност, Ли са

бон ски спо ра зум, За јед нич ка спољ на и без бед но сна по ли
ти ка

УВОД

„Го спо дин Фли гер је опи сао Фин ску као не у трал ну. Мо рам 
да га ис пра вим: Фин ска је чла ни ца Европ ске уни је. Јед но вре ме 
смо би ли по ли тич ки не у трал на зе мља, за вре ме гво зде не за ве се. 

* Овај рад је настао у оквиру пројекта бр. 179009, који финансира Министарство просве-
те, науке и технолошког развоја Републике Србије.
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Са да смо чла ни ца Уни је, део ове за јед ни це вред но сти, ко ја има за-
јед нич ке по ли ти ке и, шта ви ше, за јед нич ку спољ ну по ли ти ку“1). 

Ове ре чи из го во рио је Ма ти Ван ха нен,2) фин ски пре ми јер, 
од го ва ра ју ћи на пи та ње чла на Европ ског пар ла мен та То би ја са 
Фли ге ра3) о ми ров ним опе ра ци ја ма Европ ске уни је у Кон гу и (не)
спо ји во сти истих са пред се да ва њем Уни јом од стра не др жа ве чи ја 
је не у трал ност ме ђу на род но при зна та. У пи та њу је би ла пар ла мен-
тар на де ба та при ли ком пред ста вља ња про гра ма фин ског пред се да-
ва ња ЕУ, ју ла 2006. го ди не. У ши рем кон тек сту, био је то де ли ка тан 
мо ме нат за бу дућ ност европ ских ин те гра ци ја. Уго вор о европ ском 
уста ву је про пао го ди ну да на ра ни је на ре фе рен ду ми ма у Фран цу-
ској и Хо лан ди ји; и још увек се тра жио мо да ли тет функ ци о ни са ња 
ка ко са ме Европ ске уни је, та ко и ње не спољ не и без бед но сне по-
ли ти ке. 

Кра јем 2009. го ди не, усва ја њем Ли са бон ског уго во ра, мно ге 
од ових не до у ми ца су на из глед ре ше не. Уго вор је по све тио ве ли ку 
па жњу до ме ну спољ не по ли ти ке, од бра не, као и по ве ћа њу уло ге 
Европ ске уни је на гло бал ном ни воу. Учи ње но је мно го на ства ра њу 
тзв. „уни је јед ног гла са“, од но сно за јед нич ког на сту па ЕУ као је-
дин стве ног игра ча на спољ но по ли тич ком пла ну. Ипак, пи та ње по-
ста вље но на по ме ну тој де ба ти у Стра збу ру оста је ак ту ел но и да нас 
– да ли се вој на не у трал ност ко си са члан ством у Европ ској уни ји? 
Да ли је кон стант но про ду бљи ва ње европ ске ин те гра ци је у до ме ну 
спољ них и без бед но сних по ли ти ка на ште ти ло ста ту су не у трал но-
сти по је ди них др жа ва чла ни ца? И ка кве им пли ка ци је по њи хо ву 
не у трал ност има све ве ћа ин те гра ци ја?

У овом ра ду ће мо по ку ша ти да од го во ри мо на та пи та ња. 
Нај пре ће мо де фи ни са ти по јам не у трал но сти; а за тим ће мо да ти 
пре глед ре ле вант них по ли ти ка Европ ске уни је и њи хо вих им пли-
ка ци ја на ста тус не у трал них чла ни ца. По том ће мо ана ли зи ра ти др-
жа ве ко је спа ја ју вој ну не у трал ност и члан ство у ЕУ, а освр ну ће мо 
се и на кан ди да те на члан ство; да би ко нач но да ли од го вор на на ше 
пи та ње: да ли је одр жив ста тус вој не не у трал но сти др жа ве ко ја је 
чла ни ца Европ ске уни је?

1) Тран скрипт до сту пан на: Euro pean Par li a ment, Pre sen ta tion of the pro gram me of the Fin
nish pre si dency (de ba te), Wed nes day, 5 July 2006, Stras bo urg: http://www.euro parl.euro pa.
eu/si des/get Doc.do?pu bRef=-//EP//TEXT+CRE+20060705+ITEM-002+DOC+XML+V0//
EN&lan gu a ge=EN, при сту пље но 15. 04. 2015.

2) Ма ти Ван ха нен (фин. Mat ti Van ha nen), пре ми јер Фин ске 2003 – 2010. го ди не.

3) То би јас Фли гер (нем. To bi as Pflüger), члан Европ ског пар ла мен та 2004 – 2009. из ре до ва 
не мач ке пар ти је Ле ви це (нем. Die Lin ke).
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НЕ У ТРАЛ НОСТ – ПО ЈАМ И ПРО БЛЕ МИ

Не у трал ност у нај оп шти јој де фи ни ци ји пред ста вља не при-
стра сан по ло жај др жа ве у од но су на рат ни су коб, при знат од стра-
не ра ту ју ћих стра на. Ме ђу на род но пра во раз ли ку је при вре ме ну (у 
слу ча ју од ре ђе ног рат ног су ко ба) и трај ну не у трал ност (ду го роч но 
утвр ђе на ме ђу на род ним уго во ром).4) 

По сто ји ши рок спек тар де фи ни ци ја трај не не у трал но сти у 
ме ђу на род но-прав ној те о ри ји. Пол Страј сма тра да је др жа ва стал-
но не у трал на „ка да се уз др жа ва, при хва та ју ћи од ред бе ме ђу на род-
ног пра ва, од уче шћа у сва ком бу ду ћем ра ту“. Ју рај Ан дра ши ка же: 
„Трај на не у трал ност је оба ве за што је уго во ром пре у зи ма ужи или 
ши ри круг др жа ва да одр жа ва и по шту је не у трал ност од ре ђе не др-
жа ве у сва ком ра ту“, док Ми лан Бар тош као не у трал не де фи ни ше 
оне др жа ве „ко је су уна пред из ја ви ле да ће у би ло ком бу ду ћем 
ору жа ном су ко бу оста ти не у трал не и ко ји ма су та кав ста тус га ран-
то ва ле дру ге др жа ве“.5) На ве де ни ауто ри сма тра ју да ни је до вољ но 
да се др жа ва јед но стра но про гла си не у трал ном. Ве ли ки број те о-
ре ти ча ра6) се сла же да је нео п хо дан ме ђу на род ни уго вор о ус по-
ста вља њу стал не не у трал но сти, да би та кво ста ње би ло при зна то.

Стал но не у трал на др жа ва не мо же уче ство ва ти у ра ту, ни ти 
га за по че ти; не мо же пре у зи ма ти оба ве зе ко је би је мо гле уву ћи у 
рат или би се мо гле схва ти ти као фа во ри зо ва ње за ра ће не стра не. 
Tакође, та ква др жа ва не мо же сту пи ти у вој не са ве зе или уго во ре 
о вој ној по мо ћи и не сме пред у зе ти ишта што би је ве за ло за си-
лу или гру пу си ла ко је се мо гу по ја ви ти у уло зи за ра ће не стра не у 
евен ту ал ном су ко бу.7)

Ме ђу тим, пи та ње је да ли би ова ква де фи ни ци ја не у трал но-
сти би ла одр жи ва у на шем до бу. Ком плек сност ме ђу на род них од-
но са у 21. ве ку би прак тич но оне мо гу ћи ла би ло ко ју др жа ву да, 
под на ве де ним усло ви ма, бу де за и ста не у трал на. Уоста лом, ова ква 
схва та ња би до ве ла у пи та ње и са мо члан ство трај но не у трал не др-
жа ве у Ор га ни за ци ји ује ди ње них на ци ја, бу ду ћи да По ве ља УН не 
ис кљу чу је при ме ну рат них сред ста ва у по је ди ним слу ча је ви ма.8) 

4) На осно ву: Сми ља Авра мов, Ми лен ко Кре ћа, Ме ђу на род но јав но пра во, Са вре ме на ад-
ми ни стра ци ја, Бе о град, 2003.

5) Де фи ни ци је на ве де не пре ма: Ран ко Пет ко вић, Те о риј ски пој мо ви не у трал но сти, Рад, 
Бе о град, 1982, стр. 54-55.

6) Ви де ти: Ран ко Пет ко вић, нав. де ло, стр. 59.

7) Исто, стр. 60-68.

8) Ви де ти по гла вља 5. и 7. По ве ље УН
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Ипак, број ни ар гу мен ти та кав став опо вр га ва ју. ОУН је гло бал на 
ор га ни за ци ја ко лек тив не без бед но сти, за сно ва на, као и прин цип 
не у трал но сти, на на че ли ма ме ђу на род ног пра ва. Са ма По ве ља УН 
тре ти ра рат као зло чин, па се мо же ре ћи да по сто ји од ре ђе на са-
гла сност из ме ђу ци ље ва По ве ље и ци ље ва стал не не у трал но сти 
– а то су пре све га очу ва ње ми ра и без бед но сти. У том сми слу, 
не у трал ност не пред ста вља па си ван став, већ укљу чу је мо рал ну 
оба ве зу про мо ци је ме ђу на род ног пра ва и ми ра, као и пре да ност 
ра ду на огра ни ча ва њу упо тре бе си ле у ме ђу на род ним од но си ма.9) 
Нај зад, што се ти че ко лек тив них ме ра Са ве та без бед но сти, прак-
са је по ка за ла да у њи ма уче ству је огра ни чен број зе ма ља и то на 
до бро вољ ној ба зи, док оста ле мо гу да за у зму став не у трал но сти, 
без кр ше ња оба ве за члан ства у ор га ни за ци ји.10) И по ред то га, оста-
је пи та ње ком плек сно сти са вре ме них ме ђу на род них од но са. Да ли 
са рад њу др жа ве са дру гом др жа вом ко ја се на ла зи у рат ном ста њу 
са тре ћом стра ном мо же мо сма тра ти кр ше њем не у трал но сти? И до 
ко је ме ре? Да ли је, при ме ра ра ди, ре дов на тр го вин ска раз ме на са 
за ра ће ном стра ном кр ше ње не у трал но сти? То је, чи ни се, уве ли ко 
су бјек тив на про це на ко ја, осим уоп ште них нор ми ме ђу на род ног 
пра ва, за ви си и од ге о по ли тич ких ин те ре са укљу че них ак те ра и 
по тре ба да тог тре нут ка.

Не у трал ност је нај ја сни је би ла из ра же на у окви ру хлад но ра-
тов ске кон фрон та ци је, тј. у од но си ма из ме ђу НА ТО, Вар шав ског 
пак та и тре ће гру па ци је, По кре та не свр ста них. Са па дом Бер лин-
ског зи да, не стан ком бло ков ске по де ле и би по лар не струк ту ре ме-
ђу на род них од но са, про цва том ме ђу на род них ор га ни за ци ја и гло-
ба ли за ци јом ко ја кроз ра сту ћу ме ђу за ви сност спа ја свет на до сад 
не ви ђе не на чи не – др жа ва ма је све те же да оста ну не у трал не и да 
уоп ште на по ли тич ки и прав но при хва тљив на чин фор му ли шу сво-
ју не у трал ност.

У том сми слу, тре ба се за пи та ти, да ли је сам по јам не у трал-
но сти за ста рео као кон цепт? Ако узме мо у об зир ду го трај но по-
сто ја ње по је ди них вој них са ве за (као што је НА ТО) и на ста ја ње 
но вих (нпр. Шан гај ска ор га ни за ци ја), као и од ре ђе на но ва овла-
шће ња ко ја су у без бед но сним окви ри ма пре у зе ле по сто је ће ме ђу-
на род не ор га ни за ци је (нпр. Арап ска ли га или Европ ска уни ја), али 
и кон ти ну и ра но ин си сти ра ње по је ди них др жа ва на по ли ти ка ма не-
у трал но сти; мо же мо да ка же мо да се не у трал ност као кон цепт про-

9) На ве де но пре ма: Ni co le Ale cu de Flers, „A ‘Mi li ta ri sa tion’ of the EU? The EU as a Glo bal 
Ac tor and Ne u tral Mem ber Sta tes“, in La ur sen, Finn (eds.), The EU as a Fo re ign and Se cu rity 
Po licy Ac tor, Re pu blic of Let ters Pu blis hing, Dor drecht, 2009, pp. 301-318.

10) Ран ко Пет ко вић, нав. де ло, стр. 102-103.
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ме ни ла и ево лу и ра ла, а ни ка ко да је за ста ре ла или не ста ла. Упр кос 
то ме, и да нас при па да ње не ком ис кљу чи во вој ном са ве зу мо же мо 
сма тра ти не ги ра њем не у трал но сти. Сто га мо ра мо утвр ди ти да ли 
Европ ска уни ја спа да под тај кри те ри јум, од но сно да ли ак тив но-
сти Уни је на по љу спољ не и без бед но сне по ли ти ке не ги ра ју не у-
трал ност ње них чла ни ца?

ПРЕ ГЛЕД ПО ЛИ ТИ КА ЕВРОП СКЕ УНИ ЈЕ

Бу ду ћи да се ра ди о је дин стве ном мо де лу ин те гра ци је др жа-
ва, Европ ску уни ју не мо же мо по сма тра ти ис кљу чи во као вој ни 
са вез. За то ће мо суд о им пли ка ци ја ма члан ства на ста тус не у трал-
но сти до не ти на осно ву ана ли зе ре ле вант них по ли ти ка Уни је. 

За вр шет ком хлад ног ра та, ЕУ по чи ње ин тен зив ни је да ра-
ди на раз ви ја њу соп стве них без бед но сних струк ту ра. Уго во ром 
из Ма стрих та, 1992. го ди не, уве де на је За јед нич ка спољ на и без-
бед но сна по ли ти ка – као по се бан стуб ин те гра ци је, са ци ље ви ма 
ја ча ња без бед но сти ЕУ и ње них чла ни ца, очу ва ња ми ра и ме ђу-
на род не без бед но сти.11) По сле Уго во ра из Ам стер да ма 1997. го ди-
не, ко јим је уве де на Европ ска без бед но сна и од брам бе на по ли ти ка, 
ин те гра ци ја на овом по љу се знат но убр за ла. При хва ћен је план 
за ства ра ње опе ра тив них од брам бе них ка па ци те та; а са аран жма-
ном „Бер лин плус“12) ство рен је оквир за спро во ђе ње са мо стал них 
ми ров них опе ра ци ја. Но ви раз вој де сио се са Европ ском стра те ги-
јом без бед но сти 2003. го ди не. Иако на гла ша ва по све ће ност Уни је 
прин ци пи ма мул ти ла те ра ли зма и не вој них сред ста ва у ре ша ва њу 
про бле ма, стра те ги ја та ко ђе на ла же ин тен зив ни ји раз вој стра те-
шке кул ту ре, што под ра зу ме ва раз вој ди пло мат ских по тен ци ја ла, 
тран сфор ма ци ју вој них сна га и ја ча ње оба ве штај них слу жби.13) 
Као ре зул тат ових из ме на до ла зи до пр вих ан га жо ва ња ми си ја ЕУ 
у кри зним под руч ји ма. Ра ди се пре све га о опе ра ци ји „Кон кор ди-
ја“ у Ма ке до ни ји, ми си ји „Ар те мис“ у ДР Кон го, ми си ји „Ал теа“ у 
Бо сни и Хер це го ви ни, ми си ји у Ча ду, мор на рич кој опе ра ци ји „Ата-
лан та“, усме ре ној про тив пи ра та у Со ма ли ји итд. – укуп но се ра ди 
о 30 ми си ја на три раз ли чи та кон ти нен та.

11) Ви де ти: Уго вор о Европ ској уни ји, на слов 5. До ступ но на: http://eur-lex.euro pa.eu/le gal-
con tent/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:C:1992:191:FULL&from=EN, при сту пље но 15. 04. 2015.

12) Па кет без бед но сних уго во ра из ме ђу ЕУ и НА ТО, пот пи сан 2002. го ди не.

13) Без бед на Евро па у бо љем све ту – Европ ска без бед но сна стра те ги ја, ISAC фонд, Бе о-
град, 2003, по гла вље 3.
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Ли са бон ски уго вор до но си да ља по ме ра ња европ ских без-
бед но сних аран жма на ка вој ној ком по нен ти. Њи ме се пред ви ђа 
ко ри шће ње ми си ја за „очу ва ње ми ра, пре вен ци ју кон фли ка та и 
осна жи ва ње ме ђу на род не без бед но сти у скла ду са прин ци пи ма 
По ве ље УН“.14) Та ко ђе, Ли са бон уно си кла у зу лу о со ли дар но сти, 
ко ја пред ви ђа мо би ли за ци ју свих рас по ло жи вих, па и вој них ре-
сур са у слу ча ју те ро ри стич ког на па да на не ку од чла ни ца.15) Ко нач-
но, Ли са бон ским уго во ром је отво рен пут за за јед нич ку од бра ну, 
што ће се де си ти „ка да Европ ски Са вет то јед но гла сно од лу чи“.16) 

Од та да је мно го учи ње но на им пле мен та ци ји до го во ре ног. 
Осно ва на је Европ ска слу жба за спољ ну ак ци ју (енг. Euro pean Ex
ter nal Ac tion Ser vi ce – EEAS), сво је вр сно „ми ни стар ство спољ них 
по сло ва ЕУ“, за ду же но за им пле мен та ци ју за јед нич ке спољ не и 
без бед но сне по ли ти ке. Европ ска слу жба за спољ ну ак ци ју на сту па 
као по себ но и не за ви сно те ло у ин сти ту ци о нал ном окви ру Уни је, 
а на ње ном че лу је Ви со ки пред став ник за спољ ну и без бед но сну 
по ли ти ку. ЕЕАС, из ме ђу оста лог, одр жа ва и ди пло мат ску слу жбу 
ЕУ, од но сно ди пло мат ске ми си је и пред став ни штва ЕУ у тре ћим 
др жа ва ма.

Про је кат Син хро ни зо ва них ору жа них сна га Евро пе (енг. 
Synchro ni sed Ar med For ces Euro pe – SA FE) је за по чет 2008. го ди не, 
са крај њим ци љем фор ми ра ња за јед нич ких ору жа них сна га. Ипак, 
још увек су не по зна ти крај њи до ме ти овог про јек та, бу ду ћи да је 
про цес озна чен као ду го ро чан и да се тек на ла зи у фа зи пла ни ра-
ња. У ме ђу вре ме ну, од 2007. го ди не је по кре ну то фор ми ра ње ЕУ 
бор бе них гру па – ме шо ви тих вој них је ди ни ца др жа ва чла ни ца под 
ди рект ном кон тро лом Европ ског са ве та. Тре нут но је фор ми ра но 
18 та квих ба та љо на, са још не ко ли ко у фа зи пла ни ра ња – иако још 
ни је дан ни је рас по ре ђен на кон крет ну ми си ју. За ни мљи во је да и 
не у трал не др жа ве чла ни це уче ству ју у овим ме шо ви тим бор бе ним 
гру па ма – иако им је оста вље на мо гућ ност из бо ра. Је ди но су Дан-
ска и Мал та ста ви ле ре зер ву и ис кљу чи ле се бе из уче шћа у овом 
про гра му. Дан ска, осни вач НА ТО, то је учи ни ла јер не уче ству је у 
од брам бе ној по ли ти ци ЕУ у це ли ни, из раз ло га ве за них за соп стве-
ни су ве ре ни тет. Мал та је, са дру ге стра не, то учи ни ла из раз ло га 
не у трал но сти, о че му ће би ти ре чи ка сни је.

14) Ли са бон ски спо ра зум је до сту пан на: http://eur-lex.euro pa.eu/le gal-con tent/EN/
TXT/?uri=uri serv:OJ.C_.2012.326.01.0001.01.ENG#C_2012326EN.01004701, при сту пље-
но 15. 04. 2015.

15) Ли са бон ски уго вор, члан 222.

16) Ли са бон ски уго вор, члан 42.
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И по ред од ре ђе них без бед но сних аран жма на, Европ ска уни-
ја и да ље ни је вој ни са вез. Ка да би се она де фи ни тив но пре тво ри ла 
у ор га ни за ци ју ко ја слу жи свр си од бра не др жа ва чла ни ца, он да би-
смо без сва ке сум ње мо гли до не ти суд о нео др жи во сти ста ту са не у-
трал но сти уну тар ЕУ. Ме ђу тим, тре ба узе ти у об зир не ко ли ко фак-
то ра ко ји не иду у при лог та квом сце на ри ју. Пре све га, европ ска 
ин те гра ци ја у до ме ну без бед но сти те кла је ве о ма спо ро и че сто је 
до би ја ла не пред ви ђе не за о кре те, у ве ли кој ме ри због спе ци фич них 
ин те ре са др жа ва чла ни ца. Да ље, и по ред све га на ве де ног, ЕУ за др-
жа ва и раз ви ја сво је опре де ље ње ка мул ти ла те ра ли зму и не вој ној 
ком по нен ти ре ша ва ња су ко ба; да кле свој епи тет „ци вил не“ си ле.17) 
Ко нач но, са ве ћим про ду бљи ва њем Уни је, до ла зи до из ра жа ја тзв. 
ди фе рен ци ра на ин те гра ци ја, па та ко мно ге др жа ве ста вља ју ре зер-
ве и до бро вољ но из о ста ју из по је ди них по ли ти ка ЕУ. Због то га пре 
ко нач ног су да тре ба раз мо три ти не ко ли ко по себ них слу ча је ва, пре 
све га др жа ва ко је спа ја ју члан ство у Уни ји са ста ту сом не у трал но-
сти.

Нај но ви ји до га ђа ји, по пут су ко ба у Укра ји ни и на ра ста ју ћег 
кон флик та из ме ђу за пад них зе ма ља и Ру си је (а не тре ба из у зе ти 
из ви да да је су коб еска ли рао око пи та ња европ ске ин те гра ци је 
Укра ји не), по ка за ли су да је из у зет но те шко до ћи до за јед нич ког 
је зи ка чла ни ца ЕУ у спољ ној по ли ти ци, пре све га због раз ли чи тих 
на ци о нал них ин те ре са ко ји и да ље пре вла да ва ју над груп ни ин те-
ре сом Уни је. Ипак, и у овој кри зи ЕУ је, до ду ше уз ти хо про ти вље-
ње мно гих чла ни ца, ус пе ла да про на ђе од ре ђе ни ни во за јед нич ког 
при сту па – те је уве ла санк ци је Ру си ји. У кон тек сту на ше те ме, 
ова кав при ступ отва ра пи та ње им пли ка ци ја јед но стра но на мет ну-
тих санк ци ја без одо бре ња од стра не Са ве та без бед но сти УН по 
ста тус не у трал них чла ни ца ЕУ. Да ли се санк ци је, у овом слу ча ју, 
мо гу сма тра ти не при ја тељ ском ме ром? И да ли уче шће у ова квим 
санк ци ја ма про тив јед не др жа ве пред ста вља са мо вољ но кр ше ње 
не у трал но сти од стра не по је ди них чла ни ца ЕУ? Од го вор на то пи-
та ње, у крај њој ли ни ји, за ви си и од то га ка ко по је ди не др жа ве де-
фи ни шу соп стве ни ста тус не у трал но сти.

17) Ви ше о то ме: Ma rio Te lo, Euro pe: a Ci vi lian Po wer? Euro pean Union, Glo bal Go ver nan ce, 
World Or der, Pal gra ve Mac mil lan, 2006. 
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ПРАК СА НЕ У ТРАЛ НИХ ДР ЖА ВА

У Европ ској уни ји је тре нут но пет не у трал них чла ни ца: Ре-
пу бли ка Ир ска, Швед ска, Фин ска, Аустри ја и Мал та. 22 чла ни це су 
ујед но и чла ни це НА ТО, док је Ки пар зва нич но на пу стио по ли ти ку 
не у трал но сти и по ку ша ва да при сту пи НА ТО са ве зу.

Ре пу бли ка Ир ска је 1973. по ста ла пр ва не у трал на чла ни ца 
Европ ске за јед ни це. Ир ска не у трал ност ву че ко ре не из бор бе за 
не за ви сност и же ље да се во ди соп стве на спољ на по ли ти ка; сто га 
је вр ло ду бо ко уко ре ње на у та мо шњи по ли тич ки иден ти тет. Ипак, 
она ни је прав но оба ве зу ју ћа, већ се ра ди о праг ма тич ној по ли ти-
ци, ко ја се усме ра ва у за ви сно сти од си ту а ци је.18) Без об зи ра на то, 
Ир ци су се то ком го ди на тру ди ли да ова кав ста тус очу ва ју. При ли-
ком пре го во ра о Уго во ру из Ма стрих та, на њи хо во ин си сти ра ње 
до да та је тзв. „Ир ска кла у зу ла“, по ко јој по ли ти ке Уни је не ће ути-
ца ти на по се бан ка рак тер без бед но сних и од брам бе них по ли ти ка 
чла ни ца.19) Уче шће ир ских тру па у ми ров ним опе ра ци ја ма Уни је 
мо ра би ти одо бре но кроз тзв. „tri ple lock“ си стем, тј. мо ра ју би-
ти ис пу ње на три кри те ри ју ма: опе ра ци ја мо ра до би ти ман дат од 
стра не УН, одо бре ње од ир ског пар ла мен та и са гла сност од ир ске 
вла де. Због од су ства пр вог кри те ри ју ма сна ге Ре пу бли ке Ир ске ни-
су уче ство ва ле у Кон кор ди ји, пр вој ми ров ној ми си ји Уни је, у Ма-
ке до ни ји. Ир ци су 2001. на ре фе рен ду му од би ли Уго вор из Ни це, 
де ли мич но и због мо гу ћих ути ца ја овог до ку мен та на њи хо ву не у-
трал ност. Тек на кон Се виљ ске де кла ра ци је о по што ва њу не у трал-
но сти из 2002. го ди не, по но вље ни ре фе рен дум у Ир ској је про шао. 
Слич но се де си ло и при ли ком усва ја ња Ли са бон ског уго во ра, где 
су по себ не ре зер ве за Ре пу бли ку Ир ску – из ме ђу оста лог и оне ко је 
се ти чу без бед но сних аран жма на – по твр ђе не на са ми ту у Бри се лу, 
па је ре фе рен дум ус пео из дру гог по ку ша ја. У ме ђу вре ме ну и Ир-
ска је де ли мич но убла жи ла став, па је та ко вла да одо бри ла уче шће 
тру па у Нор диј ској бор бе ној гру пи ЕУ, а 2006. су до не ти аманд ма-
ни на од брам бе не за ко не ко ји би тре ба ли да да ју ве ћу флек си бил-
ност уче шћу у ак тив но сти ма Уни је.20)

Три не у трал не др жа ве су 1995. го ди не по ста ле чла ни це ЕУ. 
Аустриј ска не у трал ност на ста ла је као ре зул тат за вр шет ка са-

18) На осно ву: Ryan Johnson, „Ne u tral but not Iso la ted: Adap ting Irish De fen se Po licy to a Chan-
ging Euro pe“, Per spec ti ves on Bu si ness and Eco no mics, vol. 19, Mar tin da le Cen ter, 2001. 

19) На осно ву: Ni co le Ale cu de Flers, нав. де ло, p. 307.

20) Исто.



Дејан Бурсаћ ДА ЛИ СЕ НЕУТРАЛНОСТ КОСИ СА ЧЛАНСТВОМ ...

147

ве знич ке оку па ци је на кра ју Дру гог свет ског ра та, а у кон тек сту 
хлад но ра тов ске по ли ти ке. Упр кос то ме, ова др жа ва се ни да нас 
зва нич но не од ри че не у трал но сти. До ду ше, уче шћем у За јед нич кој 
спољ ној и без бед но сној по ли ти ци, до шло је до ре де фи ни ци је овог 
ста ту са, кроз не ко ли ко про ме на у Са ве зном уста ву. Аустриј ски ста-
тус да нас би мо гао би ти од ре ђен као „ди фе рен ци ра на“ не у трал-
ност; где прин ци пи По ве ље УН, пре свих очу ва ње ми ра у све ту, 
има ју при мат над не у трал но шћу.21) Ова зе мља та ко ђе уче ству је у 
бор бе ним гру па ма и дру гим об ли ци ма без бед но сне са рад ње уну-
тар Уни је.

Фин ска не у трал ност је про из вод ре а ли зма, те је кроз два де-
се ти век пред ста вља ла праг ма ти чан на чин очу ва ња на ци о нал ног 
су ве ре ни те та и не за ви сно сти.22) Ова ко по ста вљен, фин ски став у 
ве ли кој ме ри про из и ла зи из ге о по ли тич ког по ло жа ја, а усло вљен 
је бли зи ном и исто риј ски ком пли ко ва ним од но сом са Со вјет ским 
Са ве зом, од но сно Ру си јом. Са дру ге стра не, не у трал ни још од На-
по ле о но вих ра то ва, Шве ђа ни свој иден ти тет по сма тра ју у чвр стој 
ве зи са не у трал но шћу. Про ду бљи ва њем ин те гра ци је, Фин ска и 
Швед ска ре де фи ни шу сво ју по ли ти ку не у трал но сти у прав цу не-
свр ста ва ња, од но сно – не у трал ност пер ци пи ра ју као не при па да-
ње кон крет ном вој ном са ве зу, у њи хо вом слу ча ју, НА ТО-у.23) Тре-
ба узе ти у об зир чи ње ни цу да је не у трал ност Аустри је про из вод 
исто риј ских окол но сти ко је ви ше ни су на сна зи, па мо же ла ко би ти 
из ме ње на, иако је до не кле уко ре ње на у та мо шњи по ли тич ки иден-
ти тет. Са дру ге стра не, у Швед ској је не у трал ност зна ча јан део 
иден ти те та др жа ве и по ли тич ке кул ту ре – Швед ска за хва љу ју ћи 
тој по ли ти ци ни је уче ство ва ла у вој ном су ко бу ви ше од два ве ка, 
од 1810. го ди не.  Нај зад, нај ма ње по тен ци ја ла за зва нич ну про ме-
ну док три не не у трал но сти на ла зи мо у Фин ској, ко јој ге о по ли тич ка 
си ту а ци ја и да ље дик ти ра не у трал ни ста тус. 

Ка ко би ло, ни је из глед но да ви ди мо ве ли ке про ме не у ста ту-
су не у трал но сти ове три др жа ве, већ ви ше при ла го ђа ва ње и ма ла 
ускла ђи ва ња на ци о нал не де фи ни ци је кон цеп та не у трал но сти, он-
да ка да она до ђе у ко ли зи ју са по тре ба ма европ ске ин те гра ци је. 
Уоста лом, спрем ност ове три зе мље да из ме не сво је по ли ти ке и 

21) Исто.

22) Jo han Eli as son, „Tra di ti ons, Iden tity and Se cu rity: the Le gacy of Ne u tra lity in Fin nish and 
Swe dish Se cu rity Po li ci es in Light of Euro pean In te gra tion“, Euro pean In te gra tion on li ne 
Pa pers, Vol. 8, Is sue 6, Pal gra ve Mac mil lan, 2004, pp. 2-3.

23) Ова те за је глав на те ма у: Ul ri ka Mo el ler, Ulf Bje reld, „“From Nor dic Ne u trals to Post-Ne-
u tral Euro pe ans: Si mi la rity and Chan ge in Fin land’s and Swe den’s Po licy Tran sfor ma tion”, 
Co o pe ra tion and Con flict, vol. 45(4), Sa ge Pu bli ca ti ons, 2010.
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ре де фи ни шу схва та ње не у трал но сти у скла ду са по ли тич ким по-
тре ба ма су им и до не ле епи тет „пост-не у трал них“ др жа ва.24)

Мал та и Ки пар су би ли чла ни це По кре та не свр ста них до 
2004. го ди не, ка да су ис ту пи ли за рад при сту па ња Уни ји, што је ин-
ди ка ти ван по ка за тељ ста ва По кре та не свр ста них о не у трал но сти 
ЕУ. Без об зи ра на то, Мал та и да нас за др жа ва зва ни чан ста тус не-
у трал не др жа ве, га ран то ван од стра не Ита ли је на осно ву уго во ра 
из 1983. го ди не, па чак и не уче ству је у бор бе ним гру па ма ЕУ. Са 
дру ге стра не, Ки пар је пот пу но на пу стио по ли ти ку не у трал но сти и 
по ку ша ва да уђе у Парт нер ство за мир и по сле дич но у НА ТО, али 
Тур ска оте жа ва тај про цес због по зна тих не су гла си ца из ме ђу две 
зе мље.25)

Што се ти че бив шег ис точ ног бло ка, све пост со ци ја ли стич-
ке зе мље ко је су при сту пи ле ЕУ, прет ход но су сту пи ле и у НА ТО. 
Иако при сту па ње Се вер но а тлант ском пак ту ни је би ло зва нич но 
по ста вље но као услов за при кљу че ње Уни ји, по сма тра но је као по-
зи ти ван им пулс ин те гра ци ји и по ка зи ва ло је спрем ност за уче шће 
у за јед нич ким без бед но сним аран жма ни ма. Шта ви ше, прет ход но 
члан ство у НА ТО је очи глед но до при не ло пер цеп ци ји при пад но-
сти де мо крат ском вред но сном обра сцу и као та кво је да ва ло до да-
тан под сти цај за при јем ис точ но е вроп ских зе ма ља у ЕУ.26) 

У кон тек сту ове рас пра ве, тре ба по ме ну ти по ли ти ку не у-
трал но сти ко ју су во ди ле Есто ни ја, Ли тва ни ја и Ле то ни ја по чет ком 
де ве де се тих го ди на два де се тог ве ка. Ге не рал но се сма тра да је не-
у трал ност ових др жа ва по слу жи ла као сред ство мир не тран зи ци је 
ка не за ви сно сти, тј. као при вре ме на ме ра за вре ме по вла че ња ру-
ских тру па. Чим је ово по вла че ње за вр ше но, 1994. го ди не, бал тич-
ке зе мље су као свој циљ про кла мо ва ле члан ство у НА ТО, што се 
ко нач но и де си ло у мар ту 2004. го ди не.27)

Ко нач но, по ме ни мо и Ср би ју. Иако ни је чла ни ца ЕУ, Ср би ја 
се на ла зи у про це су при сту па ња, а од 2012. го ди не има и зва ни-

24) Исто.

25) Ви де ти: Judy Demp sey, „Bet we en the Euro pean Union and NA TO, Many Walls“, The New 
York Ti mes, 24. 11. 2010. До ступ но на: http://www.nyti mes.com/2010/11/25/world/euro-
pe/25iht-let ter.html?_r=0, при сту пље но 15. 04. 2015.

26) О пер цеп ци ји вред но сти и иден ти те та при ли ком про ши ре ња НА ТО на ис ток, ви де ти: 
Mic hael C. Wil li ams, Iver B. Ne u mann, “From Al li an ce to Se cu rity Com mu nity: NA TO, Rus-
sia and the Po wer of Iden tity”, Mil len ni um: Jo ur nal of In ter na ti o nal Stu di es, 29/2, 2000, pp. 
357 – 387.

27) На осно ву: Va i do tas Ur be lis, De fen ce Po li ci es of the Bal tic Sta tes: from the Con cept of Ne
u tra lity to wards NA TO mem ber ship, NA TO-EAPC In di vi dual Fel low ship Re port 2001-2003, 
Vil ni us, 2003.
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чан ста тус кан ди да та за члан ство. Ср би ја је ујед но је ди ни кан ди дат 
или по тен ци јал ни кан ди дат за члан ство у ЕУ ко ји од би ја члан ство 
у НА ТО. На и ме, На род на скуп шти на Ре пу бли ке Ср би је је 2007. го-
ди не до не ла Ре зо лу ци ју о за шти ти су ве ре ни те та, те ри то ри јал ног 
ин те гри те та и устав ног по рет ка, у ко јој је про гла ше на не у трал ност 
у од но су на по сто је ће вој не са ве зе. Ре зо лу ци ја ме ђу тим екс пли цит-
но по ми ње са мо НА ТО, а не и Европ ску уни ју.28) Тре ба до да ти да 
не у трал ност Ср би је ни је ме ђу на род но при зна та, сто га не ис пу ња-
ва фор мал ни кри те ри јум стал не не у трал но сти. По ред то га, по ста-
вља се пи та ње оба ве зно сти скуп штин ске ре зо лу ци је, а чак и да је 
иста оба ве зу ју ћа – ова ко про кла мо ва ну не у трал ност ла ко мо же да 
„опо врг не“ не ка но ва пар ла мен тар на ве ћи на, у скла ду са бу ду ћим 
по ли тич ким по тре ба ма. Са мим тим, те шко да ће ова ко про гла ше на 
не у трал ност би ти пре пре ка у при ла го ђа ва њу по ли ти ка ма Уни је, у 
слу ча ју да љег на прет ка европ ских ин те гра ци ја Ср би је. Уз то, тре-
ба по но ви ти да ни јед на бив ша со ци ја ли стич ка др жа ва ни је ушла у 
ЕУ без прет ход ног члан ства у НА ТО. Сто га је у бу дућ но сти мо гу ћа 
ко ли зи ја из ме ђу на ме ре Ср би је да по ста не чла ни ца ЕУ, и ње ног 
от кло на пре ма НА ТО пак ту због до га ђа ја из де ве де се тих го ди на. 
Пи та ње је ка ко ће ова ди ле ма би ти раз ре ше на у том слу ча ју, али 
чи ње ни ца је да по ме ну та ре зо лу ци ја не пред ста вља зна чај ну пре-
пре ку вој ном свр ста ва њу Ср би је. Уоста лом, Ср би ја се већ на ла зи у 
Парт нер ству за мир, а од ја ну а ра 2015. са ра ђу је са НА ТО у окви ру 
IPAP (енг. In di vi dual Part ner ship Ac tion Plan – Ин ди ви ду ал ни ак ци-
о ни план парт нер ства), иако зва нич но ни је аспи рант за члан ство.

ЗА КЉУ ЧАК

За са да мо же мо ре ћи да се члан ство у Европ ској уни ји не 
ко си са по ли ти ком не у трал но сти. ЕУ и да ље ни је вој ни са вез, иако 
не ке по ли ти ке упу ћу ју у том прав цу. Не сме мо за бо ра ви ти да су 
ци ље ви ЕУ на спољ ном пла ну у нај ве ћој ме ри по све ће ни очу ва њу 
ми ра и ме ђу на род не без бед но сти. Уко ли ко не ким бу ду ћим уго во-
ром до ђе до из ме на спољ не и без бед но сне по ли ти ке, мо гли би смо 
да ти ја сни ју оце ну о ста ту су не у трал них уну тар Уни је. Не тре ба 
ис пу сти ти из ви да да је кључ ни кри те ри јум ко ји де фи ни ше не ки 
вој ни са вез упра во оба ве за ору жа не по мо ћи из ме ђу ње них чла ни ца 
у слу ча ју агре си је, а европ ска ин те гра ци ја још ни је до шла до тог 

28) Ре зо лу ци ја На род не скуп шти не Ре пу бли ке Ср би је о за шти ти су ве ре ни те та, те ри то
ри јал ног ин те гри те та и устав ног по рет ка Ре пу бли ке Ср би је, Слу жбе ни гла сник РС, 
125/2007. 
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сте пе на – иако се по моћ у слу ча ју те ро ри стич ких на па да пред ви ђа 
Ли са бон ским уго во ром. 

Ста тус не у трал них др жа ва уну тар ЕУ је на рав но под ло жан 
про ме ни, и она ће нај ви ше за ви си ти од три гру пе окол но сти. Пр-
ва се ти че про ме на у окви ру европ ских ин те гра ци ја и бу дућ но сти 
са рад ње у до ме ну спољ не по ли ти ке и за јед нич ке од бра не. Дру га 
гру па фак то ра је по сред на и од но си се на по ли тич ке окол но сти у 
са мим не у трал ним др жа ва ма – на ро чи то у они ма где не у трал ност 
ни је ду бо ко уко ре ње на у по ли тич ки иден ти тет и по ли тич ку кул ту-
ру. Ко нач но, тре ћа, а ве ро ват но и од лу чу ју ћа гру па фак то ра (јер од 
ње ће на кон цу и за ви си ти про ме не у пр ве две гру пе) је сте ак ту-
ел ни ге о по ли тич ки мо ме нат, од но сно бу ду ће без бед но сне кри зе и 
пре лом ни мо мен ти у ме ђу на род ним од но си ма, те њи хов ефе кат на 
Европ ску уни ју и ње не чла ни це. Уоста лом, то је ите ка ко ви дљи во 
и при ли ком ана ли зе ефе ка та ак ту ел не Укра јин ске кри зе. Мо же мо 
за кљу чи ти да ће бу дућ ност не у трал но сти европ ских др жа ва за ви-
си ти пре све га од ге о по ли тич ких окол но сти. Уоста лом, у ве ћи ни 
ових др жа ва не у трал ност је при хва ће на као зва нич на по ли ти ка 
као ре зул тат раз ли чи тих ге о по ли тич ких фак то ра, од но си ли се они 
на европ ски кон церт 19. ве ка, бор бу за на ци о нал ну не за ви сност, 
по сле ди це хлад но ра тов ске кон фрон та ци је или по сле ди ца рас па да 
Ис точ ног бло ка. 

Та ко ђе, ва жно је при ме ти ти да не у трал ност као по јам ево-
лу и ра и да та кве др жа ве ре де фи ни шу свој ста тус и при ла го ђа ва ју 
га ин те гра ци ји. Оне то сва ка ко чи не да би по ве ћа ле свој кре ди-
би ли тет и др жа ле ко рак са раз во јем Уни је; али нео д ри ца њем од 
по ли ти ка не у трал но сти оне пред ста вља ју ба ланс вој ним ми си ја ма 
и под сти чу одр жа ва ње и раз вој ци вил ног аспек та европ ског спољ-
ног де ло ва ња – а тај аспект се прет ход них го ди на по ка зао ва жним 
фак то ром у кон сти ту и са њу Европ ске уни је као гло бал ног игра ча. 
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Сажетак
У члан ку се раз ма тра ју не ки без бед но сти аспек ти про бле ма 

дез ин те гра ци је др жа ва и ин те гра ци о них про це са у Евро пи и на 
евро а зиј ском про сто ру. На кон рас па да Вар шав ског уго во ра, НА ТО 
је по сте пе но на ста вио по ход на Ис ток, иза зи ва ју ћи пер ма нент
не кри зе и кон флик те у мно гим др жа ва ма дуж вред но сне ли ни је 
по де ле ко ја се на ме ће и ус по ста вља из ме ђу по је ди них др жа ва на 
евро а зиј ском про сто ру. Све ве ли ке си ле са вре ме ног све та же ле да 
ути чу на про цес евро а зиј ских ин те гра ци ја и да оства ру ју сво је ин
те ре се, у том де лу све та. По људ ским и при род ним ре сур си ма, то 
је цен трал ни про стор све та. Због то га, ин те гра ци о ни про це си, 
су ко би и ра то ви, ко ји се де ша ва ју на евро а зиј ском про сто ру има ју 
огро ман ути цај на гло бал ну без бед ност. Тај су коб се, у но ви је вре
ме, ре пре зен та тив но од сли ка ва кроз гра ђан ски рат у Укра ји ни, 
ко ји ће сво јим то ком и не по сред ним и по сред ним уче шћем ве ли
ких си ла зна чај но опре де ли ти европ ску без бед ност и тра си ра ти 
кључ на ре ше ња без бед но сти у све ту у бу дућ но сти.
Кључ не ре чи: Рат у Укра ји ни, Европ ска уни ја, евро а зиј ске ин те гра ци је, 

Евро а зиј ска уни ја, НА ТО

* Рад је настао у оквиру научноистраживачког пројекта број 47029 под називом „Рента-
билни избор нових технологија и концепција одбране кроз друштвене промене и стра-
тешке оријентације Србије у 21. веку“. Пројекат финансира Министарство просвете и 
науке Републике Србије у периоду 2011−2014. година. 
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Ме ђу на род ним од но си ма на кон хлад ног ра та ус по ста вље на 
је но ва рас по де ла мо ћи и ути ца ја у све ту. Убр зо на кон рас пу шта ња 
Вар шав ског пак та и рас па да Со вјет ског Са ве за,1) бив ше по је ди не 
со вјет ске ре пу бли ке, мо ти ви са не за јед нич ким ин те ре си ма, али и 
исто риј ском бли ско шћу, за по че ле су но ви мо дел ин те гра ци о них 
про це са, ка ко би ума њи ле по сле ди це рас па да и уна пре ди ле ме ђу-
соб не од но се. По ред њи хо ве ге о граф ске бли зи не, то ме су до при не-
ле и број не ве зе и ме ђу за ви сност ко ја је ус по ста вље на у СССР-у.

У кон тек сту про це са ко ји се спро во де у функ ци ји зна чај не 
ре кон струк ци је ме ђу на род них од но са са ци љем про ме не ди стри-
бу ци је мо ћи глав них ак те ра у ме ђу на род ној по ли ти ци, на про сто ру 
Евро а зи је2) успе шно се раз ви ја ју раз ли чи ти ин те гра ци о ни про це си, 
ко ји су ре зул то ва ли ства ра њем не ко ли ко ре ги о нал них ор га ни за ци-
ја, по чев од За јед ни це не за ви сних др жа ва, Ца рин ске уни је, Ор га-
ни за ци је до го во ра о ко лек тив ној без бед но сти и Шан гај ске ор га ни-
за ци је за са рад њу, ко је се ме ђу соб но до пу њу ју и ства ра ју ши ро ку 
плат фор му са рад ње и парт нер ства.3) Осим што у те ри то ри јал ном 
по гле ду пред ста вља огром но про стран ство, Евро а зи ја по се ду је и 
зна ча јан де мо граф ски по тен ци јал и при род на бо гат ства. Са ге о по-
ли тич ког аспек та, та ко ђе, чи тав овај про стор је из у зет но зна ча јан.

Има ју ћи у ви ду ви ше ве ков но над ме та ње нај у ти цај ни јих др-
жа ва у ме ђу на род ној за јед ни ци за ши ре ње сфе ра ути ца ја и оства-
ри ва ње соп стве них на ци о нал них ин те ре са, и да нас се од ви ја ју 
про тив реч ни про це си дез ин те гра ци је су ве ре них др жа ва и ства ра-
ња над на ци о нал них ин те гра ци ја, на ко је се пре но се над ле жно сти 
су ве ре них др жа ва. То се по себ но од но си на Европ ску уни ју, ко ја је 
у сво јој осно ви на чи на упра вља ња и за сту пље но сти др жа ва не рав-
но прав на ор га ни за ци ја у ко јој се фа во ри зу ју на ци о нал ни ин те ре си 
во де ћих и нај ра зви је ни јих др жа ва. 

1) По ли тич ко-са ве то дав ни од бор Вар шав ског пак та је 25. фе бру а ра 1991. го ди не на свом 
ван ред ном за се да њу у Бу дим пе шти до нео од лу ку о рас пу шта њу вој не ор га ни за ци је 
овог са ве за (од лу ка је сту пи ла на сна гу 31. мар та 1991. го ди не). Вар шав ски пакт је у 
пот пу но сти зва нич но рас пу штен на са стан ку у Пра гу 1. ју ла 1991. го ди не. Ви де ти: Ja-
mes We sley Scott: EU En lar ge ment, Re gion Bu il ding and Shif ting Bor ders of In clu sion and 
Ex clu si on, As hga te Pu blis hing Li mi ted, 2006, p. 75.

2) У ге о по ли тич ком сми слу, тер мин Евро а зи ја нај че шће се ко ри сти као си но ним за пост-
со вјет ски про стор, од но сно те ри то ри ју ко ју об у хва та ју др жа ве про ис те кле из рас па да 
Со вјет ског Са ве за. Овај про стор об у хва та бал тич ке др жа ве Есто ни ју, Ле то ни ју и Ли-
тва ни ју; цен трал но а зиј ске др жа ве Ка зах стан, Кир ги стан, Та џи ки стан, Уз бе ки стан и 
Турк ме ни стан; за кав ка ске др жа ве: Гру зи ју, Јер ме ни ју и Азер беј џан; ис точ но е вроп ске 
др жа ве Укра ји ну, Бе ло ру си ју и Мол да ви ју; и Ру си ју ко ја због сво је до ми нант не уло ге у 
ре ги о ну пред ста вља по себ ну це ли ну. Су штин ски у ге о граф ском сми слу у ши рем сми-
слу Евро а зи ја се мо же ко ри сти ти и за је дин ствен про стор Евро пе и Ази је. 

3) Yev geny Vi no ku rov: „Prag ma tic Eura si a nism: Pro spects for Eura sian In te gra tion“, Rus sia in 
Glo bal Af fa irs Vol. 11, No. 2, April – Ju ne 2013.
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Под ути ца јем САД, ЕУ на сто ји да се по сте пе но ши ри, че-
сто уса гла ше но са ши ре њем НА ТО на ис ток, кроз про цес при је ма 
но вих др жа ва бив ших чла ни ца Вар шав ског уго во ра. Та кав циљ но 
ин стру и сан про цес до вео је до мно гих кри за и ло кал них ра то ва, а 
по себ но се ре флек то вао на на ста ја ње и ток Укра јин ске кри зе. Ру-
си ја ни је мо гла ви ше да до зво ли та кав тренд ши ре ња, пр вен стве но 
НА ТО, па и ЕУ, ко ји ди рект но угро жа ва ње не ви тал не на ци о нал не 
ин те ре се. Због то га је до шло до гра ђан ског ра та у Укра ји ни где 
ру ско ста нов ни штво не же ли да оста не у та квој др жа ви ко ја хо ће 
да окре не ле ђа Ру си ји и да се ин те гри ше у евро а тлант ски си стем 
вред но сти. На тај на чин ди рект но се угро жа ва без бед ност Ру си је 
и За јед ни це не за ви сних др жа ва и ства ра ју усло ви за да љу уну тра-
шњу не ста бил ност др жа ва на про сто ру Евро а зи је.

ОДНОС НАТО ПРЕМА УКРАЈИНСКОЈ КРИЗИ

На кон не стан ка Вар шав ског уго во ра, НА ТО је имао скри ве-
не ци ље ве по сте пе ног пре о бра жа ја др жа ва Ис точ не Евро пе и њи-
хо вог при је ма у члан ство, ма да се на по чет ку твр ди ло да до то га 
не ће до ћи и да се то не ће де си ти са др жа ва ма ко је су би ле део 
СССР-а. Не стан ком Хлад ног ра та и ује ди ње њем Не мач ке на стао 
је не мир у Евро пи са ве ли ким бро јем уну тра шњих су ко ба ко ји су 
пре ра сли у гра ђан ске ра то ве. Мно ге од тих др жа ва су се рас па ле и 
под ути ца јем пре све га САД и Не мач ке при зна те су и про мо ви са не 
но ве др жа ве као бив ше ко му ни стич ке тво ре ви не. Са гла сно про це-
су на стан ка но вих др жа ва и др жав них тво ре ви на по по ли тич ком 
кри те ри ју му про мо ви са не су но ве на ци је, ко је исто риј ски ни су 
по сто ја ле у два де се том ве ку. Тај про цес на кон гра ђан ског ра та у 
бив шој СФРЈ на ста вио се да ље на ис ток, са ма лом па у зом на кон 
стра те шког осми шља ва ња кон цеп та и ви зи је НА ТО, у но вом ге о-
стра те гиј ском кон тек сту ме ђу на род них од но са. 

Та ко је и по ис тој ло ги ци су ко бље но сти ин те ре са на ста-
ла Укра јин ска кри за, ко ја као ни ка да по сле Хлад ног ра та ути че 
сна жно на про ме ну ре ги о нал не и гло бал не без бед но сти. Кри за у 
Укра ји ни до ве ла је до то га да су ми ни стри од бра не зе ма ља НА-
ТО-а од лу чи ли да отво ре но ве ко манд не цен тре у ис точ ној Евро пи, 
из ја вио је ге не рал ни се кре тар Али јан се Јенс Стол тен берг 5. фе-
бру а ра у Бри се лу. План НА ТО-а да отво ри но ве ко манд не цен тре 
у ис точ ној Евро пи, по је ди ни екс пер ти ко ји су по ли тич ки мо ти ви-
са ни, по здра ви ли су то као знак да Бал кан не ће би ти иг но ри сан. 
Ми ни стри од бра на али јан се са гла си ли су се да ус по ста ве ко ман де 
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и до ве ду је ди ни це у Бу гар ску, Есто ни ју, Ле то ни ју, Ли тва ни ју, Пољ-
ску и Ру му ни ју. Отва ра ње тих цен та ра је сте пр ва фа за ми ли та ри-
за ци је Евро пе дуж већ ус по ста вље не ли ни је вред но сне по де ле и 
су ко бље но сти ин те ре са во де ћих си ла НА ТО пак та пре ма Ру си ји. 
Тај ко рак до ла зи „у све тлу про ме не без бед но сне кли ме ис точ но и 
ју жно од гра ни ца Али јан се, на во ди се у са оп ште њу НА ТО-а. Но ви 
цен три у шест ис точ них, са ве знич ких зе ма ља оси гу ра ће да „има мо 
пра ве сна ге, на пра вом ме сту, у пра во вре ме“, ре као је ге не рал ни 
се кре тар НА ТО-а Јенс Стол тен берг. „На ше од лу ке ја сно го во ре да 
је НА ТО од лу чан да бра ни све са ве зни ке од свих прет њи из свих 
сме ро ва“, до дао је он. 

Ко манд ни цен три у ис точ ној Евро пи прав да ју се оја ча ва њем 
ре ги о нал не без бед но сти, ка жу ин стру и са ни по је ди ни тзв. ана ли ти-
ча ри ста ња без бед но сти у Евро пи и све ту. Пре ма ре чи ма Адри ја на 
Ко ро ја нуа, ру мун ског исто ри ча ра, пи сца и бив шег ми ни стра спољ-
них по сло ва, „од лу ка НА ТО-а да ус по ста ви ко манд не цен тре ни је 
про гла ше ње ра та, не го ука зу је на не ста бил ност ис точ них гра ни-
ца Али јан се“. Екс пер ти ука зу ју да су но ви НА ТО цен три ре зул тат 
кри зе у Укра ји ни ка ко би се по ка за ло да НА ТО оста је «ве ли ка по-
др шка и за шти та сво јим са ве зни ци ма» у овом де лу Евро пе. Пре ма 
ре чи ма ру мун ског ми ни стра спољ них по сло ва Бог да на Ауре скуа, 
НА ТО би за две го ди не у Ру му ни ји мо гао да отво ри но ви ко манд ни 
и кон трол ни цен тар на ни воу ди ви зи је. Ус по ста вља ње стал них вој-
них обје ка та НА ТО-а и САД, по пут ба зе за про ти вра кет ну од бра ну 
у Де ве се лу и но вих ко манд них цен та ра, је сте зна чај на по ли тич ка 
по ру ка Ру си ји да се Ру му ни ја не ће вра ти ти у ње ну сфе ру ути ца ја. 
Ме ђу тим, тре ба зна ти да је то са мо јед на стра на ме да ље, па се мо же 
ре ћи да ни су са гле да не по сле ди це ко је са со бом до но си та ква од лу-
ка јер објек ти НА ТО по ста ју ле ги тим на ме та у евен ту ал ном су ко бу 
са Ру си јом или без бед но сним ор га ни за ци ја ма чи ји је она члан. Ово 
по зи ци о ни ра ње НА ТО-а на го ве шта ва не са мо га ран то ва ње без бед-
но сти у кон крет ним ре ги о ни ма и ин сти ту ци о нал но ја ча ње и ве ће 
људ ске ка па ци те те на спољ ним гра ни ца ма Али јан се, не го го ми ла-
ње вој них ефек ти ва дуж за ми шље не ли ни је су ко бље но сти из ме ђу 
ин те ре са и си сте ма вред но сти во де ћих др жа ва За па да и Ис то ка. 

До во ђе ње је ди ни ца и рас по ред ко ман ди НА ТО из во ди се че-
сто под пла штом ве жби раз ли чи тог ни воа. Ми ни стри од бра не НА-
ТО-а од лу чи ли су да фор ми ра ју сна ге ви со ке бор бе не го то во сти 
„у све тлу про мен љи вог без бед но сног окру же ња ис точ но и ју жно 
од гра ни ца Али јан се. Ове сна ге у је ку пр вог де ла вој не ве жбе, ко ју 
су на зва ли опе ра ци ја „Пле ме ни ти скок“. Ве жбе, ко је су за по че ле 
1. апри ла 2015. го ди не а за вр ши ле 10. апри ла, укљу чу ју ми си је у 
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Че шкој и Хо лан ди ји и пред ста вља ју пр ви пут да НА ТО сна ге ве-
жба ју хит не „на ред бе за пре ме шта ње“. Дру ги део „Пле ме ни тог 
ско ка“ тра ја ће од 9–20. ју на Цен тру за вој ну обу ку у пољ ском гра-
ду Жа га њу. По том ће усле ди ти вој не ве жбе у Ита ли ји, Шпа ни ји и 
Пор ту га ли ји од 21. ок то бра до 6. но вем бра. Тру пе САД про ве ле су 
го ди не тре ни ра ју ћи са Сна га ма за бр зи од го вор, од њи хо вог осни-
ва ња 2003. го ди не. Про шлог ме се ца су се у Ле то ни ји ма рин ци САД 
при дру жи ли тру па ма из Ли тва ни је, Лук сем бур га, Ка на де и Не мач-
ке, ка ко би спро ве ли пе то днев ну обу ку. Ма рин ци су би ли део цр-
но мор ских ро та ци о них сна га, ко ја ре дов но кру жи бал тич ким ре ги-
о ном због вој них ве жби на за пад ној гра ни ци Ру си је.

Исто вре ме но са ја ча њем вој них ефек ти ва НА ТО вр ши при-
ти сак и на др жа ве За пад ног Бал ка на да се на сва ки на чин дис тан-
ци ра ју од Ру си је и при дру же санк ци ја ма ко је је увео За пад, пре 
све га САД и во де ће др жа ве ЕУ. У том кон тек сту су и из ја ве по ли ти-
ча ра за пад них зе ма ља. Ва шинг тон кон ти ну и ра но из во ди при ти сак 
на Ср би ју по пи та њи ма ко ја се ти чу од но са ЕУ, Ру си је и Ср би-
је. У том кон тек сту је да та и из ја ва бив шег ам ба са до ра САД у Р. 
Ср би ји Монт го ме ри ја, «да је за бри нут за Ср би ју, јер ЕУ пре ти да 
не ће отва ра ти по гла вља у пре го во ри ма», те да Ср би ја тре ба да се 
дис тан ци ра од Ру си је и при дру жи санк ци ја ма За па да. По ли тич ки 
ана ли ти чар др Де јан Вук Стан ко вић, с дру ге стра не, сма тра да у 
ре чи ма бив шег аме рич ког ди пло ма те не ма ни че га што би био на-
го ве штај би ло чи јих по те за ко ји би од у да ра ли од са да шњег ста ва 
Ср би је. „Он је на не ки на чин дао са мо ре ал ни пре сек ста ња и оно га 
што би у бу дућ но сти Ср би ју мо гло да са че ка. Пот пу но је ре ал но 
оче ки ва ти да, ка ко се бу де раз ви ја ла си ту а ци ја у Укра ји ни, та ко ће 
се и јав ност у Ср би ји по ла ри зо ва ти, а и при ти сци на са му власт 
ра сти и од ЕУ и од Ру си је. Оно што је за са да не ја сно је сте да ми 
још не зна мо ка ко би из гле да ло не ко на ше при бли жа ва ње Ру си ји и 
уда ља ва ње од ЕУ, јер чи ње ни ца је да смо све бли жи тре нут ку ка да 
ће се од нас отво ре но тра жи ти да се из ја сни мо и опре де ли мо с об-
зи ром на то да те жи мо ула ску у ЕУ“, ми шље ња је Стан ко вић.
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Сл.1. Ширење НАТО пакта на од оснивања

Укра јин ска рат на епи зо да је са мо ин ди ка ци ја кон фликт ног 
ста ња у ко ме је екс пан зи ја евро а ме рич ког чи ни о ца, ма кар и на час, 
за у ста вље на и при ми ре на. За пад се без ве ћих тра у ма не ће од ре ћи 
свог ши ре ња пре ко гра ни ца ру ске ин те ре сне сфе ре, јер је то ло ги ка 
си ле ко ја се са мо си лом мо же про ме ни ти. Де фи ле аме рич ких вој-
ни ка у бор бе ним во зи ли ма и са на о ру жа њем кроз зе мље Ис точ не 
Евро пе, ко ји уства ри ви ше ли чи на марш „по бед нич ке вој ске“, пре 
све га је по ли тич ка по ру ка Евро пи и упо зо ре ње да Аме ри ка не ма 
на ме ру да од у ста не од кон тро ле над ста рим кон ти нен том. Иако 
све, по мно го че му, ли чи на још јед ну у из ве сној ме ри де ти ња сту 
про па ганд ну ве жбу, у су шти ни то је ве о ма ја сна и озбиљ на сим бо-
лич ка ма ни фе ста ци ја аме рич ке си ле и европ ске по ли ти ке Ва шинг-
то на.

Око пет сто ти на аме рич ких вој ни ка са сто ти њак бор бе них 
во зи ла, уз по др шку ва зду хо плов не бри га де, вра ћа ло се са вој них 
ве жби из Есто ни је и Ли тва ни је у аме рич ке ба зе у Не мач кој. Уме сто 
да су се са ве жби вра ти ли ка ко су и до шли, во зом и ави о ни ма, они 
су кре ну ли „ту ри стич ки“, дру мо ви ма кроз Бал тич ке ре пу бли ке, 
Пољ ску, Че шку и по том Не мач ку. И то уз по др шку јед не аме рич ке 
ва зду хо плов не бри га де. Ве жбе су би ле ор га ни зо ва не под из го во-
ром прет њи Ру си је и ру ских ве жби на ру ској те ри то ри ји а у све тлу 
кри зе у Укра ји ни. Марш аме рич ких вој ни ка кроз Ис точ ну Евро пу 
не ки ана ли ти ча ри без бед но сти ту ма че као по ру ку ЕУ да и вој но 
тре ба да бра ни сво је «гра ни це». Ве жбе на Бал ти ку и ка сни је де-
фи ло ва ње Пољ ском, Че шком и Не мач ком пра ти ло је и са оп ште ње 
не мач ког Ми ни стар ства од бра не да ће Аме ри ка то ком ове го ди не 
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у Не мач ку до пре ми ти око 800 тен ко ва ко ји ће углав ном би ти сме-
ште ни у вој ној ба зи Гра фен вер, у Ба вар ској. Ми ну ле го ди не је Ва-
шинг тон у ба зе у Не мач кој већ до пре мио 100 тен ко ва. До та да, у 
по след њих 15 го ди на у Не мач кој ни је био ни је дан аме рич ки тенк.

Под из го во ром опа сно сти од Ру си је и укра јин ске кри зе, на 
сце ни је уства ри по нов но аме рич ко осва ја ње Евро пе и «те шки за-
гр љај» ко ји ће си гур но бо ле ти. То је су шти на ове фа зе ге не ри са ња 
Укра јин ске кри зе и за о штра ва ња са Ру си јом без об зи ра ко ли ко то 
из угла ме диј ске про па ган де и из ја ва по ли ти ча ра зву ча ло не ве ро-
ват но. Од Пр вог свет ског ра та, ка да је Аме ри ка иза шла на ме ђу-
на род ну и европ ску по ли ти ку сце ну, кон стан та аме рич ке по ли ти-
ке је да не са мо ус по ста ви кон тро лу не го и да спре чи би ло ка кво 
по ве зи ва ње Евро пе, пре све га Не мач ке, са Ис то ком, са Ис точ ном 
Евро пом и Ру си јом. И то је и дан да нас аме рич ки циљ. Де це ни ја ма 
је тај циљ ефи ка сно ре а ли зо ван ге не ри са њем стра ха од ко му ни зма 
и Со вјет ског Са ве за. Ода тле и аме рич ка по др шка бу ја њу на ци зма 
у Не мач кој, што је исто риј ска те ма ко ја се упор но по ти ску је. Ка-
сни јом прак тич но аме рич ком оку па ци јом Евро пе и фа бри ко ва њем 
Хлад ног ра та Аме ри ка је ус пе ла да одво ји За пад ну и Цен трал ну 
Евро пу од ње ног Ис то ка. У том ци љу је и кључ на аме рич ка по др-
шка фор ми ра њу европ ских ин те гра ци ја, ко је су на кра ју до ве ле до 
Европ ске уни је.

Вре ме на се ме ња ју, па су ин стру мен ти аме рич ке кон тро ле 
над Евро пом и ње не изо ла ци је од Ис то ка по ста ли све сла би ји. У 
та квим окол но сти ма ис пли ва ла је исто риј ска суд би на Евро пе да се 
окре ће ка свом ис то ку и Ру си ји. Рас па дом бло ков ске по де ле Евро-
пе и афир ма ци јом гло ба ли за ци је и ру ше ња гра ни ца та исто риј ска 
суд би на Евро пе је до би ла сво ју но ву шан су. Евро па се та ко при род-
но, не за то што то не ка по ли тич ка ели та за и ста же ли или има тај ни 
план, по но во при род но окре ну ла ка Евро а зи ји у сми слу са рад ње 
пре све га у обла сти енер ги је, при вре де и ре сур са. То су САД осе ти-
ле и же ле да спре че тај тренд. То је јед но став но при ро дан про цес, 
без свог ис то ка и Ру си је, За пад на Евро па, ко ја је са му се бе про-
гла си ла „је ди ном Евро пом“, ни је кон ти нент, не го са мо по лу о стр во 
Ази је, што је до пре не ко ли ко ве ко ва и би ла. Евро па је тек це ла 
и без тен зи ја ка да се спо је њен ис ток и за пад и без би ло ка квих 
ли ни ја по де ле у њој. Аме ри ка, ме ђу тим, не ма на ме ру да из гу би 
кон тро лу над Евро пом. Пр ви ко рак је би ло по жу ри ва ње Европ ске 
уни је да се про ши ри на Ис точ ну Евро пу ка ко би зе мље ис то ка би-
ле ло јал не Аме ри ци за сво ју европ ску суд би ну и ка ко би по ста ле 
аме рич ки, а не европ ски по ли тич ки ин стру мент. У то ме је Аме ри-
ка у нај ве ћој ме ри и ус пе ла и у по ли тич кој кон тро ли над Евро пом 
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зе ма ља ис то ка, пре све га нај ви ше то ме су ода не Пољ ска и Ру му ни-
ја, као нај вер ни ји аме рич ки са ве зни ци. То је она аме рич ка „но ва 
Евро па“ на спрам „ста ре Евро пе“, ако би слу чај но се ЕУ по ку ша ла 
да про фи ли ше као са мо стал ни по ли тич ки су бјект и да пред во ђе на 
Не мач ком са ра ђу је са Ру си јом или по ста не «пре ви ше бли ска».

Не мач ка је суд бин ски, и кул ту ро ло шки, и еко ном ски окре-
ну та ка Ис то ку, пре све га пре ма Ру си ји. Аме ри ка не при хва та тај 
при род ни про цес и са да, ка да је ма хом по тро ши ла по ли тич ки ар-
се нал и ни је ус пе ла да по вра ти кон тро лу, окре ће се ја ча њу вој ног 
при су ства и ге не ри са њу стра ха од из би ја ња но вог ра та. По сле 70 
го ди на од Дру гог свет ског ра та Аме ри ка вој ном си лом по но во же-
ли да под пла штом Укра јин ске кри зе ба зи ра но ве сна ге у Евро пи.

Не из ве сно је, ме ђу тим, ка ко ће се тај про цес да ље раз ви ја ти. 
До са да шњи нај е фи ка сни ји ин стру мент аме рич ке си ле у Евро пи, 
НА ТО по ка зу је из ве сне зна ко ве сла бо сти. Све је ма ње нео п ход не 
са гла сно сти уну тар европ ских НА ТО чла ни ца. На при мер, европ-
ске чла ни це НА ТО од би ле су по зив зе ма ља Ис точ не Евро пе да 
ста ци о ни ра ју сво је вој ни ке на њи хо вој те ри то ри ји као га ран ци ју 
од бра не од „ру ске агре си је“ а ни су ни при хва ти ле да уче ству ју у 
вој ним ве жба ма на Бал ти ку. Би ли су са мо вој ни ци САД и при бал-
тич ких ре пу бли ка. У ве ћи ни зе ма ља Ис точ не Евро пе су ин ста ла-
ци је аме рич ке вој ске, а не НА ТО. По ста вља се пи та ње да ли је НА-
ТО до во љан ин стру мент ко ји би пре жи вео ис пит у ре ги о нал ном 
ра ту у Евро пи.

За са да су је ди ни по у зда ни НА ТО парт не ри Аме ри ке не ке 
од зе ма ља Ис точ не Евро пе, пре све га бал тич ке ре пу бли ке, Пољ ска 
и Ру му ни ја. Пољ ска је нај ве ћа вој на си ла у том де лу Евро пе, има 
око 100.000 про фе си о нал них вој ни ка и про це њу је се да још око 
150.000 има у ре зер вном са ста ву. Та зе мља ни је спор на као аме рич-
ки са ве зник и ве ћи на По ља ка ве ру је да об на вља ње сво је др жа ве на 
Вер сај ској ми ров ној кон фе рен ци ји по сле Пр вог свет ског ра та ду-
гу је Аме ри ци. Сво ју ода ност су сим бо лич ки по ка за ли и ма сов ним 
на род ним оку пља њем при ли ком мар ша коп не них сна га аме рич ке 
вој ске, кроз ње ну те ри то ри ју.

За раз ли ку од Пољ ске у Че шкој је мо ра ла да бу де про ве де-
на ве ли ка про па ганд на кам па ња, пре пу на прет њи гра ђа ни ма ка ко 
би се из бе гли ин ци ден ти са аме рич ким вој ни ци ма. Сва ко га да на 
су пу тем др жав не те ле ви зи је гра ђа ни би ли из ло же ни сво је вр сним 
прет ња ма да ће они ко ји бу ду ба ца ли ја ја, па ра дајз или не ко дру-
го по вр ће на аме рич ке вој ни ке би ти су ђе ни на за твор ске ка зне од 
шест ме се ци па чак до де сет го ди на. Пре ти ло се да ће би ло ка кав 
на пад на аме рич ке вој ни ке би ти ту ма чен и као „на пад на че шки су-
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ве ре ни тет“. Све то све до чи да си ту а ци ја ни у „но вој Евро пи“ ни је 
баш јед но став на.

Де мон стра ци ја аме рич ке си ле, ма ка ко у овом слу ча ју има ла 
про па ганд ну ма ни фе ста ци ју и сим бо ли ку, ипак је из у зет но озбиљ-
но упо зо ре ње Евро пи. Чи тав тај „фе сти вал“ ће се за вр ши ти у Не-
мач кој ве ли ким кон цер том аме рич ке на род не (co un try) му зи ке и 
раз ли чи тим ва шар ским про гра ми ма. Уства ри, сми сао чи та вог про-
јек та је упе рен на Не мач ку, као кључ ну зе мљу Евро пе. Не мач ка 
по ку ша ва да амор ти зу је си ту а ци ју афир ми са њем ста ре иде је о од-
брам бе ним сна га ма ЕУ, о „Европ ској вој сци“ ко ри сте ћи исти из го-
вор као и Аме ри ка, „опа сност од Ру си је“. Исто вре ме но, Не мач ка 
има и мно го ре ал ни је пла но ве и у на ред ном пе ри о ду ће из дво ји ти 
до дат на фи нан сиј ска сред ства за ја ча ње соп стве них ору жа них сна-
га. 

Све су ге ри ше на по ја ча ну ми ли та ри за ци ју Евро пе, што бу-
ди сум ње да ће по ли ти ка по сте пе но пре ра сти у го вор вој не си ле 
и ра то ве ко ји би је опу сто ши ли и ба ци ли у за пе ћак ме ђу на род ног 
ути ца ја. У том све тлу за ни мљи ва је не дав на из ја ва пољ ским но ви-
на ма јед ног од аме рич ких иде о ло га Збиг ње ва Бже жин ског у ко јој 
он са ве ту је По ља ци ма да се при пре ма ју за рат. Вре мен ски се из ја ва 
по ду да ри ла са де фи ле ом аме рич ких вој ни ка. Иако је тај са вет дат у 
кон тек сту кри зе у Укра ји ни и „ру ске опа сно сти“, ис ку сни Бже жин-
ски ни је, ме ђу тим, био ја сан про тив ко га би тај рат мо гао да бу де. 
Ја сно је да Аме ри ка не ма на ме ру да ис пу сти кон тро лу над Евро-
пом и ја сно је да су Евро па и Не мач ка кључ ни аме рич ки про блем 
у овом де лу све та и же ле по сва ку це ну да их ис ко ри сте у но вом 
по хо ду на Ру си ју.

Све као да се при пре ма на тај су дар су прот ста вље них ин-
те ре са САД и Ру си је кроз кре и ра ње Укра јин ске кри зе и њен ток. 
Кон грес САД усво јио је про шле го ди не „Акт о пре вен ци ји ру ске 
агре си је“. Пре ма пла ну Ба ра ка Оба ме, то ком сле де ће две го ди не 
тре ба ло би да се у Евро пи кре и ра тзв. Без бед но сни фонд НА ТО са-
ве за у ко ји би би ле укљу че не Укра ји на, Гру зи ја, Мол да ви ја, Азер-
беј џан, Бо сна, Ма ке до ни ја, Цр на Го ра, Ко со во и Ср би ја. Ди пло мат-
ским фло ску ла ма о уса гла ша ва њу стан дар да оруж ја, за јед нич кој 
обу ци и са рад њи у ми ров ним ми си ја ма при кри ве на је на ме ра да-
ље ми ли та ри за ци је Евро пе кроз но ву уло гу НА ТО-а у Укра јин ској 
кри зи. САД очи глед но око Укра ји не и у њој по ја ча ју сво је вој но 
при су ство и на тај на чин за о штре ге о по ли тич ку кон фрон та ци ју 
с Ру си јом. 

То што раз ли ке из ме ђу аме рич ке и европ ске по ли ти ке по пи-
та њу од но са са Ру си јом по ста ју све очи глед ни је, не за бри ња ва Ва-
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шинг тон, јер су САД ра чу на ле на та кву пре пре ку сво јим пла но ви-
ма јер има ју ве ли ки број чла ни ца ЕУ ко је сле де ње ну по ли ти ку и 
ко је гле да ју пр во на Ва шинг тон па тек он да на Бри сел. ЕУ без во ље 
САД не мо же да по сто ји, то је ја сно и во де ћим чла ни ца ма ЕУ. Осим 
то га, САД, за раз ли ку од Евро пе, не за ви се од Ру си је ни у еко ном-
ском ни у енер гет ском сми слу. Не га тив не по сле ди це санк ци ја не 
до ти чу САД, сви тро шко ви укра јин ског кон флик та па да ју на нај-
бо га ти је зе мље ЕУ.

САД се на да ју да ће по мо ћу ис по ру ка оруж ја у Укра ји ну иза-
зва ти до дат не еко ном ске про бле ме за Ру си ју, услед ко јих ће гра ђа-
ни те зе мље из гу би ти по ве ре ње у Вла ди ми ра Пу ти на и на кра ју, 
власт би ти пре не та на не ка квог „но вог Јељ ци на, ка ко би Ру си ја 
из гу би ла свој зна чај и пре ста ла да бу де ге о по ли тич ки су пар ник 
САД и мо гу ћи ду го роч ни парт нер Ки не. До кле год је Ру си ја ја ка 
и од луч на као са да не по сто је ре ал не шан се НА ТО-а да ре ше ње у 
Укра јин ској кри зи на мет не ра том.

ЕВРОПСКА УНИЈА КАО ЧИНИЛАЦ 
УКРАЈИНСКЕ КРИЗЕ

Го то во сви тзв. ви зи о на ри Евро пе у Не мач кој, од кра ја Пр-
вог свет ског ра та на ова мо, су за сту па ли иде ју о Евро пи као о са
ве зној др жа ви, на су прот Де Го ло вој иде ји о Евро пи као за јед ни ци 
су ве ре них др жа ва, али се план фе де ра ли за ци је спро во дио по ла ко, 
ко рак по ко рак, по чев од је дин стве ног тр жи шта за угаљ и че лик, 
еко ном ске за јед ни це и уни је па до пот пу не фе де ра ли за ци је Евро-
пе, ус по ста вље не Ли са бон ским уго во ром. Ли са бон ски уго вор је-
сте у су шти ни Устав Европ ске уни је. Да нас је ЕУ у пу ном сми слу 
са ве зна др жа ва, са ни зом про бле ма и про тив реч но сти и не рав но-
прав но сти у ме ха ни зми ма од лу чи ва ња. За ко ни ЕУ су из над за ко на 
др жа ва чла ни ца. 

Европ ска ко ми си ја је са свим над на ци о нал на и свим европ-
ским ко ме са ри ма из ри чи то је за бра ње но да слу ша ју би ло ка кве са-
ве те из зе ма ља из ко јих по ти чу. Они мо ра ју да ра де ис кљу чи во у 
ин те ре су Уни је, а не у ин те ре су др жа ве чла ни це. Са мо Ко ми си ја 
има пра во пред ла га ња за ко на и над зи ре, усме ра ва и има власт над 
чи та вим за ко но дав ним про це сом. 

Раз ли чит обим за сту пље но сти др жа ва чла ни ца у Европ ском 
пар ла мен ту је сте је дан од по ка за те ља су штин ске не рав но прав но-
сти на ро да и др жа ва у том нај ви шем за ко но дав ном те лу. Та ко су 
пред став ни ци ма лих на ро да и др жа ва че сто пре гла са ни у уста но-
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ва ма од лу чи ва ња ЕУ и не мо гу ис по љи ти свој ути цај на кре и ра ње 
до ку ме на та и за ко на, ни ти на кре и ра ње по ли ти ке и кључ них од лу-
ка. Ма ле и сред ње раз ви је не др жа ве у ЕУ су ви ше у уце ње ном по-
ло жа ју, из ло же не при ти сци ма и пред ста вља ју па ра ван за ин те ре се 
нај ра зви је ни јих и нај моћ ни јих др жа ва За па да.

Због та ко дис кри ми на тив ног си сте ма од лу чи ва ња уме сто 
сми ри ва ња си ту а ци је у Евро пи, ЕУ под при ти ском САД и Ве ли ке 
Бри та ни је, Пољ ске, Ру му ни је и при бал тич ких др жа ва раз ви ја да ље 
за о штра ва ње кри зе ко је мо же до ве сти до не са гле ди вих по сле ди ца 
по ре ги о нал ну и гло бал ну без бед ност. Пољ ска пла ни ра да из гра ди 
гра нич не тор ње ве дуж коп не не гра ни це с ру ском обла сти Ка ли-
њин град, пре но си пољ ска но вин ска аген ци ја ПАП. Шест тор ње ва 
бит ће ви со ки до 50 ме та ра и сла ће сним ке пољ ским гра ни ча ри ма 
ко ји над зи ру гра ни цу ду гу 200 ки ло ме та ра. Град ња ће ко шта ти око 
2.5 ми ли о на евра, а 75 од сто оси гу ра ће се из фон да за над зор спољ-
них гра ни ца ЕУ.

Сним ци с тор ње ва тре ба да за бе ле же ак тив но сти с ру ске 
стра не гра ни це, а до би је не ин фор ма ци је тре ба ле би да по мог ну 
Укра ји ни, али и це лој Европ ској уни ји у кре и ра њу по ли ти ке пре ма 
Ру си ји. То је зва нич но прав да ње фи нан си ра ња и ре а ли за ци је та ко 
су лу дог про јек та ко ји је у сво јој осно ви рат но ху шкач ки и под се ћа 
на тор ње ве, жи цу и ре флек то ре ко ји су сим бол по де ље не Евро пе, 
сим бол на си ља и увод у да ља су ко бља ва ња и ра то ве. Са мо не про-
све ће ни љу ди ни су све сни по сле ди ца тих по те за, ко ји су у сво јој 
су шти ни без бед но сно и ци ви ли за циј ски про бле ма тич ни. Ко то 
вра ћа Евро пу 75 го ди на уна зад? То је ве ли ко пи та ње о ко ме се да-
нас искре но и до бро на мер но не раз го ва ра на зва нич ним ме сти ма у 
УН и у ЕУ. Та кав по тез Пољ ске ни је си гур но сми шљен ни ти до нет 
у ње ним на ци о нал ним ин сти ту ци ја ма. Скеп ти ци би за си гур но ре-
кли ка ко се по тез на ко ји се Пољ ска од лу чи ла пред ста вља и сво-
је вр сну по твр ду о при пре ма њу, ка ко Ру си је, та ко и це ле Евро пе, 
на мо гућ ност из би ја ња но вих су ко ба на Европ ском тлу. Док пре-
го во ри Европ ске уни је и Ру си је те ку спо ро, а до го во ре ни по те зи 
и обе ћа ња стра на у су ко бу у Укра ји ни се ис пу ња ва ју ве о ма спо ро 
или се пак уоп ште не по шту ју, и јед на и дру га стра на спре ма ју се за 
мо гу ће не по вољ ни је сце на ри је. То се очи глед но ви ди по го ми ла њу 
оруж ја и вој не опре ме за ра ће них стра на а и по по ве ћа њу из два ја ња 
фи нан сиј ских сред ста ва за по тре бе од бра не.

По ова квим не ра зум ним ме ра ма и ин ве сти ци ја ма ко је се ра-
де на ште ту гра ђа на др жа ва чла ни ца, Европ ска уни ја се очи то од-
лу чи ла да не по сред но уче ству је у из град њи ли ни је по де ле са ме 
ЕУ пре ма Ру си ји и ње ним са ве зни ци ма. Све то во де ће зе мље ЕУ 
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ра де под пла штом за шти те су ве ре ни те та и те ри то ри је др жа ва чла-
ни ца на ис точ ним гра ни ца ма. Та кве ме ре иза зи ва ју до дат но за о-
штра ва ње кри зе и ме ђу соб но не по ве ре ње. Пу но је чла ни ца ЕУ ко је 
под при ти ском при хва та ју ова кве од лу ке Бри се ла, али иза та квих 
од лу ка не сто ји ве ћин ски на род тих др жа ва, јер у тим ме ра ма пре-
по зна је да љу ми ли та ри за ци ју Евро пе и увод у стра да ње и пат ње у 
бу дућ но сти.

Због по хле пе мул ти на ци о нал них ком па ни ја и све отво ре ни-
јег по хо да на Ис ток нај ра зви је ни јих др жа ва За па да, Ру си ја је са 
пра вом осе ти ла опа сност и пред у зи ма ме ре ко ји ма ће ста би ли-
зо ва ти и за шти ти на ци о нал ну без бед ност и ви тал не на ци о нал не 
ин те ре се. Из Ру си је сти же и вест о ру ском ши ре њу вој не при сут-
но сти на Арк ти ку. Пре ма до ступ ним ин фор ма ци ја ма, Ру си ја је на 
том под руч ју по ста ви ла ра кет ни си стем ва здух-зе мља. Осим ра-
кет ног си сте ма на под руч ју бо га тог ру да ма рас по ре ди ће се и лов ци 
пре сре та чи као и но ви ра дар на остр ву Но ва Зе мља у Арк тич ком 
мо ру, по твр дио је ге не рал ма јор Ки рил Ма ка ров. Ру ска вој ска по-
след њих го ди на је све при сут ни ја на крај њем се ве ру, у вре ме ка да 
Мо сква по ла же пра ва на ве ли ке де ло ве арк тич ког пре де ла ка ко би 
си оси гу ра ла пра ва на ис ко ри шћа ва ње наф те и га са. Арк тик због 
то пље ња ле да по ста је и све ва жни ји плов ни пут, што је до ве ло до 
те ри то ри јал них спо ро ва не ко ли ко зе ма ља.

Су ко би ве ли ких си ла око и у Укра ји ни, мо гу по ста ти оки дач 
за но ве кри зе и ра то ве ши ром све та. Не ке во де ће др жа ве Европ ске 
уни је, под пла штом за шти те гра ђа на од лу чи ле су да још јед ном 
ја сно да ју до зна ња, ка ко је «укра јин ски не при ја тељ и не при ја тељ 
Евро пе». Та ква те за је у су шти ни рат но ху шкач ка и не и сти ни та по-
ру ка за јав ност ко ја у Ру си ји тра жи не при ја те ља Евро пе. По ку шај 
ства ра ња та квог фрон та и ис кљу чи вост, оби ће се пр вен стве но о 
гла ву про та го ни сти ма про ма ше ног стра те шког кон цеп та на сил ног 
по хо да на ис ток ка но вим стра те шким ре сур си ма и њи хо вој не кон-
тро ли са ној екс пло а та ци ји. То је ло ги ка ка пи та ла ко ја не мо же про-
ћи увек и ко ја до во ди до кри за и ра то ва. Сви по хо ди у про шло сти 
на Ис ток, уз ан га жо ва ње европ ских ре сур са или гру пе европ ских 
др жа ва са мо су до не ли стра да ње, смрт и ра за ра ње. И овај стра-
те шки кон цепт санк ци ја пре ма Ру си ји, ми ли та ри за ци је за цр та не 
ли ни је гра ни ца ЕУ и др жа ва ко је на сто је да по ста ну бу ду ће чла-
ни це, до ве шће упра во до ра за ра ња су шти не, сми сла и из вор них 
вред но сти ЕУ. Та ква ин стру мен та ли зо ва на и ми ли та ри зо ва на ЕУ 
не ће мо ћи оп ста ти.
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ОПШТИ КОНТЕКСТ ИНТЕГРАЦИОНИХ 

ПРОЦЕСА У ЕВРОАЗИЈИ

Про цес ин те гра ци ја у Евро а зи ји у два де се том ве ку по чео је 
пр вен стве но на осно ву за јед нич ке ко му ни стич ке иде о ло ги је а по-
том со ци ја ли зма, као дру штве ног по рет ка у СССР-у. Тај по ре дак 
је пр во на мет нут на си љем кроз ре во лу ци ју. Та ла жна иде о ло ги ја 
уни шта ва ла је на ци о нал не и вер ске сло бо де на ро да и ет нич ких за-
јед ни ца. Ре пу бли ке ко је су од 1922. до 1991. го ди не чи ни ле Со вјет-
ски Са вез Со ци ја ли стич ких Ре пу бли ка (СССР), у пе ри о ду по ста ја-
ња за јед нич ке др жа ве, би ле су из у зет но бли ско уза јам но по ве за не, 
не са мо по ли тич ки и ге о граф ски, већ и за јед нич ким рас по ла га њем 
при род ним ре сур си ма, ре зер ва ма енер ге на та, рад ном сна гом, при-
вред ном и са о бра ћај ном ин фра струк ту ром, од брам бе ним и вој ним 
по тен ци ја ли ма, тр жи штем, тех но ло ги јом, на у ком, обра зо ва њем, 
кул ту ром и број ним дру гим ве за ма. 

Рас па дом СССР до шло је до на глог по гор ша ња ре ги о нал не 
без бед но сти. Рас пад ВУ и СССР-а ни је пра ти ло рас пу шта ње НА-
ТО, не го су от по че ли убр за ни ин те гра ци о ни про це си на За па ду. У 
бив шим чла ни ца ма ВУ по ја ви ли су се се па ра ти зам, те ро ри стич-
ке ор га ни за ци је и раз ли чи те фор ме су ко бље но сти и кон фли ка та, 
ме ђу но во ство ре ним др жа ва ма. Има ју ћи у ви ду све те не по вољ не 
трен до ве и Ру си ја је би ла при ну ђе на да ути че на фор ми ра ње но вих 
ин те гра ци ја. Од го вор на те трен до ве по чео је 15. ју на 2001. го ди-
не ка да је фор ми ра на Шан гај ска ор га ни за ци ја за са рад њу (ШОС), 
Де кла ра ци јом4) ко ју су пот пи са ли пред сед ни ци пет са мо стал них 
др жа ва са про сто ра бив шег Со вјет ског Са ве за и пред сед ник На-
род не Ре пу бли ке Ки не. Ова ор га ни за ци ја је за основ ну функ ци ју 
има ла по сти за ње ре ги о нал не без бед но сти, а од мах се по ја ви ла по-
тре ба и за дру гим ви до ви ма са рад ње у еко но ми ји, кул ту ри, на у ци, 
обра зо ва њу и дру гим обла сти ма. Да нас ШОС пред ста вља је дан од 
нај у спе шни јих ме ђу на род них про је ка та. Чла ни це ШОС5) су др жа-
ве ко је се про сти ру на око 60% те ри то ри је Евро а зи је: Ка зах стан, 
Кир ги стан, Ки на, Ру си ја, Та џи ки стан и Уз бе ки стан, а по сма тра чи: 
Иран, Ин ди ја, Мон го ли ја, Па ки стан и Ав га ни стан. Др жа ве ко је 

4) Dec la ra tion on esta blis hment of the Shang hai Co o pe ra tion Or ga ni za tion, до ступ но на: http://
www.ehu.es/ce i nik/tra ta dos/14TRA TA DOSDEALIANZASPOLITICOMILITARES/TAP-
M1410ING.pdf, при сту пље но 20. 04. 2015.

5) Ин тер нет сајт Шан гај ске ор га ни за ци је за са рад њу. http://www.in fos hos.ru/ru/?id=51, при-
сту пље но 20. 04. 2015.
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има ју ста тус „парт не ра по ди ја ло гу“ 6) су: Бе ло ру си ја, Шри Лан ка 
и Тур ска.

Ре ги о нал на ан ти те ро ри стич ка струк ту ра (РАТС) ус по ста-
вље на је кроз Шан гај ску кон вен ци ју7) и По ве љу ШОС, са ман да том 
бор бе про тив те ро ри зма, се па ра ти зма и екс тре ми зма („три зла“). 
Иде ја ин те гра ци је по те кла је од Ки не и Ру си је, а за сно ва на је пр-
вен стве но на по себ но сти ге о по ли тич ког про стран ства на ко ме се 
на ла зе, као и на мо гућ но сти ма ко је пру жа ју њи хо ви ком пле мен-
тар ни ре сурс ни по тен ци ја ли. Еко но ми је ових зе ма ља се уза јам но 
до пу њу ју, та ко на при мер Ки на не рас по ла же до вољ ним ко ли чи на-
ма од ре ђе них енер гет ских ре сур са за за до во ље ње сво јих по тре ба и 
уво зи их из Ру си је и Ка зах ста на. 

Глав не обла сти са рад ње зе ма ља чла ни ца Шан гај ске ор га-
ни за ци је за са рад њу су по ли ти ка, без бед ност и еко но ми ја. У Де-
кла ра ци ји о осни ва њу ШОС на во ди се да су ци ље ви ор га ни за ци је 
,,ја ча ње ме ђу соб ног по ве ре ња при ја тељ ства и до бро су сед ских од-
но са, обез бе ђи ва ње и очу ва ње ми ра, без бед но сти и ста бил но сти у 
ре ги о ну, из град ња но вог, де мо крат ског, пра вед ног и ра ци о нал ног 
по ли тич ког и еко ном ског ме ђу на род ног по рет ка”. 

Ор га ни за ци ја до го во ра о ко лек тив ној без бед но сти (ОДКБ) 
пред ста вља још је дан ин те гра ци о ни са вез на пост со вјет ском про-
сто ру ко ји се ба ви без бед но шћу. На стао је ок то бра 2002. го ди не, 
са гла сно До го во ру о ко лек тив ној без бед но сти од 15. ма ја 1992. го-
ди не. Чла ни це ОДКБ су Ру си ја, Ка зах стан, Бе ло ру си ја, Јер ме ни ја, 
Кир ги стан и Та џи ки стан. 

Ге о по ли тич ки по сма тра но, про стор Цен трал не Ази је од у век 
је имао ве ли ки зна чај за ме ђу на род не од но се, али је тек раз вој по-
ли тич ке ге о гра фи је омо гу ћио фор му ли са ње пр вих ге о по ли тич ких 
иде ја по чет ком про шлог ве ка, ко је са гло бал ног аспек та са гле да ва-
ју ути цај ге о граф ских чи ни ла ца на по ли тич ке од лу ке. Да би ис та-
као ге о по ли тич ки и ге о стра те гиј ски зна чај овог ре ги о на у свет ској 
по ли ти ци, бри тан ски те о ре ти чар ге о по ли ти ке Хал форд Ме кин-
дер је, у свом де лу „Де мо крат ске иде је и ствар ност“, 1919. го ди не 
„Хар тлен дом“, од но сно „Ср цем све та“ озна чио део евро а зиј ског 
про сто ра „ко ји се од вод ња ва ка Арк ти ку или уну тар кон ти нен та“, 
тј. про стор са ко јег ре ке те ку ка уну тра шњим мо ри ма и Се вер ном 

6) Ста тус парт не ра до де љу је се др жа ви или ор га ни за ци ји ко ја де ли ци ље ве и на че ла 
ШОС-а и же ли да ус по ста ви од но се рав но прав ног и обо стра но ко ри сног парт нер ства са 
ор га ни за ци јом. Чла ном 14. По ве ље Шан гај ске ор га ни за ци је за са рад њу, ре гу ли са ни су 
од но си са дру гим др жа ва ма и ме ђу на род ним ор га ни за ци ја ма. 

7) Shang hai Con ven tion on Com ba ting Ter ro rism, Se pa ra tism and Ex tre mism, Ju ne 15, 2001, 
http://www.ref world.org/do cid/49f5d9f92.html, при сту пље но 20. 04. 2015.
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ле де ном мо ру. Та ко де фи ни сан „Хар тленд“ об у хва та огро ман про-
стор, чи ји зна ча јан део пред ста вља Цен трал на Ази ја. Сма трао је да 
онај ко мо же да кон тро ли ше овај ре ги он, мо же да кон тро ли ше цео 
свет.8)

За вр шет ком Хлад ног ра та, Цен трал на Ази ја се раз ви ја у ва-
жан ге о стра те гиј ски и ге о е ко ном ски ре ги он, ко ји зна чај но ути че на 
све еко ном ске, по ли тич ке и без бед но сне трен до ве у ме ђу на род ној 
за јед ни ци. Рас па дом Со вјет ског Са ве за, на гло бал ној сце ни по ја ви-
ле су се но ве не за ви сне цен трал но а зиј ске др жа ве: Ка зах стан, Кир-
ги стан, Та џи ки стан, Турк ме ни стан и Уз бе ки стан, про сти ру ћи се од 
Ка спиј ског је зе ра све до за пад них гра ни ца Ки не. Оне су, су о че не са 
број ним иза зо ви ма по ли тич ке и еко ном ске тран зи ци је, ве о ма бр зо 
укљу че не у ге о по ли тич ке кал ку ла ци је моћ них др жа ва све та. 

У то вре ме, ру ски ути цај у ме ђу на род ној за јед ни ци је био 
су ви ше слаб да би у до вољ ној ме ри ста би ли зо вао ре ги он, а с дру ге 
стра не, ути ца ји ко ји су до ла зи ли спо ља би ли су не до вољ ни да би 
га сна жни је де ста би ли зо ва ли, јер је би ло из ве сно да би би ли су о че-
ни са ре ак ци јом Ру си је, без об зи ра на ње ну та да шњу моћ. Ипак, у 
том де лу све та, ство рен је без бед но сни и ге о по ли тич ки ва кум ко ји 
је отво рио мо гућ ност за су штин ску про ме ну ме ђу на род них од но-
са, по себ но њи хо вих по ли тич ко-без бед но сних аспе ка та и ус по ста-
вља ње но вих са ве зни шта ва. 

У по сто је ћим окол но сти ма, за САД, Цен трал на Ази ја пред-
ста вља стра те гиј ски ва жну област због бор бе про тив те ро ри зма, 
али пре све га због огром них за ли ха наф те и при род ног га са ко је се 
на ла зе на том про сто ру. Је да на е сти сеп тем бар а на кон и ра та у Ав-
га ни ста ну до ве ли су Цен трал ну Ази ју у жи жу ме ђу на род не па жње 
због ње ног стра те гиј ског зна ча ја за За пад, као би тан ге о по ли тич ки 
про стор. Ипак, тре ба по ме ну ти да су САД, у пе ри о ду од 1922. до 
1991. го ди не, ка да су, да нас са мо стал не др жа ве Цен трал не Ази је 
би ле ин те грал ни део СССР-а, има ле вр ло ма ло кон та ка та са њи-
ма и да је, сто га, аме рич ко ви ђе ње овог про сто ра би ло при лич но 
„за ма гље но“, те су се 1991. го ди не су о чи ле са иза зо вом из град ње 
од но са са зе мља ма са ко ји ма прет ход но ни су мно го са ра ђи ва ле.

8) H. J. Mac kin der: De moc ra tic Ide as and Re a lity, Lon don: Con sta ble and Co., 1919. 
 И пре то га, Ме кин дер, у свом пре да ва њу ко је је одр жао у Кра љев ском ге о граф ском 

дру штву у Лон до ну у ја ну а ру 1904. го ди не, го во ри о „др жа ви оси“ и „ре ги о ну оси“ око 
ко јег се про сти ре тзв. „уну тра шњи по лу ме сец“ ко га чи не та да шња: Не мач ка, Аустри-
ја, Тур ска, Ин ди ја и Ки на, што зна чи да се по јам „ре ги он оса“ („осо вин ски ре ги он“) 
од но си на те ри то ри ју та да шње цар ске Ру си је. О то ме ви ди ши ре: Тај на Бал ка на, СКЦ, 
Бе о град, 1994., H. J. Mac kin der, „The ge o grap hi cal Pi vot of Hi story“, The Ge o grap hi cal Jo
ur nal, Vol. 23, No. 4 (Apr., 1904), 421-437), Pa scal Ve ni er: „The ge o grap hi cal pi vot of hi story 
and early twen ti eth cen tury ge o po li ti cal cul tu re“, The Ge o grap hi cal Jo ur nal, vol. 170, no. 4, 
De cem ber 2004, p. 330. 
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Иде ја о је дин стве ном еко ном ском про сто ру пред ло же на је 
по чет ком де ве де се тих го ди на про шлог ве ка,9) на кон што су бив ше 
со вјет ске ре пу бли ке об ја ви ле сво ју не за ви сност и фор ми ра ле За-
јед ни цу не за ви сних др жа ва. Ин те гра ци о ни про је кат је имао за циљ 
ства ра ње је дин стве не еко ном ске по ли ти ке и ства ра ње је дин стве не 
ко ми си је ко ји ма би се ре гу ли са ле ца рин ске та ри фе и тр го ви на. Фе-
бру а ра 1999. го ди не, Ру си ја, Бе ло ру си ја, Ка зах стан, Кир ги стан и 
Та џи ки стан су пот пи са ли Спо ра зум о ца рин ској уни ји и за јед нич-
ком еко ном ском про сто ру, ко ји је пред ви ђао три фа зе ин те гра ци је:

1. Евро а зиј ска еко ном ска за јед ни ца и Зо на сло бод не тр го-
ви не,

2. Ца рин ска уни ја,
3. За јед нич ки еко ном ски про стор.

Евро а зиј ска еко ном ска за јед ни ца (ЕЕЗ, ру ски: ЕврА зЭС) 
за сно ва на је на прин ци пи ма Ује ди ње них на ци ја и ме ђу на род ног 
пра ва, а од 2003. го ди не има ста тус по сма тра ча при Ге не рал ној 
скуп шти ни УН. Спо ра зум о осни ва њу Евро а зиј ске еко ном ске за-
јед ни це пот пи сан је 10. ок то бра 2000. го ди не у Аста ни, глав ном 
гра ду Ка зах ста на, а сту пио је на сна гу 30. ма ја 2001. го ди не, на кон 
што је ра ти фи ко ван у пар ла мен ти ма др жа ва чла ни ца.10) Чла ни це 
Евро а зиј ске еко ном ске за јед ни це од ње ног осни ва ња су Ру си ја, Бе-
ло ру си ја, Ка зах стан, Кир ги стан и Та џи ки стан. Ста тус по сма тра ча 
од ма ја 2002. го ди не има ју Укра ји на и Мол да ви ја, а Јер ме ни ја од 
ја ну а ра 2003. го ди не. 

Евро а зиј ска еко ном ска за јед ни ца је ор га ни за ци ја отво ре на за 
све зе мље ко је при хва та ју оба ве зе из Уго во ра о осни ва њу Евро а зиј-
ске еко ном ске за јед ни це и дру гих спо ра зу ма за јед ни це, уре ђе них 
од стра не ме ђу др жав ног Са ве та евро а зиј ске еко ном ске за јед ни це. 

Сје ди ње не Аме рич ке Др жа ве и ње ни са ве зни ци си сте мат-
ски кри ти ку ју и по ку ша ва ју да дис ква ли фи ку ју евро а зиј ске ин те-
гра ци је, по ку ша ва ју ћи да их при ка жу као но ви СССР, као да су 
ло гич не и је ди но оправ да не ин те гра ци је на За па ду. Ка ко је у де-
цем бру 2012. го ди не из ја ви ла та да шња др жав на се кре тар ка Хи ла-
ри Клин тон: ,,САД не ће до зво ли ти об но ву СССР у но вој вер зи ји 
под ма ском еко ном ских ин те гра ци ја, ко ја се ства ра под при ну дом 

9) Ову иде ју је, у мар ту 1994. го ди не из нео Нур сул тан На зар ба јев, пред сед ник Ре пу бли ке 
Ка зах стан, у свом из ла га њу на др жав ном уни вер зи те ту „Ло мо но сов“ у Мо скви, две го-
ди не на кон осни ва ња За јед ни це не за ви сних др жа ва (ЗНД).

10) Спо ра зум о осни ва њу ЕЕЗ је из ме њен Про то ко ли ма о из ме на ма и до пу на ма од 25. ја ну-
а ра 2006. го ди не и од 6. ок то бра 2007. го ди не. Ин те грал ни текст на ве де ног Спо ра зу ма је 
до сту пан на Ин тер нет адре си: http://www.ipa e u ra sec.org, при сту пље но 20. 04. 2015.
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Мо скве”.11) Ова кве нео сно ва не те зе је у функ ци ји да САД одр же 
гло бал ну пред ност у са вре ме ним ме ђу на род ним од но си ма, оне мо-
гу ћа ва ју ћи ко а ли ци ју ве ли ких си ла и ци ви ли за ци ја Евро пе и Евро-
а зи је, пре све га Ру си је, Не мач ке, Ки не и Ја па на.12)

Ка рак те ри стич но је да се да нас бор ба око ути ца ја на Цен-
трал ну Ази ју во ди упра во из ме ђу ЕУ, САД, са јед не стра не и Ру си-
је и Ки не, са дру ге стра не. Све на ве де не си ле има ју при лич но ја ке 
по зи ци је због ни за исто риј ских, по ли тич ких, еко ном ских и кул тур-
них фак то ра. Чи ње ни ца да су Ру си ја и ре пу бли ке Цен трал не Ази-
је би ле у са ста ву не ка да шње ру ске им пе ри је и ка сни је СССР, да је 
мо гућ ност Мо скви да их при ву че у сфе ру соп стве ног кул тур ног 
ути ца ја, у сва ком по гле ду. Са дру ге стра не, САД ре ги о ну пред ла-
жу но ви ин те гра ци о ни про је кат ,,Транс-па ци фич ко парт нер ство“ 
(TransPa ci fic Part ner ship, TPP). Цен трал но ме сто у оства ри ва њу 
овог пла на је да то Ав га ни ста ну, и он у осно ви пред ви ђа об но ву 
оно га што је по ру ше но ра том у овој зе мљи. Су шти на аме рич ког 
пла на је да се њи ме из ра жа ва во ља да кроз но ви про је кат упра вља-
ју Ав га ни ста ном, али не и спрем ност да ула жу но вац, већ се на да ју 
и оче ку ју да ће то ура ди ти зе мље у окру же њу уме сто њих.13) 

У по след њих не ко ли ко го ди на, Ки на се на ме ће да по ста не 
ли дер у ре ги о ну, по сма тра но у од но су на Ру си ју и САД. Њен бу ду-
ћи по тен ци јал, уз са да шње бо гат ство, нај бо љи су ар гу мент у пре-
го во ри ма са су се ди ма. Нај ви ше ин ве сти ра на про сто ру Цен трал-
не Ази је и да је по ли тич ку по др шку тим др жа ва ма, те по бољ ша ва 
би ла те рал не од но се. Ки на има за Цен трал ну Ази ју свој пред лог 
про јек та ин те гра ци је ,,Еко ном ски по јас пу та сви ле“, ко ји сна жно 
про мо ви ше. Про је кат под ра зу ме ва из град њу но вог тран спорт ног 
ко ри до ра ко ји би по ве зи вао Ки ну пре ко Ка зах ста на, Ру си је и Бе-
ло ру си је са За пад ном Евро пом. Ру ска иде ја о раз во ју Евро а зиј ског 
са ве за усме ре на је на очу ва ње ње не ли дер ске по зи ци је у зе мља ма 
пост со вјет ског про сто ра, где ве ћи део углав ном чи не зе мље бив-
шег Со вјет ског Са ве за, док Ки на, др же ћи се иде је ,,Еко ном ски по-
јас пу та сви ле”, на сто ји да кре и ра евро а зиј ску еко ном ску зо ну, ко ју 
би фор ми ра ле Ки на, зе мље Цен трал не Ази је и Евро пе. То над ме та-
ње ве ли ких си ла је сте пр вен стве но мо ти ви са но бор бом за ре сур се 
и над ме та њем у еко ном ској и при вред ној сфе ри. 

11) Ин тер нет ча со пис Glo bal Af fa irs: http://www.glo ba laf fa irs.ru/num ber/Ta kie-raznye-in te-
grat cii-16252, при сту пље но 20. 04. 2015.

12) Алек сан дар Ду гин, Осно ви ге о по ли ти ке, Гла ва 4.1, 4.2, 4.3, стр. 10 и 11, до ступ но на: 
http://mo dern lib.ru/bo oks/du gin_alek san dr/osno vi_ge o po li ti ki/read_10/, при сту пље но 20. 
04. 2015. 

13) Ин тер нет пор тал Бир же вој ли дер 16.10.2013. го ди не: http://www.pro fi-fo rex.org/no vo sti-
mi ra/no vo sti-azii/chi na/en try1008183203.html, при сту пље но 20. 04. 2015.
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УКРАЈИНА, КАО ЦЕНТРАЛНА ДРЖАВА 

ЕВРОАЗИЈСКОГ ПРОСТОРА

Укра ји на пред ста вља кључ ну др жа ву за Ру си ју и за во де-
ће др жа ве ЕУ, САД и њи хо ве ге о по ли тич ке ин те ре се у Евро пи и 
Евро а зи ји. Ки јев ска спољ на по ли ти ка, на кон Хлад ног ра та, стал но 
се ме ња ла, у за ви сно сти од ре зул та та из бо ра, при ти са ка из САД 
и ЕУ, це не тран спор та ру ског га са и еко ном ске си ту а ци је. У за ви-
сно сти од де ло ва ња тих чи ни ла ца би ли су на стра ни За па да или 
су би ли окре ну ти ка Ру си ји. Укљу чи ва њем Укра ји не у по ли тич ке, 
еко ном ске и без бед но сне ин те гра ци је, под окри љем ЕУ и НА ТО, 
САД у са рад њи са во де ћим др жа ва ма Евро пе по ку ша ва ју да оства-
ре свој стра те шки циљ из би ја ња на гра ни це европ ског де ла Ру си је, 
ка ко би ис по ља ва њем ла тент не и пер ма нент не прет ње и кон ти ну-
и ра не кри зе у др жа ва ма на ње ним гра ни ца ма, као и иза зи ва њем 
кри за у по гра нич ним обла сти ма на за па ду и ју гу Ру си је, по ку ша ле 
да оспо ре и ума ње њен ста тус гло бал не свет ске си ле. Ко нач ни циљ 
по хо да на Ру си ју и Ис ток је сте у су шти ни ста вља ње под кон тро лу 
огром них ре сур са, и про сто ра Евро а зи је, а по том и про ме на си сте-
ма вред но сти у тим др жа ва ма и ства ра ње ве ћег бро ја но вих ма њих 
др жа ва, по мо де лу бив ше СФРЈ. Мно ги ге о по ли ти ча ри на За па ду 
пра ве раз ли чи те ана ли зе о по тре би де о бе Ру си је на ви ше др жа ва, 
нај ма ње три. Та ко би Ру си ја, по њи хо вим сце на ри ји ма, пре ста ла да 
по сто ји као ве ле си ла, ко ја је кроз исто ри ју би ла бра на за све им пе-
ри је а на кра ју и су ди ја њи хо вом не ста ја њу. Та ко ђе, Ру си ја на сто ји 
очу ва ти Укра ји ну ван про це са на сил ног ње ног пре во ђе ња на стра-
ну За па да, под пла штом де мо кра ти за ци је, као ко лев ку соп стве ног 
ет нич ког и др жа во твор ног иден ти те та, већ и као зе мљу ко ја ци ви-
ли за циј ски, еко ном ски и вој но-стра те гиј ски ба ра жи ра офан зив ни 
про стор За па да до ру ских гра ни ца.14)

Ру си ја, без ути ца ја на Укра ји ну, има ма њи зна чај за европ ска 
кре та ња и оста ла би ви ше азиј ска др жа ва у чи јем би се пре двор ју 
ин ста ли ра ли офан зив ни бор бе ни ефек ти ви НА ТО. Ти ме би ди рект-
но би ла угро же на без бед ност Ру си је и сма ње но вре ме ре а го ва ња 
ње ног од брам бе ног си сте ма. Због то га Ру си ја не ма ал тер на ти ву, у 
по гле ду сво јих на ци о нал них ин те ре са на де лу Укра ји не, по го то ву 
на ис то ку и ју го и сто ку, где ве ћин ски жи ви ру ски на род. На го ди-
шњој кон фе рен ци ји за но ви на ре 19. де цем бра 2013. го ди не, пред-
сед ник Пу тин је из ја вио „Ако Укра ји на при хва ти тех нич ке стан-

14) Степић, Миломир: Геополитика неоевроазијства, Институт за политичке студије, 
Београд 2013. године, стр. 58-59.
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дар де Европ ске уни је, они нам ви ше ни шта не мо гу про да ти“,15) 
ми сле ћи при то ме на про из во де из ЕУ ко ји би пре ко Укра ји не, би ли 
сло бод но уво же ни у Ру си ју, без ца ри не. Не спор но је да је Укра ји на 
ду бо ко по де ље на и на ци о нал но и вер ски, на ју го и сточ ни део опре-
де љен за при па ја ње Ру ској Фе де ра ци ји и оста ли део зе мље ко ји је 
ве ћин ски опре де љен за ин те гра ци ју у ЕУ и НА ТО. Оде ска и Хар-
ков ска област су на ја ви ле одр жа ва ње ре фе рен ду ма о свом бу ду ћем 
ста ту су. Из тог раз ло га, по ли тич ка и те ри то ри јал на бу дућ ност др-
жа ве је не из ве сна, јер је Укра ји на на ци о нал но, вер ски и со ци јал но, 
по себ но у сми слу си сте ма вред но сти, ду бо ко по де ље на. 

Слич на си ту а ци ја је сте и у Мол да ви ји, ко ја је но вем бра 2013. 
го ди не па ра фи ра ла спо ра зум о при дру жи ва њу са ЕУ. С дру ге стра-
не, не при зна та Ре пу бли ка Прид ње стро вље не при хва та ова кав след 
до га ђа ја, тра же ћи от це пље ње од Ки ши њо ва и при са је ди ње ње Ру-
ској Фе де ра ци ји и Ца рин ској уни ји. Та ко ђе, исто вет на си ту а ци ја 
је и са Ауто ном ном те ри то ри јал ном је ди ни цом Га га у зи јом, ко ја се 
на ла зи у са ста ву Мол да ви је, а чи ји су се ста нов ни ци на ре фе рен ду-
му одр жа ном 02. фе бру а ра 2014. го ди не из ја сни ли за при кљу че ње 
Ца рин ској уни ји.16)

Јер ме ни ја и Ви ши Евро а зиј ски еко ном ски са вез пот пи са ли 
су ма пу пу та за при сту па ње Јер ме ни је Ца рин ској уни ји и За јед-
нич ком еко ном ском про сто ру Бе ло ру си је, Ка зах ста на и Ру си је, 24. 
де цем бра 2014. го ди не. Јер ме ни ја је већ по чет ком де цем бра 2013. 
го ди не до би ла но ве ни же це не за гас, наф ту и нео бра ђе не ди ја-
ман те.17) Дру ге две за кав ка ске др жа ве, Гру зи ја ко ја има од но се са 
Европ ском уни јом и НА ТО са ве зом, као и Азер беј џан, ко ји је под 
ути ца јем Тур ске, за са да не по ка зу ју ин те рес за ин те гра ци је са 
Евро а зиј ском еко ном ском уни јом. Европ ска уни ја и САД су из у зет-
но за ин те ре со ва ни за са рад њу са Азер беј џа ном, пр вен стве но због 
при род ног га са и на ја вље не из град ње Про јек та Трансја дран ски 
га со вод (TAP).18) Је ди но Азер беј џан има мо гућ ност да не сме та но, 

15) Ин тер нет пор тал Big mir net фи нан сы http://fi nan ce.big mir.net/news/eco no mics/45321-
Esli-Ykra i na-pri met-teh nic he skie-stan dar ti-ES-ona-vo obs he-ne-smo jet-nam-nic he go-pro da-
vat---Pytin, при сту пље но 20. 04. 2015.

16) Гагаузија је Аутономна територијална јединица на југу Молдавије. Становници су 
пореклом Турци који су се у 18. веку доселили из Бодруџе, Бугарска.

17) Еже днев ная де ло вая га зе та РБК daily http://rbcdaily.ru/po li tics/562949990097562, при-
сту пље но 20. 04. 2015.

18) Про је кат Транс-ја дран ски га со вод (TAP) пред ви ђа тран спорт га са из Ка спиј ског ре ги о на 
у Евро пу. Ка па ци тет ТАР-а ће из но си ти 10 ми ли јар ди куб них ме та ра го ди шње, са мак-
си му мом у да ле кој пер спек ти ви од 20 ми ли јар ди ку би ка. Га со вод ће кре ну ти из Грч ке, 
про ћи ће пре ко те ри то ри је Ал ба ни је и Ја дран ског мо ра до Ита ли је. У Ита ли ји и Грч кој 
ће би ти по ве зан са по сто је ћом га сном ин фра струк ту ром. Тре ба на по ме ну ти да ТАР ни је 
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не за ви сно од Ру си је, ис по ру чу је гас Евро пи пре ко Гру зи је и Тур-
ске. Гру зи ја, ко ја је па ра фи ра ла Спо ра зум о при дру жи ва њу са ЕУ, 
има не ре ше ну си ту а ци ју у по гле ду Ју жне Осе ти је и Аб ха зи је, па се 
по ста вља пи та ње бу ду ће ре ак ци је Ру ске Фе де ра ци је у од но су на 
на ја вље но пот пи си ва ње Спо ра зу ма. Азер беј џан тра жи да се, пре 
ула ска Јер ме ни је у Ца рин ску уни ју, ре ши про блем На гор њег Ка-
ра ба ха.19)

Сл. 2. Закавказје

Због без бед но сних про бле ма у Укра ји ни, мо гу ћих бу ду ћих 
кон фли ка та са Мол да ви јом и Гру зи јом, као и ра зи ла же ња Ру ске 
Фе де ра ци је и Европ ске уни је у при сту пу ре ша ва њу про бле ма, све 
су при сут ни ја упо зо ре ња За па да, пр вен стве но од стра не не мач ких 

кон ку рент ру ском «Ју жном то ку» на европ ском га сном тр жи шту. 10 ми ли јар ди куб них 
ме та ра азер беј џан ског га са је са мо кап у мо ру у од но су на ис по ру ке ру ског ги ган та „Га-
спро ма”. ТАР мо же под ми ри ти са мо 2% европ ске по тро шње - от при ли ке то ли ко из но се 
по тре бе Грч ке и Ита ли је. http://ser bian.ru vr.ru/2014_01_26/Bal kan ski-po gled-na-Trans-ja-
dran ski-ga so vod/, при сту пље но 20. 04. 2015. 

19) На гор њи Ка ра бах не при зна та Ре пу бли ка из ме ђу Јер ме ни је и Азер беј џа на, ко ју на се ља ва 
јер мен ско ста нов ни штво. Азер беј џан је сма тра сво јом те ри то ри јом под оку па ци јом Јер-
ме на.
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по ли ти ча ра, да тре ба по слу ша ти и уса гла си ти при сту пе, с об зи ром 
на спе ци фич но сти по ло жа ја и по тре бе ових зе ма ља.20)

Европ ска уни ја су штин ски ни је је дин стве на по пи та њу Укра-
ји не, а исто вре ме но САД на сто је да упра вља ју де ста би ли за ци јом 
Укра ји не и бу ду ме ди ја тор у том про це су. Ду го роч но, пи та ње Укра-
ји не се про мо ви ше као ка мен спо ти ца ња и из вор су ко бље но сти ЕУ 
и Ру си је, а та кав раз вој си ту а ци је би на нео нај ве ће по сле ди це пр-
вен стве но европ ским и азиј ским др жа ва ма. У гло бал ној стра те ги ји 
над ме та ња, Не мач ка и Ру си ја би би ле из ло же не нај ве ћим по сле ди-
ца ма. Ме ђу тим, из гле да да су обе зе мље све сне то га и ву ку про ми-
шље не и праг ма тич не по ли тич ке по те зе.

Јед на од основ них функ ци ја сва ке др жа ве, па та ко и Укра-
ји не, је да оси гу ра соп стве ну без бед ност, без бед ност дру штва и 
без бед ност сва ког по је дин ца. Ову сво ју функ ци ју, ко ја је ујед но и 
пред у слов за ре а ли за ци ју свих оста лих, др жа ве оства ру ју опре де-
љу ју ћи се за раз ли чи те мо де ле без бед но сног ор га ни зо ва ња. У том 
кон тек сту, пут Укра ји не у Европ ску уни ју и НА ТО је сте си гу ран 
пут за ви ше де це ниј ску кри зу и рас пад те др жа ве уз из би ја ње гра-
ђан ског ра та, чи је би по сле ди це по ста нов ни штво и ма те ри јал на 
до бра би ле огром не. Сто га, вој на оп ци ја ни је ре ше ње за про бле ме 
и си ту а ци ју са ко јом је су о че на Укра ји на. На про тив, ре ше ње тре ба 
тра жи ти у по што ва њу ме ђу на род ног пра ва од стра не свих, ди рект-
но или ин ди рект но укљу че них су бје ка та ме ђу на род них од но са и, 
у скла ду са тим, у ува жа ва њу пра ва на ро да на са мо о пре де ље ње, у 
скла ду са ци ље ви ма и на че ли ма По ве ље Ује ди ње них на ци ја. Раз-
ви ја ње ме ђу на ци ја ма при ја тељ ских од но са за сно ва них на по што-
ва њу на че ла рав но прав но сти и са мо о пре де ље ња на ро да и пред у зи-
ма ње дру гих од го ва ра ју ћих ме ра ра ди учвр шћи ва ња оп штег ми ра, 
је дан је од ци ље ва Ује ди ње них на ци ја, са др жан у По ве љи УН.21) 
У Укра ји ни, ру ски на род ни је на ци о нал на ма њи на, не го кон сти ту-
тив ни на род, ко ји ве ро ват но не ће при хва ти ти вер ско и на ци о нал но 
уни ја ће ње и одва ја ње од Ру си је.

20) Франк Вал тер Штајн ма јер, ми ни стар спољ них по сло ва СР Не мач ке: ,,На ма је нео п ход-
но да на ђе мо за јед нич ки је зик са Ру си јом, да би кон струк тив но раз ви ја ли на шу са рад њу. 
Са мо за јед но са Ру си јом ми мо же мо да ре ши мо иран ски про блем, као и про блем уни-
шта ва ња хе миј ског оруж ја у Си ри ји. Европ ска по ли ти ка про тив Ру си је не ма бу дућ ност, 
али и Мо сква тре ба да од лу чи ко је су то оп ште тач ке са Евро пом и да фор му ли ше сво је 
по зи ци је”. Взгляд де ло вая га зе та http://vz.ru/news/2014/2/1/670605.html, при сту пље но 
20. 04. 2015.

21) По ве ља Ује ди ње них на ци ја, Гла ва I, Ци ље ви и на че ла, Члан 1, став 2.
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Сл.3. Линија поделе НАТО и ВУ у Европи за време Хладног рата

Бу дућ ност Европ ске уни је не мо же се гра ди ти на су прот ста-
вља њу и су ко бља ва њу са Ру си јом и дру гим евро а зиј ским др жа ва-
ма. На про тив, из бе га ва ње кон фрон та ци ја и бри са ње ли ни ја и та ча-
ка су ко ба је сте из лаз за европ ске и азиј ске др жа ве, да жи ве у ми ру. 
То је дин стве но коп не но под руч је еко ном ски и без бед но сно тре ба 
да функ ци о ни ше склад но, из гра ђу ју ћи уза јам но по ве ре ње кроз 
кон струк ти ван ди ја лог и раз ви ја ју ћи у уна пре ђу ју ћи ме ђу соб ну 
са рад њу. По ме ра ње НА ТО ка ис то ку до ве шће, по ред Укра ји не, до 
но вих та ча ка кон фрон та ци је и за ду же вре ме чи ни ти не ста бил ним 
про стор су ко бље но сти ин те ре са у Евро а зи ји. Ка да је реч о ефек ти-
ма уво ђе ња санк ци ја и бло ка да, еко ном ских, па и по ли тич ких, оне 
пред ста вља ју са мо си гу ран пут у но ве или про ду бљи ва ње по сто је-
ћих кон фрон та ци ја и кон фли ка та.

У Евро пи су, на ба зи по де ла и су ко бље но сти ин те ре са, по-
че ла два свет ска ра та и на не ла нај ве ће по сле ди це у исто ри ји људ-
ског ро да, по раз ме ра ма људ ских жр та ва и ма те ри јал них ра за ра ња. 
При ме на дво стру ких стан дар да у ме ђу на род ним од но си ма и ис-
кљу чи вост, бло ка де и при ме на си ле мо гу до ве сти овај ре ги он, а 
по том и свет, у за ча ра ну спи ра лу на си ља из ко је ни ко не би иза шао 
као по бед ник. Стра да ли би нај ви ше на ро ди на про сто ру Евро пе и 
Евро а зи је, пр вен стве но у зо ни до ди ра др жа ва Ис то ка и За па да.
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Оста је све у на ди да ће му дрост по ли тич ких ели та у др жа ва-
ма Евро пе и Ази је на ћи пра ви из лаз у ком про ми су, а не у стал ном 
про ду бљи ва њу по сто је ћих и ства ра њу но вих без бед но сних по де ла 
и про бле ма. Го ми ла ње оруж ја и вој них ефек ти ва дуж ли ни је су ко-
бље но сти и из град ња тзв Про ти вра кет ног шти та,22) су си гу ран пут 
у стра да ње, а не у без бед ност и про спе ри тет. Ако је не чи ја на ме ра 
да се ЕУ и Ру си ја су ко бља ва ју на ду же вре ме, он да то мо же по ста-
ти свет ски про блем и угро зи ти европ ску и гло бал ну без бед ност, у 
бли ској бу дућ но сти. 

Са гле да ва ју ћи по тен ци ја ле са рад ње др жа ва укљу че них у 
евро а зиј ске ин те гра ци је, ни ка ко се не сме пре не брег ну ти чи ње ни-
ца да ће Евро а зиј ску уни ју чи ни ти зе мље са ко ји ма Ре пу бли ка Ср-
би ја има из ван ред не од но се, за сно ва не на уза јам ном по што ва њу 
те ри то ри јал ног ин те гри те та и су ве ре ни те та. По ли тич ки, све зе мље 
су из у зет но на кло ње не Ср би ји и не по ста вља ју не при хва тљи ве по-
ли тич ке усло ве.23)

Ру си ја као стал на чла ни ца Са ве та без бед но сти УН, ак тив но 
оста је на по зи ци ји не при зна ва ња јед но стра но про гла ше не не за-
ви сно сти Ко со ва и Ме то хи је. Бе ло ру си ја и Ка зах стан та ко ђе ни су 
при зна ле не за ви сност КиМ. Од но си из ме ђу Ре пу бли ке Ср би је и 
Ру ске Фе де ра ци је су на ни воу стра те шког парт нер ства, што по твр-
ђу је и Де кла ра ци ја о стра те шком парт нер ству пот пи са на 24. ма ја 
2013. го ди не у Со чи ју, ко ју пра те уго во ри у сфе ри од бра не, еко но-
ми је, на у ке, кул ту ре и обра зо ва ња. Стра те шко парт нер ство Ре пу-
бли ке Ср би је са Ру ском Фе де ра ци јом пред ста вља сна жну по твр ду 
исто риј ске и ду хов не бли ско сти и при ја тељ ства два на ро да и ши рок 
оквир ја ча ња све у куп не са рад ње. Оно се за сни ва на де мо крат ским 
вред но сти ма, ко је ба шти не обе зе мље, прин ци пи ма су ве ре ни те та, 
рав но прав но сти и те ри то ри јал не це ло ви то сти др жа ва, мир ног ре-
ша ва ња кон фли ка та, уза јам ног по што ва ња и ко ри сти, не ме ша ња у 
уну тра шње ства ри дру гих др жа ва. 

22) На са ми ту у Ли са бо ну 2010. го ди не, ли де ри НА ТО зе ма ља до не ли су од лу ку о из град њи 
ра кет ног шти та у Евро пи, a као осно ва про јек та из град ње је при хва ћен Euro pean Pha sed 
Adap ti ve Ap pro ach (EPAA). Иако је у пр вој фа зи про јек та би ло пред ви ђе но по ста вља-
ње ра да ра у Че шкој, ова зе мља је од у ста ла од тог пла на 2011. го ди не. Про блем ко ји је 
на стао по вла че њем Че шке ре шен је пре но ше њем опе ра тив не кон тро ле над аме рич ким 
ра да ром ти па AN/TPY2 у Тур ској (са САД) на НА ТО у зи му 2012. го ди не. Као раз лог 
за из град њу ра кет ног шти та, и у САД, и у Евро пи, на во ди се раз вој ба ли стич ких про-
јек ти ла у „не ста бил ним де ло ви ма све та“ или, ма ње ди пло мат ски ре че но, у „от пад нич-
ким др жа ва ма“ (енг. ro gue sta tes). По след њих го ди на, као глав ни из вор стреп ње на во ди 
се, екс пли цит но или им пли цит но, Иран. Ру си ја се про ти ви из град њи ра кет ног шти та у 
Евро пи сма тра ју ћи да је на тај на чин угро же на ње на без бед ност.

23) По по вић, Не над, По ли тич ка не у трал ност и еко но ми ја, Фонд Сло бо дан Јо ва но вић,  Бе-
о град, 2014. го ди не, стр. 66.
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Еко ном ски од но си из ме ђу Ре пу бли ке Ср би је и др жа ва чла-
ни ца Евро а зиј ске уни је су ста бил ни, а из воз срп ских про из во да 
у стал ном је по ра сту, че му су си гур но до при не ли и Спо ра зу ми о 
сло бод ној тр го ви ни са Ру ском Фе де ра ци јом из 2000. го ди не, Ре пу-
бли ком Бе ло ру си јом из 2009. го ди не и Ре пу бли ком Ка зах ста ном из 
2010. го ди не.

РЕФЛЕКСИЈЕ УКРАЈИНСКЕ КРИЗЕ  
НА БЕЗБЕДНОСТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Вре ме хлад ног ра та је одав но про шло, Ср би ја је, ка ко мно ги 
ка жу, „пре спа ва ла пад Бер лин ског зи да”, али ка да се ко нач но про-
бу ди ла из гра ђан ског ра та у бив шој СФРЈ, оста ла је без из вор них 
срп ских ет нич ких те ри то ри ја за ко је је стра да ла у два свет ска ра та, 
без Ко со ва и Ме то хи је, у сми слу фак тич ке вла сти и из вор ног су-
ве ре ни те та. На из вор ним срп ским те ри то ри ја ма ство ре не су но ве 
др жа ве и но ве на ци је а фор ми ра ју се и но ве не ка но ни зо ва не пра во-
слав не цр кве по ко му ни стич ком ре цеп ту. Ни ко ни је ви ше стра дао 
за вре ме ко му ни зма и со ци ја ли зма, као срп ски на род. Све ак тив но-
сти де ла ме ђу на род не за је ди це, пре све га САД и во де ћих зе ма ља 
За па да би ле су сра чу на те на при зна ва ње ав но јев ских ре пу блич ких 
гра ни ца, а по том и на про мо ви са ње тзв. др жа ве Ко со во и ње но ме-
ђу на род но при зна ва ње. Кроз фор му са рад ње са вла сти ма у При-
шти ни у су шти ни вр ши се при ти сак на Ср би ју да фор мал но ста би-
ли зу је од но се, а су штин ски да кроз пот пу ну при пре му Бри сел ског 
спо ра зу ма из гра де се усло ви за пот пу но при зна ње Ко со ва. Та кав 
од нос на си ља пре ма Ср би ји од стра не во де ћих др жа ва За па да про-
тив јед не су ве ре не др жа ве, иза звао је та лас се це си о ни стич ких по-
кре та у Евро пи и све ту, да кроз те ро ри стич ко де ло ва ње, ору жа не 
по бу не и гра ђан ске ра то ве, по ку ша ва ју да про мо ви шу но ве др жа ве. 
Те шко је прет по ста ви ти ко ли ко ће, по истом мо де лу, на ста ти но вих 
др жа ва у Евро пи у на ред них два де сет го ди на.

Ср би ја је ра зо ре на и опу сто ше на кроз ви ше го ди шњу еко ном-
ску бло ка ду, агре си ју 1999. го ди не и тзв. при ва ти за ци ју и тран зи-
ци ју, до ве де на је у уце ње ну по зи ци ју да јој се бру тал ним на си љем 
одва ја део на ци о нал не те ри то ри је, да се су штин ски не спро во ди 
ре зо лу ци ја 1244 СБ УН, а да се под окри љем ЕУ уз де ло ва њем 
КФОР-а и ЕУЛЕК СА из гра ђу ју ин сти ту ци је тзв. др жа ве Ко со во. 
За то се мо же ре ћи да је Ко со во и Ме то хи ја да нас, у из вор ном сми-
слу оку пи ра на те ри то ри ја и да се по ли тич ким, вој ним и еко ном-
ским при ти сци ма Ср би ја др жи у уце ње ној по зи ци ји да са ра ђу је у 



Митар Ковач УКРАЈИНСКА КРИЗА КАО ГЛОБAЛНА...

177

том про це су ам пу та ци је де ла сво је исто риј ске на ци о нал не те ри-
то ри је. У кон тек сту Укра јин ске кри зе Ср би ја се на шла у по зи ци ји 
да је из ло же на огром ним при ти сци ма раз ви је них др жа ва За па да, 
че сто по др жа ва те ри то ри јал ни ин те гри тет Укра ји не и то баш пред 
тим др жа ва ма ко је су угро зи ле ње ну су ве ре ност и при зна ле тзв. 
др жа ву Ко со во. То је са вр ше но ли це мер је мо ћи, на си ља и дво стру-
ких стан дар да у ме ђу на род ним од но си ма.

По што ни је до шло до рас пу шта ња НА ТО, на кон не стан ка 
Вар шав ског пак та, од 2003., НА ТО је до био но ву про тив те жу у 
ОДКБ (Ор га ни за ци ју до го во ра о ко лек тив ној без бед но сти). Иако 
број ча но ма њи, са све га шест чла ни ца, у по ре ђе њу са НА ТО-ом ко-
ји их има 28, вој ни са вез ОДКБ са Ру си јом на че лу за у зи ма огром ну 
те ри то ри ју Евро а зи је.

Обе ор га ни за ци је, по ред кла сич них вој них, све ви ше има ју 
по ли тич ке, па чак и еко ном ске функ ци је, па је за то НА ТО и ОДКБ 
пра вил ни је на зи ва ти по ли тич ко вој ним са ве зи ма. У Евро пи НА ТО 
у знат ној ме ри над зи ре и др жи под кон тро лом Европ ску уни ју, од-
но сно обез бе ђу је што бо љи ути цај Ва шинг то на на Бри сел. ОДКБ, 
са сво је стра не, има дво стру ку уло гу. Нај пре да обез бе ди Мо скви 
вој ни при ступ уда ље ним те ри то ри ја ма ко је су не ка да би ле део 
СССР-а, али и да спре ча ва по ја ву про јек то ва них, тзв. „обо је них 
ре во лу ци ја”, пре вра та и гра ђан ских ра то ва у др жа ва ма чла ни ца ма, 
од но сно да се са тих те ри то ри ја не угро жа ва без бед ност Ру си је, 
као што је то чи ње но у ви ше на вра та са про сто ра Гру зи је и Укра-
ји не.

Укра ји на је по сле хлад ног ра та би ла део про јек то ва них ци-
ље ва НА ТО-а, без об зи ра што ти ци ље ви ни су јав но про кла мо ва-
ни. Укра јин ска са мо про кла мо ва на вој на не у трал ност у то ку тзв. 
на ран џа сте ре во лу ци је су штин ски је не ста ла и др жа ва је убр за но 
кроз раз ли чи те фор ме пре си је уто ну ла у гра ђан ски рат, до жи ве ла 
слом и рас пад, а за кон о вој ној не у трал но сти био је је дан од пр вих 
ко ји је уки ну ла но ва власт у Ки је ву. На кон то га но ва власт је од ру-
ског ста нов ни штва ко је жи ви на ком пакт ној те ри то ри ји на ис то ку 
ство ри ла не при ја те ље, по бу ње ни ке а по том дру гу за ра ће ну стра ну. 
На тај на чин гра ђан ски рат у Укра ји ни од са мог по чет ка је пре ва-
зи шао др жав не гра ни це, по чео све ви ше да се ин тер на ци о на ли зу је 
и по ста је цен трал ни без бед но сни про блем Евро а зи је и све та. Рат у 
Цен трал ној Евро пи по сле 70 го ди на од Дру гог свет ског ра та пре-
ти да се по но во ис цр та ју ли ни је по де ле ин те ре сних зо на и да се 
отво ри низ но вих и ак ти ви ра ју ста ри кон флик ти ко ји су за мр зну ти. 
Та кво сло же но ста ње без бед но сти си гур но ће се на ви ше на чи на 
зна чај но ре флек то ва ти на ста ње без бед но сти Ре пу бли ке Ср би је.



ПОЛИТИКА НАЦИОНАЛНЕ БЕЗБЕДНОСТИ број 1/2015 стр. 153185.

178

Ма ко ли ко се Ре пу бли ка Ср би ја, као вој но не у трал на др жа ва, 
тру ди ла да одр жи исто вре ме но и до бре при ја тељ ске од но се са тра-
ди ци о нал ним са ве зни ком Ру си јом и да не по ква ри парт нер ске ре-
ла ци је са НА ТО-ом, ко ји до ми ни ра у Евро пи и на Бал ка ну, као и да 
се ин те гри ше у ЕУ, Ср би ја се на шла у ве о ма те шкој си ту а ци ји јер 
је Бри сел а и Ва шинг тон кон стант но при ти ска ју да су штин ски, а 
на кра ју про це са и фор мал но при зна Ко со во као не за ви сну др жа ву, 
да се дис тан ци ра од Ру си је, да јој уве де санк ци је а по том све ви ше 
да се при бли жа ва НА ТО-у и пре и спи та вој ну не у трал ност и исте 
се осло бо ди као устав не ка те го ри је. Сви ти ци ље ви су у су ко бу са 
ве ћин ском во љом на ро да, та ко да ни ме диј ско спи но ва ње јав но сти, 
не мо же про ме ни ти вред но сни си стем на ро да по тим кључ ним пи-
та њи ма. У ко ли ко се сви ови дик та ти бу ду спро во ди ли ми мо во ље 
на ро да мо гу ћи су уну тра шњи су ко би са не са гле ди вим по сле ди ца-
ма по без бед ност и раз вој Р. Ср би је.

Укљу чи ва ње Ср би је у Европ ску уни ју, та ко ће вре ме ном по-
ста ти про блем јер се на род и др жа ва по ни жа ва ју и при си ља ва ју да 
се од рек ну сво јих ви тал них на ци о нал них ин те ре са и да то све чи не 
ра ди не ке но ве над на ци о нал не ор га ни за ци је, ко ја је су штин ски у 
сво јој осно ви не рав но прав на и ко ја у бу дућ но сти не ће до не ти ни-
шта до бро срп ском на ро ду, а ве ли ко је пи та ње ко ли ко ће и оп ста ти 
на ме ђу на род ној по зор ни ци због уну тра шњих про тив реч но сти ко-
је је раз ди ру. Европ ска Уни ја је сте у сво јој су шти ни гло ба ли стич ки 
про јек та, ко ји је са гла сан ин те ре си ма во де ћих и нај ра зви је ни јих 
др жа ва За па да, пр вен стве но САД, Ве ли ке Бри та ни је, Не мач ке и 
Фран цу ске. Све ви ше ка ко од ми че Укра јин ска кри за за го ва ра се и 
фор ми ра ње тзв. Европ ске вој ске (Вој ске Европ ске Уни је). За то је 
са свим ре ал но по ста ви ти и на ћи ло гич не од го во ре на мно га пи та-
ња, ко ја се ти ме на ме ћу : Пре ма ко ме ће та Европ ска вој ска би ти 
усме ре на?, За чи је ин те ре се ће да ра ту је? и: Да ли је ме сто срп-
ским вој ни ци ма у та квој Европ ској вој сци, ко ја би би ла усме ре на 
ка Ру си ји? Све те иде је око Европ ске вој ске су не ка ко ак ту е ли зо ва-
не на стан ком Укра јин ке кри зе. Ова ква ЕУ ни је Де Го ло ва Евро па 
рав но прав них на ро да. То је све ви ше очи глед ни је из да на у дан, са 
на стан ком и раз во јем Укра јин ске кри зе.

Ма ло је гра ђа на Ср би је, ко ји би ра то ва ли у Укра ји ни или 
при бал тич ким др жа ва ма, за рад ира ци о нал них и су лу дих ин те ре са 
по је ди них во де ћих си ла За па да у тзв. Европ ској вој сци. Та кав при-
ступ и ан га жо ва ње сво јих је ди ни ца не би по др жа ла ве ћи на др жа ва 
чла ни ца ЕУ, по го то во по сле пр вих ма сов ни јих гу би та ка, ко је би 
та кав рат до нео. Та ква Европ ска вој ска би са хра ни ла ЕУ, а не би је 
од бра ни ла. По што је Европ ска уни ја над на ци о нал на ор га ни за ци ја, 
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те шко је по ми сли ти да би та ква вој ска мо гла оп ста ти у ви хо ру ре-
ги о нал ног или свет ског ра та. 

О мул ти на ци о нал ним сна га ма ма штао је и Хи тлер у по хо ду 
на Со вјет ски Са вез. У то ку тог по хо да све те на ци о нал не хор де и 
до де ље ни кон ти ген ти су се рас па ли. Та кав за кљу чак ба зи ра на ис-
ку стви ма и за ко но мер но сти ма ра то ва у про шло сти. Стра хо те ра та 
зна чај но ути чу и на на ци о нал не вој ске у од бра ни др жа ве и на ро да 
и на њи хо ву ко хе зи ју, а ка мо ли на тзв. Европ ску вој ску ко ја би би-
ла осно ва на ра ди офан зив них ци ље ва на про сто ру Евро а зи је. Тре-
ба до бро раз у ме ти да ра то ви ни су ми ров не опе ра ци је, од ко јих се 
мно ге из во де под окри љем Европ ске Уни је, те да се у тим ра то ви ма 
ве о ма бр зо ис по љи сво по ли ти кан ство ко је је до ве ло до фор ми ра-
ња нео др жи вих мул ти на ци о нал них фор ма ци ја. Та Европ ска вој ска 
би ла би те шко за ми сли ва без са гла сно сти Ва шинг то на, а по себ но 
не као па ра лел на ор га ни за ци ја са НА ТО-ом.

Без об зи ра на те шко ће, вој на не у трал ност се сма тра је ди-
ним оправ да ним и објек тив ним на ци о нал но од го вор ним из ла зом 
у вре ме ну те шке су ко бље но сти ве ли ких си ла ко је про стор Бал ка на 
сма тра ју зна чај ним у ге о по ли тич ком, а у бу дућ но сти ве ро ват но и 
вој ном над ме та њу. Ср би ја и срп ски на род су ве ко ви ма, по себ но у 
Два де се том ве ку, ги ну ли на ли ни ји су ко ба им пе ри ја и ци ви ли за ци-
ја. За рад бу дућ но сти нео п хо дан Ср би ји је по тре бан мир и сло бо да. 
То не зна чи да Ср би ја не ће би ти при ну ђе на, ми мо сво је во ље, да 
по но во ра ту је ка ко би за шти ти ла сво је ви тал не на ци о нал не ин те-
ре се. Опре де ље ње о вој ној не у трал но сти је да нас те шко оства ри ти 
јер су по је ди не не вла ди не ор га ни за ци је и по ли тич ке пар ти је да ле 
се би пра во да за го ва ра ју про ме не од брам бе не по ли ти ке у функ ци ји 
пре и спи ти ва ња и од ри ца ња вој не не у трал но сти, у скло пу устав них 
про ме на. У це лом том про це су при сут на је де лат ност и фи нан сиј-
ска по др шка стра них цен та ра мо ћи. На ци вил но дру штво и јав ност 
све ви ше се ути че пре ко по је ди них ме ди ја и ди ри го ва но спи но ва-
ње и до зи ра но фор ми ра ње и ис тра жи ва ње јав ног мње ња. По зи ци ја 
вој не не у трал но сти се од тих по ли ти ча ра и аген ци ја оте жа ва еска-
ли ра њам Укра јин ске кри зе. Та ко чак је дан од не ка да шњих за го вор-
ни ка вој не не у трал но сти, бив ши пред сед ник Ср би је Бо рис Та дић, 
у но ви је вре ме јав но из но си став да Ср би ја тре ба да раз ми шља и о 
мо гу ћем члан ству у НА ТО-у.

Бив ши аме рич ки ам ба са дор у Бе о гра ду Ви ли јам Монт го ме-
ри, у ин тер вјуу „По ли ти ци” од 28. мар та 2015. го ди не, ука зао је на 
овај про блем, по ру чу ју ћи исто вре ме но да опа сност ко ја пре ти Ср-
би ји по ста је све ве ћа и да би она мо гла да бу де ко ла те рал на ште та 
у су ко бу во де ћих др жа ва За па да и Ру си је. Монт го ме ри упо зо ра ва 
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и да Ру си ја на мер но ста вља те жи ште на вој на пи та ња, као што су 
вој на па ра да Пу ти ну у част и за јед нич ке ва зду хо плов не ве жбе две-
ју зе ма ља, чи ме на сто ји да по гор ша од но се Бе о гра да са ЕУ. Та кве 
оце не су ли ше не ре ал но сти а у функ ци ји су на ме ра да се и на тај 
на чин Ср би ја у сва ком по гле ду уда ља ва од Ру си је и да се сва ка 
са рад ња са њом ис ком про ми ту је, од но сно оне мо гу ћи у без бед но-
сној, од брам бе ној, енер гет ској, при вред ној па чак и ху ма ни тар ној 
сфе ри.

Ср би ја, уко ли ко искре но же ли да на ста ви про цес при кљу-
че ња ЕУ, мо ра ће да пра ви и чвр шћи са вез са зе мља ма чла ни ца ма 
ЕУ, од ко јих је нај ве ћи део упра во у НА ТО-у. По сто ји ви ше зе ма ља 
ко је су чла ни це ЕУ, а ни су у НА ТО-у, што ука зу је да је мо гу ће на-
ста ви ти са ин те гра ци ја ма без прет ход ног члан ства. У исто вре ме 
се мо ра раз у ме ти да ЕУ не ће има ти сим па ти је за зе мљу ко ја се за-
ла же за европ ске ин те гра ци је, а при то ме из гра ђу је и вој не од но се 
са ОДКБ-ом. 

На За па ду зна ју да је огром на ве ћи на гра ђа на Ср би је про тив 
ње ног ула ска у НА ТО и да је на род ве ћин ски опре де љен за вој ну 
не у трал ност. Мно ге не вла ди не ор га ни за ци је, уз до на ци ју ве ли ких 
фи нан сиј ских сред ста ва, са За па да про па ги ра ју по зи тив ну уло гу 
НА ТО на на ци о нал ну без бед ност, па и на еко но ми ју и стан дард 
ста нов ни штва. Ти ме се у су шти ни спро во ди кам па ња про мо ци је 
НА ТО, ве ли ча ње го ва уло га и ци ље ви, па се и на тај на чин не до пу-
сти во пот це њу ју осе ћа ња огром не ве ћи не гра ђа на Ср би је.

У ЕУ по сто је раз ли чи ти на ци о нал ни ин те ре си у по гле ду по-
тре бе са рад ње са Ру си јом и дру гим др жа ва ма Евро а зи је. Не мач ка 
се на вре ме окре ну ла еко ном ској са рад њи са Ру си јом и на тај на чин 
је ус пе ла да пре бро ди фи нан сиј ску и еко ном ску кри зу из 2008. го-
ди не. Спољ но тр го вин ска раз ме на из ме ђу Ру си је и Не мач ке се по-
ве ћа ва, 2011. го ди не је из но си ла 75 ми ли јар ди до ла ра, а у 2012. 
го ди ни је 83 ми ли јар де до ла ра. У Ру си ји ра ди 6300 ком па ни ја са 
не мач ким ка пи та лом.24) Ру си ја и Ма ђар ска су 14. ја ну а ра 2014. го-
ди не у Мо скви пот пи са ле уго вор о из град њи два но ва бло ка на 
Ну кле ар ној цен тра ли ,,Пашк”. Ру си ја пот пи су је уго во ре са сва-
ком зе мљом Европ ске уни је по је ди нач но. Ма ђар ска у стра те шким 
опре де ље њи ма око ре сур са и енер ге на та по себ но, за узор узи ма 
Не мач ку ко ја по след ње две го ди не во ди ак тив ну и не за ви сну по-
ли ти ку по пи та њу са рад ње са Ру си јом. Ак це нат вла де Ма ђар ске је 
на раз во ју ну кле ар не енер ги је, на рав но, уз по што ва ње свих нео п-
ход них тех нич ких па ра ме та ра по пи та њу без бед но сти, пот пу но је 

24) Интернет портал Руска Немачка, доступно на: http://www.rg-rb.de/index.php?option=com_
rg&task=item&id=8581&Itemid=13, приступљено 20. 04. 2015.



Митар Ковач УКРАЈИНСКА КРИЗА КАО ГЛОБAЛНА...

181

ра зу мљив. Ис ку ство са рад ње Ру си је са дру гим зе мља ма, из ме ђу 
оста лог са Ира ном, по ка зу је да ру ска тех но ло ги ја у пот пу но сти ис-
пу ња ва све са вре ме не стан дар де. Не спор но је и да са рад ње Мо скве 
и Бу дим пе ште је сте при мер и за дру ге европ ске зе мље, па и Ср би-
ју у по гле ду ре ша ва ња кључ них про бле ма енер гет ског раз во ја, без 
об зи ра на то што је бив ша и са да шња власт опре де ље ња за члан-
ство у ЕУ, без не по сред ног из ја шња ва ња гра ђа на на ре фе рен ду му. 
На тај на чин мо гу се сна жни је бра ни ти соп стве ни на ци о нал ни ин-
те ре си – по ли тич ки и еко ном ски.25) И мно ге дру ге чла ни це ЕУ ни су 
спрем не да по сва ку це ну и на сво ју ште ту уче ству ју у да љем ње-
ном кон фрон ти ра њу са Ру си јом и оја ча ва њу ли ни је су ко ба, јер је то 
увод у но ви Хлад ни рат, ко ји би се ве ро ват но у не ким не по вољ ним 
окол но сти ма пре тво рио у кр ва ви рат са не са гле ди вим по сле ди ца ма 
по ме ђу на род ни по ре дак и мир у све ту. Ру си ја не ма из бор, као ни 
пре у исто ри ји не го да бра ни сво је на ци о нал не ин те ре се, ко ји су 
озбиљ но угро же ни на сил ном гло ба ли за ци јом, кроз про це са ши ре-
ња НА ТО и при јем но вих чла ни ца ЕУ. 

ЛИ ТЕ РА ТУ РА

Cu tler, Ro bert: “US In ter ven tion in Afg ha ni stan: Im pli ca ti ons for Cen tral Asia,” 
Fo re ign Po licy in Fo cus, 21 No vem ber 2001. 

Grinyaev, Ser gei: A Fa i led Pro ject. De vo ted to the 20th An ni ver sary of the CIS. 21st 
Cen tury No 2(10) 2011.

Мла де но вић, Ми ро слав, Ки ли бар да, Зо ран: Шан гај ска ор га ни за ци ја за са рад-
њу, Вој но де ло, про ле ће 2011, 24-40.

Mac kin der, H. J.: De moc ra tic Ide as and Re a lity, Lon don: Con sta ble and Co., 1919. 
Pa rak honsky, Borys: “Cen tral Asia: Ge o stra te gic Sur vey,” Cen tral Asia and the 

Ca u ca sus In for ma tion and Analyti cal Cen ter, Ju ne 2000. 
Scott, Ja mes We sley: EU En lar ge ment, Re gion Bu il ding and Shif ting Bor ders of 

In clu sion and Ex clu si on, As hga te Pu blis hing Li mi ted, 2006.
Shar she no va, Aijan: “Po li ti cal con struc tion of ge o graphy: the US and Rus sian 

con cepts of Cen tral Asia”, PO LIS Jo ur nal Vol. 2, Win ter 2009, Uni ver sity of 
Le eds.

Sta rr, Fre drick S.: In De fen se of Gre a ter Cen tral Asia, The Cen tral Asia-Ca u ca sus 
In sti tu te & Silk Road Stu di es Pro gram Jo int Cen ter, Po licy Pa per, Sep tem ber 
2008.

Ve ni er, Pa scal: „The ge o grap hi cal pi vot of hi story and early twen ti eth cen tury ge o-
po li ti cal cul tu re“, The Ge o grap hi cal Jo ur nal, vol. 170, no. 4, De cem ber 2004, 
p. 330.

Vi no ku rov, Yev geny: „Prag ma tic Eura si a nism: Pro spects for Eura sian In te gra-
tion“, Rus sia in Glo bal Af fa irs Vol. 11, No. 2, April – Ju ne 2013.

25) Фонд стра те шке кул ту ре: http://srb.fondsk.ru/news/2014/01/16/eu-sr bi ia-ru si ia-u-po tra zi-
za-al ter na tiv nim-mo de li ma.html, при сту пље но 20. 04. 2015.



ПОЛИТИКА НАЦИОНАЛНЕ БЕЗБЕДНОСТИ број 1/2015 стр. 153185.

182

По по вић, Не над: ,,По ли тич ка не у трал ност и еко но ми ја”, Фонд Сло бо дан Јо-
ва но вић, Бе о град, 2014. го ди не

Сте пић, Ми ло мир: Ге о по ли ти ка нео е вро а зиј ства, Ин сти тут за по ли тич ке 
сту ди је, Бе о град, 2013. 

Тај на Бал ка на, СКЦ, Бе о град, 1994.

Ин тер нет из во ри:

Ду гин, Осно ви ге о по ли ти ке, Гла ва 4.1, 4.2, 4.3, стр. 10 и 11, ЭЛЕК ТРОН НАЯ 
БИ БЛИ О ТЕ КА, Mo dern Lib.ru, http://mo dern lib.ru/bo oks/du gin_alek san dr/
osno vi_ge o po li ti ki/read_10/

http://ser bian.ru vr.ru/2013_12_31/Alek san dar-CHe pu rin-Re a li za ci jom-ru sko-srp-
skih-pro je ka ta-so ci jal nu-ko rist-ose ti ce-i-obic hni-gra da ni/

Ор га ни за ция До го во ра о Кол лек тив ной Без о па сно сти, www.odkb-csto.org/me-
dia/pre sen ta tion.ppt

Dec la ra tion on esta blis hment of the Shang hai Co o pe ra tion Or-
ga ni za tion, http://www.ehu.es/ce i nik/tra ta dos/14TRA TA-
DOSDEALIANZASPOLITICOMILITARES/TAPM1410ING.pdf.

Part ners in cen tral Asia, Bac kgro un der, http://www.na to.int/na to_sta tic/as sets/pdf/
stock_pu bli ca ti ons/20140505_140505-Bac kgro un der_Cen tra lA sia_EN_low-
res.pdf

По ве ља Шан гај ске ор га ни за ци је за са рад њу, http://www.soi.org.br/upload/34b
4f65564132e7702726ee2521839c790b895453b6de5509cf1f997e9e50405.pdf

Shang hai Con ven tion on Com ba ting Ter ro rism, Se pa ra tism and Ex tre mism, Ju ne 
15, 2001, http://www.ref world.org/do cid/49f5d9f92.html

http://ar gu men ti.ru/po li tics/n416/301464
http://fed press.ru/news/po lit_vlast/news_po lit/1391488842-sho i gu-ar miya-kir gi-

zii-bu det-osnashchatsya-so vre mennym-ros si i skim-vo o ruz he ni em
http://fi nan ce.big mir.net/news/eco no mics/45321-Esli-Ykra i na-pri met-teh nic he-

skie-stan dar ti-ES-ona-vo obs he-ne-smo jet-nam-nic he go-pro da vat---Pytin
http://news.bbc.co.uk/go/pr/fr/-/hi/rus sian/rus sia/new sid_4382000/4382389.stm
http://pre si dent.gov.by/ru/facts-ru/
http://rbcdaily.ru/po li tics/562949990097562
http://ser bian.ru vr.ru/2014_01_26/Bal kan ski-po gled-na-Trans-ja dran ski-ga so vod/
http://srb.fondsk.ru/news/2014/01/16/eu-sr bi ia-ru si ia-u-po tra zi-za-al ter na tiv nim-

mo de li ma.html
http://te e fo uad.com/apps/pe arl/js/ca u ca sus-mo un ta ins-map-rus sia
http://vz.ru/news/2014/2/1/670605.html
http://www.akor da.kz/ru/ca te gory/ka zakhstan
http://www.cis.minsk.by/pa ge.php?id=174
http://www.glo ba laf fa irs.ru/num ber/Ta kie-raznye-in te grat cii-16252,
http://www.iarex.ru/ar tic les/44517.html?utm_so ur ce=dlvr.it&utm_me di um=twit-

ter
http://www.in fos hos.ru/ru/?id=51
http://www.ino smi.ru/rus sia/20140111/216408901.html
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http://www.odkb-csto.org/news/de tail.php?ELE MENT_ID=2701&SEC TION_ID
http://www.pro fi-fo rex.org/no vo sti-mi ra/no vo sti-azii/chi na/en try1008183203.

html
http://www.rg-rb.de/in dex.php?op tion=com_rg&task=item&id=8581&Ite mid=13

Mi tar Ko vac

UKRA I NE CRI SIS AS A GLOBAL 
THRE AT TO SE CU RITY

Re su me
Ten den ci es of dis in te gra tion of so ve re ign sta tes af ter the col lap se 

of the US SR, SFR Yugo sla via and Czec ho slo va kia, ha ve been re pla ced 
by the stra te gic con cept of strengthe ning eco no mic and se cu rity co o pe
ra tion among Euro pean sta tes. Euro pean in te gra ti ons or the in clu sion 
of new sta tes in the EU and NA TO for mally ta ke pla ce wit ho ut po li ti cal 
co er cion, on a vo lun tary ba sis, with full un der stan ding of mu tual be
ne fits and obli ga ti ons. In es sen ce, the se are all di rec ted or che stra ted 
pro ces ses, thro ugh the cre a tion of pu blic opi nion in the se sta tes, and 
if ne ces sary, thro ugh the im ple men ta tion of va ri o us forms of pres su res 
and ul ti ma tums, and then de pen den ci es on the se su pra na ti o nal in sti tu
ti ons. Se cu rity con cerns in Euro pe ha ve be co me even big ger with the 
ac cep tan ce, ra pidly and wit ho ut sub stan tial ne eds, mem ber ship in the 
EU or NA TO of the sta tes which we re for mer mem bers of the War saw 
Pact, many of which did not even clo sely me et the ne ces sary re qu i re
ments. Af ter the dis so lu tion of the War saw Pact, it was lo gi cal to dis
sol ve the NA TO, in stead of fin ding a new me a ning of its exi sten ce and 
be co ming an in stru ment of for ce of the ma jor mul ti na ti o nal com pa ni es 
in the West, which are lo o king for new mar kets and re so ur ces un der 
con di ti ons pro fi ta ble for them. It is a pro cess for ced glo ba li za tion or the 
so cal led glo ba li za tion in fun ction of mul ti na ti o nal ca pi tal.

Af ter mo re than two de ca des af ter the col lap se of the So vi et 
Union, Rus sia has in cre a singly fo und its pla ce in to day's mul tipo lar 
world, and in such an ex pan si on the NA TO and the EU see the pro blem 
for the ir na ti o nal se cu rity. Over the past few years Rus sia has ma de 
sig ni fi cant ef forts to re sto re its in ter na ti o nal cre di bi lity and ove rall po
wer. In this re gard, it se eks to strengthen its po si tion in Cen tral Asia 
and to de ve lop re la ti ons with the co un tri es of the Com mon we alth of 
In de pen dent Sta tes, in or der to pre ser ve its le a ding ro le among newly 
esta blis hed sta tes, for med af ter the bre a kup of the So vi et Union. By 
strengthe ning the se sta tes and thro ugh co o pe ra tion with them, Rus sia 
strengthens its own na ti o nal se cu rity.
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The fu tu re of Euro pe, the EU, Rus sia, Chi na and ot her Euro pean 
and Asian sta tes is not in con flict and in "dra wing so me new di vi ding 
li nes", but in co o pe ra tion and sol ving all pro blems, in clu ding se cu rity, 
pe a ce fully. The per si sten ce of the di vi si ons and or che stra ted and tar ge
ted in vol ve ment of Eastern Euro pean sta tes in to the EU and NA TO or 
in the Eura sian ini ti a ti ves cre a te fa vo ra ble con di ti ons for furt her con
fron ta ti ons, ac cu mu la ting the ir mi li tary as sets and con ti nu a tion of the 
new "Cold War".

The se ces sion of Ko so vo and Me to hi ja, re gar dless the in ter na ti o
nal law and its uni la te ral re cog ni tion of the le a ding We stern co un tri es, 
has ope ned a new pe riod of un rest and cha os in the fu tu re in Euro pe, 
Eura sia and thro ug ho ut the world, thro ugh the strengthe ning of se ces
si o nist mo ve ments and the emer gen ce of new sta tes. This trend is li kely 
to con ti nue, espe ci ally be ca u se of the fact that the se se ces si o nist mo ve
ments ha ve been, in ad di tion to in ter nal con tra dic ti ons, in spi red by the 
ac ti ons of ex ter nal fac tors.

On ce vi o la ted in ter na ti o nal law, by the use of mi li tary for ce and 
vi o len ce aga inst a so ve re ign sta te, as it was do ne in Ser bia, gi ves ri se 
to such strong chan ges in in ter na ti o nal re la ti ons that are dif fi cult to 
con trol. That is why very of ten in sta tes that vi o la te in ter na ti o nal law 
se ces si o nist mo ve ments are be gin ning flo u rish re tur ning as a bo o me
rang for un re a so ned mo ves and vi o len ce.

The world is now in the tran si tion of the system of glo bal se cu rity 
and af fir ma tion and pro fi ling mul tipo lar world. In that pro cess, po si ti
o ning of a sta te and pe o ple can bring be ne fits or con se qu en ces.

When em pi res con front, every ab so lu te alig nment on eit her si de, 
brings mostly con se qu en ces to small sta tes and na ti ons which are in the 
zo ne of con fron ta ti ons. The re fo re, af ter cen tu ri es of suf fe ring and the 
de mo grap hic de struc tion of na ti o nal en tity of the Ser bian pe o ple, the 
pre ser va tion of mi li tary ne u tra lity is of stra te gic im por tan ce for the Re
pu blic of Ser bia and its po si ti o ning in in ter na ti o nal re la ti ons.

The con flict of the gre at po wers and its in ter nal con tra dic ti ons, 
led to the cri sis in Ukra i ne. That con flict is so im por tant and ob vi o us 
that it re pre sents a tur ning po int in in ter na ti o nal re la ti ons, in the Eura
sian spa ce, and it will pro bably lay out the ba sic se cu rity set tings in 
the fu tu re, at the re gi o nal and glo bal le vel, as it was the ca se du ring 
the Cold War or its tem po ra rily ces sa tion, as it is writ ten in the re cent 
analyzes in the world.

The Euro pean Union it self is not yet su re of his fu tu re, nor is pro
fi led as an in de pen dent su bject of in ter na ti o nal re la ti ons. Rat her, it can 
be said that the EU is es sen ti ally and in stra te gic terms, the in stru ment 
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of US po licy, pri ma rily in Euro pe and the Eura sian spa ce. Many cri
ses, such as ci vil war in the for mer Yugo sla via, Ukra i nian cri sis, Gre ek 
eco no mic cri sis, the Mid dle East with its se cu rity re flec ti ons on Euro
pe, se ces si o nist mo ve ments as well as on une qu al re la ti on ship bet we en 
lar ge and small co un tri es in the EU, ma kes it un sta ble and frag men ted 
in the cre a tion of a com mon fo re ign, se cu rity and de fen se po licy. All 
the se ine qu a li ti es of na ti ons and sta tes in the EU will be mul ti plied with 
the furt her esca la tion of Ukra i nian cri sis and pos si ble re gi o nal war in 
the fu tu re. The se con tra dic ti ons and con se qu en ces of con flict can ma ke 
po in tless the es sen ce of the EU, be ca u se it is or ga ni zed to pro mo te and 
pro tect the in te rests of its le a ding and most de ve lo ped sta tes. The re fo re, 
it co uld be said that af ter the ne ga ti ve ex pe ri en ces of the Ser bian pe o ple 
with the Yugo sla vism, com mu nism, so ci a lism the re is no ra ti o nal re a son 
for, un der the gu i se of a bet ter li fe, thre a te ning vi tal na ti o nal in te rests, 
in clu ding in the su pra na ti o nal in te gra tion, such as NA TO and the EU. 
The po li ti cal and mi li tary ne u tra lity of Ser bia, in the se dif fi cult ti mes 
is a fra me work that can pro mo te its na ti o nal in te rests in the long run.
Keywords: war in Ukra i ne, Euro pean Union, Eura sian in te gra ti ons, Eura

sian Union, NA TO

* Овај рад је при мљен 21. априла 2015. го ди не, а при хва ћен за штам пу на са стан ку ре дак-
ци је 15. маја 2015. го ди не.
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Факултет за дипломатију и безбедност, Београд

АРКТИЧКО ПИТАЊЕ И УТИЦАЈ 
НА БЕЗБЕДНОСТ ЕВРОПЕ

Сажетак
Арк тич ко пи та ње по ста је јед но од нај ва жни јих у ме ђу на

род ним од но си ма. Ка да је у пи та њу ме ђу на род на без бед ност, овај 
ре ги он се по ми ње због три ства ри: 1) ге о стра те гиј ског зна ча ја, 
2) ути ца ја кли мат ских про ме на на то пље ње ле де ног по кри ва ча и 
за шти ту би о ди вер зи те та, 3) и екс пло а та ци је фо сил них го ри ва. 
Све до ци смо про це са ми ли та ри за ци је Арк ти ка, а од од но са сна га 
кључ них ге о по ли тич ких игра ча, њи хо вих ци ље ва и ме ђу соб них ве
за, за ви си и бр зи на кли мат ских про ме на, енер гет ска без бед ност и 
еко ном ска бу дућ ност европ ских др жа ва. Не по вољ но по европ ске 
др жа ве је што ЕУ као ва жан чи ни лац европ ске без бед но сти ни је 
ди рект но укљу че на у по ли тич ке про це се до но ше ња кључ них од лу
ка о бу дућ но сти Арк ти ка, а исто вре ме но ни је вој но спо соб на да се 
на мет не као чи ни лац у том про це су.
Кључ не ре чи: Арк тик, кли мат ске про ме не, енер гет ска без бед ност, ме

ђу на род на без бед ност

Арк тик, или „се вер на ле де на ка па“, об у хва та се вер ну по лар-
ну област на зе мљи ној ку гли. Хен ри Ли дел (He nry Ge or ge Lid dell) 
и Ро берт Скот (Ro bert Scott) на во де да по јам до ла зи из грч ког је зи-
ка, од ре чи „арк ти кос“ (ἀρκτικός) или „а рктос“ (ἄρκτος), при  чему 
 прва оз на чава „ сев ерно“ где „о би та вају  мед веди“, док д руга оз на-
чава  мед веда.1)  Пос мат рано из угла  г еог ра фије, под А рк тиком се 
п од ра зу мева  те ри то рија  која се  на лази у нутар и зот ерме од 10°. 
У нутар о вако о ме ђеног п рос тора, А рктик  о бух вата н ај сев ер није 

1) He nry Ge or ge Lid dell, Ro bert Scott, A Gre ekEn glish Le xi con, „ἀρκτικός“, „ἄρκτος“. P er-
seus  Di gital  Library. на: http://www.p er seus.tufts.edu/h opper/text?doc=P er seus%3Atext%3A 
1999.04.0057%3A entry%3D%2315193& re direct=true, п рис туп ље но 05. 05. 2015.



ПОЛИТИКА НАЦИОНАЛНЕ БЕЗБЕДНОСТИ број 1/2015 стр. 187208.

188

 де лове а мер ичке и ев р оаз ијске к он тин ент алне  масе, п рос ти рући 
се на око 26  ми л иона к вадр атних  ки ло ме тара (к опна и  во дених 
 по вр шина). Због  не јед инст ве ности к оп нене  масе, А рктик се не 
с матра  зас ебним к он тин ентом.

Сли ка бр. 1. Ужи и ши ри по јас Арк ти ка2)

 

Као што се може приметити из табеларног приказа, шира територија Арктика 

обухвата подручја која се налазе у осам суверених држава, чланица ОУН: САД, Канади, 

Данској, Исланду, Норвешкој, Шведској, Финској и Русији. Када је у питању Данска, 

арктичке области су Гренланд и Фарска острва, географски удаљена и саобраћајно слабије 

повезана са главним, континенталним делом државе (Гренланд је географски ближи 

Канади, САД и Русији, а Фарска острва су ближа Исланду, Норвешкој и Великој 

Британији-него континенталном делу Данске), што узрокује њихов специфичан положај у 

уставно-правном систему Краљевине Данске и широку аутономију.  

Табела бр. 1. Најзначајније територије на Арктику 

Ипак, по сма тра но из угла ге о стра те ги је и ге о по ли ти ке, под 
од ред ни цу „арк тич ке обла сти“ се мо же укљу чи ти зна чај но ши ра 
те ри то ри ја, пред ста вље на у та бе ли бр. 1. С об зи ром на то да се, 
ка да је у пи та њу ме ђу на род на без бед ност, овај ре ги он углав ном 
по ми ње због три пи та ња – ге о стра те гиј ског зна ча ја, ути ца ја кли-

2) Кар та пре у зе та са ин тер нет стра ни це World Wil dli fe Fund: http://as sets.pan da.org/img/ori-
gi nal/arc tic_de fi ni ti ons.jpg, при сту пље но 05. 05. 2015.
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мат ских про ме на на то пље ње ле де ног по кри ва ча и за шти ту би о ди-
вер зи те та и екс пло а та ци је фо сил них го ри ва – за по тре бе овог ра да 
је ко ри сни је и оправ да но по сма тра ти ши ру те ри то ри ју Арк ти ка. 
Због то га се у нај зна чај ни је арк тич ке те ри то ри је убра ја ју и це ло-
куп на Аља ска (иако је, по сма тра но са ужег, ге о граф ског ста нов-
ни штва, то са мо је дан њен део), за тим и це ло куп не те ри то ри је Ја-
ма ли је и Ја ку ти је (ако ни због че га дру гог, он да се ова кав при ступ 
мо же прав да ти ти ме што се нај зна чај ни ја „ја мал ска ре ка“ Об ули ва 
у Кар ско мо ре, док се нај ду жи ја кут ски во до то ко ви Ле на, Ко ли ма и 
Оле њок ули ва ју у Се вер но ле де но, Ис точ но си бир ско и Лап тев ско 
мо ре) и Ислан да (иако би, по сма тра но са ужег ста но ви шта, епи тет 
арк тич ке обла сти по не ло са мо се вер но остр во Грим зеј, ко је при па-
да Ислан ду, а на ла зи се у зо ни арк тич ког кру га).

Та бе ла бр. 1. Нај зна чај ни је те ри то ри је на Арк ти ку

на зив те ри то ри је др жа ва по вр ши
на (км2)

бр. ста нов. 
(оквир но)

Аља ска САД 1,717,856 740,000
Але у ти САД 17,670 8,500
Ју кон Ка на да 482,443 34,000
Ну на вик (Се вер ни Кве бек) Ка на да 443,684 12,100
Ну на вут Ка на да 1,877,787 32,000
Се ве ро за пад не тер. Ка на да 1,183,085 44,000
Грен ланд Дан ска 2,166,086 60,000
Исланд Исланд 103,001 325,000
Тромс Нор ве шка 25,887 160,000
Свал бард Нор ве шка 61,022 2,600
Нор дланд Нор ве шка 38,460 238,000
Фин марк Нор ве шка 48,615 74,000
Ла по ни ја (део) Швед ска 109,072 95,000
Ла по ни ја (део) Фин ска 98,984 181,000
Мур ман ска обл. Ру си ја 144,902 766,000
Ар хан гел ска обл. Ру си ја 587,400 1,200,000
Зе мља Фра ње Јо си фа Ру си ја 16,134 не на се ље но
Но во си бир ска остр ва Ру си ја 36,290 не на се ље но
Но ва зе мља Ру си ја 90,160 2,700
Ја ку ти ја Ру си ја 3,083,523 950,000
Тај ми ри ја Ру си ја 879,000 35,000
Ја ма ли ја Ру си ја 769,251 540,000
Не нец ки ауто ном ни округ Ру си ја 176,810 44,000
Чу кот ка Ру си ја 721,481 51,000



ПОЛИТИКА НАЦИОНАЛНЕ БЕЗБЕДНОСТИ број 1/2015 стр. 187208.

190

Као што се мо же при ме ти ти из та бе лар ног при ка за, ши ра 
те ри то ри ја Арк ти ка об у хва та под руч ја ко ја се на ла зе у осам су-
ве ре них др жа ва, чла ни ца ОУН: САД, Ка на ди, Дан ској, Ислан ду, 
Нор ве шкој, Швед ској, Фин ској и Ру си ји. Ка да је у пи та њу Дан ска, 
арк тич ке обла сти су Грен ланд и Фар ска остр ва, ге о граф ски уда ље-
на и са о бра ћај но сла би је по ве за на са глав ним, кон ти нен тал ним де-
лом др жа ве (Грен ланд је ге о граф ски бли жи Ка на ди, САД и Ру си ји, 
а Фар ска остр ва су бли жа Ислан ду, Нор ве шкој и Ве ли кој Бри та ни-
ји - не го кон ти нен тал ном де лу Дан ске), што узро ку је њи хов спе-
ци фи чан по ло жај у устав но-прав ном си сте му Кра ље ви не Дан ске и 
ши ро ку ауто но ми ју. 

Због не по вољ них кли мат ских усло ва на се ље ност је вр ло ма-
ла3). Ско ро све арк тич ке др жа ве су у раз ли чи тим исто риј ским пе ри-
о ди ма по ку ша ва ле да под стак ну на се ља ва ње се вер них те ри то ри ја 
(из у зи ма ју ћи Исланд, чи ја се це ло куп на те ри то ри ја на ла зи у ши рој 
обла сти Арк ти ка), па због то га у ет нич кој струк ту ри ста нов ни штва 
пре о вла да ва ју или зна ча јан удео пред ста вља ју Ру си, Нор ве жа ни, 
Ислан ђа ни, Шве ђа ни, Фин ци и Дан ци (по ред, на рав но, Аме ри ка-
на ца и Ка на ђа на, ко ји се, за раз ли ку од европ ских Kul tur na tion-а, 
мо гу свр ста ти у та ко зва не Stat sna tion-e), али је ва жно под ву ћи да 
ове обла сти на се ља ва и низ ста ро се де лач ких, до мо ро дач ких ет-
нич ких гру па или на ро да.4) У та бе ли бр. 2 при ка за на је број ност и 
ло ци ра ност нај ве ћих и нај зна чај ни јих аутох то них ет нич ких гру па 
и на ро да ко ји на се ља ва ју Арк тик. На се ља ва ње европ ских на ро да 
до во ди до уни шта ва ња тра ди ци о нал них со ци јал них струк ту ра , а 
ста ро се де о ци се од дру ге по ло ви не XVI II ве ка убр за но аси ми лу ју, 
због че га се пред ви ђа нај пре не ста ја ње по је ди них је зи ка. По ред 
кли мат ских усло ва ко је, из ме ђу оста лог, ка рак те ри шу ду ге зи ме са 
про сеч ном тем пе ра ту ром ко ја се кре ће око -30°С и ја ким хлад ним 
ве тро ви ма, ста ро се де о ци ко ји на се ља ва ју арк тич ке обла сти, а ко ји 
се углав ном ба ве ло вом, ри бо ло вом и тра ди ци о нал ним сто чар ством 
(уз гој ир ва са) се су сре ћу са про бле ми ма си ро ма штва, не а де кват не 
здрав стве не за шти те, не до ступ но сти обра зо ва ња, не си гур но сти у 
по гле ду снаб де ве но сти основ ним жи вот ним на мир ни ца ма (пре-

3) Нај хлад ни је на се ље но ме сто на пла не ти, Ојм ја кон, на ла зи се у Ја ку ти ји (зи ми тем пе ра-
ту ре па да ју и до -70°С). О жи во ту у ова квим усло ви ма и ста нов ни ци ма овог ме ста ви ше 
у члан ку: Дар ја Гон са лес, „Ојм ја кон: жи вот у нај хлад ни јем на се љу на пла не ти“, Ру ска 
реч, 14.јул 2012, до ступ но на: http://ru ska rec.ru/ar tic les/2012/07/14/ojm ja kon_zi vot_u_naj-
hlad ni jem_na se lju_na_pla ne ti_15757.html, при сту пље но 05. 05. 2015.

4) О кон ти ну и те ту на се ља ва ња Арк ти ка од стра не до мо ра да ца ви ше у: Ro bert Mcghee, The 
last ima gi nary pla ce: a hu man hi story of the Arc tic world, Ox ford Uni ver sity Press, Ox ford, 
2005.
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храм бе на без бед ност) и тд.5) За то је, на при мер, у по лар ним ре ги-
о ни ма Ка на де смрт ност но во ро ђен ча ди 3,5 пу та ве ћа не го што је 
то про сек у др жа ви; жи вот ни век у по лар ним де ло ви ма Ка на де је 
12 го ди на кра ћи не го у оста лим де ло ви ма зе мље, а на Грен лан ду 
10 го ди на кра ћи не го у кон ти нен тал ном де лу Дан ске6); на Аља сци 
сва ко де се то до ма ћин ство жи ви ис под гра ни це си ро ма штва, а сто-
па не за по сле но сти у Ну на ву ту се кре ће од 15-72%.7)

Та бе ла бр. 2: Број ност и ло ци ра ност ста ро се де лач ких на ро да8)

на род број ност те ри то ри ја

Ину и ти 65.000 Аља ска, Ну на вут, Ну на вик

Ка ла ли ти (Грен-
ланд ски Ину и ти) 51.000 Грен ланд (Ину и ти)

Але у ти 17.000 Аља ска, Кам чат ка

Алу ти и ки 4.000 Аља ска

Ата ба ски 6.400 Аља ска

Ину пи ки 13.500 Аља ска

Нен ци 65.000 Ја ма ли ја, Не нен цки ауто ном ни округ

Евен ки (Тун гу зи) 43.000 Ја ку ти ја, Уну тра шња Мон гли ја (НР Ки на)

Хан ти 31.000 Ја ку ти ја

Еве ни 19.000 Тај ми ри ја, Чу кот ка

Са ми 140.000 Нор ве шка, Швед ска, Фин ска, Ру си ја

5) Ven la Leh ti, So lja Ni e mel′, Chri sti na Ho ven, Do nald Man dell, An dre So u ran der, „Men tal he-
alth, sub stan ce use and su i ci dal be ha vi o ur among young pe o ple in the Arc tic: A syste ma ti cal 
re vi ew“, So cial Sci en ce & Me di ci ne, Vol. 69, Is sue 8, Oct. 2009, стр. 1194-1203.

6) Pe ter Ho tez, „Ne glec ted In fec ti ons of Po verty among the In di ge no us Pe o ples of the Arc tic“, 
PLOS Ne glec ted Tro pi cal Di se a ses, 4 (1), Jan. 2010. До ступ но на: http://jo ur nals.plos.org/
plosntds/ar tic le?id=10.1371/jo ur nal.pntd.0000606, при сту пље но 05. 05. 2015.

7) Mic hael Kral, Lo ri Idlo ut, Bru ce Mi no re, Ro nald Dyck, La u ren ce Kir mayer, „Unik kar tu it: 
Me a nings of Well-Be ing, Un hap pi ness, He alth, and Com mu nity Chan ge Among Inu it in Nu-
na vut, Ca na da“, Ame ri can Jo ur nal of Com mu nity Psycho logy, Vol. 48, Is. 3-4, Mar. 2011, стр. 
426-438.

8) По да ци пре у зе ти са: Фе де ра ль ная слу жба го су дар ствен ной ста ти сти ки, „Ин фор ма ци он-
ные ма те ри а лы об окон ча те ль ных ито гах Все рос си й ской пе ре пи си на се ле ния 2010 го-
да“, до ступ но на: http://www.gks.ru/free_doc/new_si te/pe re pis2010/pe re pis_ito gi1612.htm; 
Iñupiat of Arc tic Ala ska: http://arc tic cir cle.uconn.edu/Hi storyCul tu re/Inu pi at/; CIA World 
Fac tbo ok: https://www.cia.gov/li brary/pu bli ca ti ons/the-world-fac tbo ok/ge os/xq.html, при-
сту пље но 05. 05. 2015.
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И по ред то га што се ве ли ки део Арк ти ка на ла зи стал но пре-
кри вен ле дом, ова област има ве ли ки ге о стра те гиј ски зна чај. У ре-
ги о ну Ди о ме до вих остр ва је гра нич на зо на из ме ђу САД и Ру си је, 
две нај ве ће вој не (ну кле ар не) си ле на све ту. Остр ва Ве ли ки Ди о-
мед (по вр ши не 29 км2, при па да Ру си ји) и Ма ли Ди о мед (по вр ши не 
7 км2, при па да САД) су ме ђу соб но уда ље ни све га 3.760 ме та ра.9)

Та бе ла бр. 3. Во де не по вр ши не Арк ти ка10)

Во де на по вр ши на По вр ши на у км2 Ге о граф ски по ло жај Зе мље ба се на

Се вер ни ле де ни оке ан 13,100,100 цен трал ни

Ба фи нов за лив 698,000 ју го за пад ни КАН, ГРЕ-ДАН

Бо фо ро во мо ре 476,000 се ве ро и сточ но САД, КАН

Ба рен цо во мо ре 1,400,000 ју го и сточ но НОР, РУС

Бе рин го во мо ре 2,000,000 се вер но САД, РУС

Чу кот ско мо ре 595,000 се вер но САД, РУС

Ис точ но си бир ско мо ре 936,000 се ве ро и сточ но РУС

Грен ланд ско мо ре 1,205,000 ју жно НОР, ГРЕ-ДАН, ИСЛ

Хад со нов за лив 1,230,000 за пад но САД, КАН

Кар ско мо ре 880,000 ис точ но РУС, НОР

Лап тев ско мо ре 672,000 ис точ но РУС

Нор ве шко мо ре 1,383,000 ју жно НОР, ИСЛ, ФО-ДАН

Због огра ни че ног при сту па свет ском оке а ну пре ко то плих 
мо ра (са ју жне стра не) Ру си ја је при ну ђе на да ко ри сти арк тич ке 
лу ке Мур манск и Ар хан гелск и за по тре бе соп стве не тр го вач ке 
фло те, али и за ис пло вља ва ње вој них бро до ва и ну кле ар них под-
мор ни ца у ме ђу на род не во де. Због вој но-по мор ског зна ча ја Арк ти-
ка, то ком Хлад ног ра та су че ти ри мо ре у за у овој обла сти до би ла на 
ва жно сти: 1) Деј ви сов про лаз (Détro it de Da vis), ко ји спа ја Ба фи нов 
за лив са Атлант ским оке а ном (се ве ро за пад ни део атлант ских во да) 
и на ла зи се из ме ђу Грен лан да и Ба фи но вог остр ва; Нер сов про лаз 

9) У ру ској то по гра фи ји Ве ли ки Ди мо ед се озна ча ва као Остров Рат ма но ва, а Ма ли Ди-
о мед као Остров Кру зен штер на. Из ме ђу Ве ли ког и Ма лог Ди о ме да про ла зи да тум ска 
гра ни ца, та ко да се ова два остр ва раз ли ку ју по да ту му за је дан дан. Је ди но стал но на се-
ље на ла зи се на остр ву Ма ли Ди о мед и бро ји око 100 ста нов ни ка, пре те жно Чук ча. 

10) Ле ген да: КАН-Ка на да, ДАН-Дан ска, САД-Сје ди ње не Аме рич ке Др жа ве, НОР-Нор ве-
шка, РУС-Ру си ја, ИСЛ-Исланд, ГРЕ-Грен ланд, ФО-Фар ска остр ва.
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(Na res Stra it), ко ји спа ја Ба фи нов за лив са Лин кол но вим мо рем и 
Се вер ним ле де ним оке а ном, а раз два ја Грен ланд и Елс мир; Дан ски 
про лаз (Den mark Stra it), ко ји спа ја Грен ланд ско мо ре и Атлант ски 
оке ан, а раз два ја Грен ланд и Исланд, ши ри не је око 260 ки ло ме та-
ра, а ду би не до 227 ме та ра; и Бе рин гов мо ре уз (енг. Be ring Stra it, 
рус. Бе рин гов про лив), ко ји раз два ја Бе рин го во мо ре на се ве ру и 
Чу кот ско мо ре на ју гу, ши рок је 82 ки ло ме тра у нај у жем де лу, а ду-
би на во де из но си све га 30 до 50 ме та ра.11)

Вој но-стра те шки зна чај Арк ти ка био је је дан од нај ва жни јих 
раз ло га због ко јег су се Дан ска, Исланд и Нор ве шка на шле ме ђу 
осни ва чи ма НА ТО-а. Пра ви ку ри о зи тет је пред ста вља ло члан ство 
Ислан да у јед ном вој ном са ве зу, с об зи ром на то да Исланд ни је 
имао соп стве не вој не сна ге још од 1869. го ди не.12) Од 1951. до 2006. 
го ди не САД су ко ри сти ле вој ну ба зу на Ислан ду, ко ја је об у хва та ла 
и стра те шки ва жан вој ни аеро дром у Ке фла ви ку, ко ри шћен за уз-
ле та ње ави о на ко ји су па тро ли ра ли ју жним де лом арк тич ких обла-
сти. У го ди на ма по сле Дру гог свет ског ра та, ка да се ге о по ли тич-
ким ис тра жи ва њи ма и ана ли за ма ба ви све ве ћи број ис тра жи ва ча 
у САД, Алек сан дер де Се вер ски (Ale xan der de Se versky) упо зо ра ва 
да по ред та ла со крат ске и те лу ро крат ске ди мен зи је, по сто ји и тре ћа 
- аеро крат ска.13) Та ко би, по ред по мор ских мо ћи и кон ти нен тал них 
мо ћи, по сто ја ле и ва зду шне мо ћи, а та ла со кра ти ји и те лу ро кра ти ји 
би ла би при до да та и аеро кра ти ја.14) „На ово је у сво јим ра до ви-
ма ука зи вао још и Карл Шмит, али је Се вер ски це ло куп ну те о ри ју 
до дат но раз ра дио, под вла че ћи зна чај Арк ти ка за вој ну ави ја ци ју, 

11) То ком Дру гог свет ског ра та у Дан ском про ла зу је до шло до ве ли ке по мор ске бит ке из-
ме ђу не мач ких и бри тан ских сна га 24.ма ја 1941. Услед че стих и успе шних ак ци ја не-
мач ких под мор нич ких сна га, са ве знич ка мор на ри ца је би ла при ну ђе на да сво је тран-
спорт не ко ри до ре пре ко ко јих се из САД до пре ма ла по моћ у Ве ли ку Бри та ни ју по ме ра 
се вер но, ка обла сти ма Арк ти ка. Та ко су мо ра у ју жним де ло ви ма арк тич ког по ја са по-
ста ла по при шта по мор ских окр ша ја. О ово ме ви ше у дру гом по гла вљу мо но гра фи је: 
Mi loš Hubáček, Mo ře v pla me nech, Pa no ra ma, Pra ha, 1983.

12) По себ ним уго во ром из ме ђу вла да у Ва шинг то ну и Реј кја ви ку ута на че но је да ће САД 
из гра ди ти вој ну ба зу на остр ву, а да ће за уз врат фор ми ра ти Исланд ске од брам бе не сна ге 
(Ice land De fen se For ce). Исланд ске од брам бе не сна ге су би ле под аме рич ком вој ном ко-
ман дом и са чи ња ва ло их је пре ко 1350 аме рич ких вој ни ка и офи ци ра и 650 Ислан ђа на. 
Ме ђу тим, др жа вља ни Ислан да ни су би ли део „вој них сна га“, већ су по пу ња ва ли „не вој-
не сек то ре“ (ад ми ни стра тив но осо бље, ле кар ска слу жба, ва тро га сци и тд.). Ва тро га сне 
је ди ни це су про ла зи ле вој ну обу ку, ко ју су обез бе ђи ва ле вој не сна ге САД. О ово ме ви ше 
у: Ólafur Th. Har dar son, „Ice lan dic Se cu rity and Fo re ign Po licy“, Co o pe ra tion and Con flict, 
Vol. XX (1985), стр. 297-316.

13) Ale xan der de Se versky, Air Po wer; Key to Sur vi val, Si mon and Schu ster, New York, 1950.

14) Oskar Krejčí, Mezinárodní po li ti ka, Eko press, Pra ha, 2010, стр. 543–544.
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за кљу чу ју ћи по пут Спајк ме на да је ода тле мо гу ће бр зо ре а го ва ти 
ка би ло ко јој тач ки на пла не ти.“15) 

Та ко ђе, кроз во де Арк ти ка про ла зи нај кра ћа по мор ска ру та 
од Па ци фи ка до Атлан ти ка, та ко зва ни Се вер ни мор ски пут. Пло-
вид бом овим тран спорт ним ко ри до ром пут од ја пан ске Јо ко ха ме до 
хо ланд ског Ро тер да ма се скра ћу је са 35-38 на 20-23 да на у од но су 
на пло вид бу кроз Су ец ки ка нал. Се вер ним мор ским пу тем је Вла-
ди во сток уда љен од Санкт Пе тер бур га око 14.000 ки ло ме та ра, док 
је тра сом кроз Су ец ки ка нал уда ље ност из ме ђу ове две лу ке 23.000 
ки ло ме та ра.16) То ком хлад но ра тов ског пе ри о да со вјет ске вла сти 
ни су до зво ља ва ле пло вид бу овом ру том бро до ви ма ко ји су би ли 
ре ги стро ва ни у дру гим зе мља ма. С об зи ром да је би ло не мо гу ће 
ко ри сти ти Се вер ни мор ски пут без ула ска у со вјет ске те ри то ри-
јал не во де (да нас ру ске те ри то ри јал не во де), овај пра вац је остао 
не ис ко ри шћен за раз вој ме ђу на род не тр го ви не. „Се вер ни мор ски 
пут (СМП) пред ста вља нај кра ћу ру ту из ме ђу Ти хог и Атлант ског 
оке а на. Исто ри ја ме ђу на род ног тр го вин ског тран спор та пре ко 
СМП по че ла је тек 2009, ка да су два бро да на то ва ре на са 700.000 
то на те ре та успе шно про шла овом тра сом. Та ко ђе је за бе ле же но да 
су 2011. кроз „се вер ни Су ец“ ре а ли зо ва не 34 пло вид бе, са укуп но 
900.000 то на пре ве зе ног те ре та. До 15. ок то бра 2012. из вр ше но је 
38 пло вид би у тој го ди ни. Пре ма по да ци ма Ми ни стар ства са о бра-
ћа ја Ру ске Фе де ра ци је, те рет ни тран спорт дуж СМП тре ба да до 
2020. по ра сте на 70 ми ли о на то на го ди шње.“17) Због не по вољ них 
кли мат ских усло ва, овај пут ни пра вац је не про хо дан (за ле ђен) то-
ком ве ћег де ла го ди не, а чак и у лет њим ме се ци ма ни је без бед но 
оба вља ти пло вид бе без по мо ћи ру ске фло те ну кле ар них ле до ло-
ма ца. Ипак, услед стал ног по ве ћа ва ња оби ма тр го вин ске раз ме не 
из ме ђу азиј ско-па ци фич ких и европ ских зе ма ља, ве ли ких уште да 
ко је се ја вља ју ко ри шће њем Се вер ног мор ског пу та, као и без бед-
но сних ри зи ка (пи ра ти у Ан да ман ском мо ру и Аден ском за ли ву) и 
за кр че ња Су ец ког ка на ла, оче ку је се да ко ли чи на пре ве зе ног те ре-
та у бу дућ но сти кон ти ну ал но ра сте. По ред то га, кли мат ске про ме-
не ће чи ни ти сво је, па ће ота па њем ле да у арк тич ком по ја су Се вер-

15) Ду шан Про ро ко вић, Ге о по ли ти ка Ср би је: по ло жај и пер спек ти ве на по чет ку XXI ве ка, 
Слу жбе ни гла сник: Ге о по ли ти ка, Бе о град, 2012, стр. 125.

16) „Се вер ни мор ски пут“, Ру ска реч. До ступ но на: http://ru ska rec.ru/mul ti me dia/in fo grap-
hics/2014/04/30/se ver ni_mor ski_put_30223.html, при сту пље но 05. 05. 2015. 

17) Ол га Се њи на, „Те рет ни бро до ви би ра ју ру ски Арк тик“, Ру ска реч, 8.фе бру ар 2013, 
до ступ но на: http://ru ska rec.ru/eco no mics/2013/02/08/te ret ni_bro do vi_bi ra ju_ru ski_ark-
tik_19303.html, при сту пље но 05. 05. 2015.
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ни мор ски пут све ду же то ком го ди не би ти про хо дан за тр го вач ке 
бро до ве. 

Упра во су кли мат ске про ме не дру ги ва жан раз лог због ко-
јег је арк тич ко пи та ње зна чај но за без бед ност Евро пе. По ве ћа ва ње 
про сеч не го ди шње тем пе ра ту ре на пла не ти, про ме не у облач но сти, 
про ме не ат мос фер ских цир ку ла ци о них схе ма и по ве ћа но за гре ва-
ње оке а на сун че вим зра ци ма до во де до стал ног то пље ња се вер ног 
ле де ног по кри ва ча. Ко ли чи на ле да у Се вер ном ле де ном оке а ну је 
све ма ња. Сто па сма ње ња по вр ши не под ле дом је у пе ри о ду из ме-
ђу 1979-2000. го ди не из но си ла -6,4% по де це ни ји, за пе ри од 1979-
2004. го ди не је би ла -7,7% по де це ни ји, а за пе ри од 1979-2006. 
го ди не -8,4% по де це ни ји18). „У по след њих пет-шест го ди на руб 
ле де ног по кри ва ча у Кар ском мо ру уда љио се од оба ле за 700-800 
км“19). Да је ова кав тренд на ста вљен по ка зу ју ис тра жи ва ња из 2010. 
го ди не, ко ја по ка зу ју да је те го ди не за бе ле же но ре корд но то пље ње 
ле де ног по кри ва ча на Грен лан ду од ка да се ме ре ња ова кве вр сте 
ра де.20) Узи ма ју ћи у об зир са мо по след њу де це ни ју, сма ње ње ле-
де ног по кри ва ча у сеп тем бру, ка да лед има ми ни мал ну по вр ши ну, 
би ло је -18%21). Кли мат ске про ме не у ре ги о ну Арк ти ка на ру ша ва ју 
до са да ус по ста вље ну при род ну рав но те жу, што узро ку је сма њи-
ва ње или чак не ста нак чи та вог ни за биљ них и жи во тињ ских вр ста. 
Пр ве по сле ди це тр пе лов ци и ри бо лов ци, чи ји су уло ви из го ди-
не у го ди ну све ма њи. Ова не да ћа по себ но по га ђа ста ро се де лач ке 
на ро де и ет нич ке гру пе, ко ји ма су лов и ри бо лов че сто и је ди ни 
из во ри при хо да. Ме ђу тим, још ве ћи про блем мо же пред ста вља ти 
по ре ме ћај у це ло куп ном лан цу ис хра не, до че га ће до ве сти сма ње-
ње бро ја или не ста нак по је ди них вр ста. По ред то га, део на уч ни ка 
упо зо ра ва да стал но то пље ње ле да сма њу је са ли ни тет во де оке а на, 
што, опет, има ути ца ја на ди на ми ку то ка мор ских стру ја. Вла ди-
мир По ле ва нов пред ви ђа да због ово га мо же до ћи до успо ра ва ња 
Голф ске стру је, што би узро ко ва ло дра ма тич не про ме не у Се вер ној 

18) Jul li en ne Stro e ve et al., „Trac king the Arc tic’s shrin king ice co ver: anot her ex tre me Sep tem-
ber mi ni mum in 2004.”, Ge ophysi cal Re se arch Let ters, Vol. 32, Is sue 4 (Feb 2005), до ступ но 
на: http://on li ne li brary.wi ley.com/doi/10.1029/2004GL021810/ab stract, при сту пље но 05. 
05. 2015.

19) Ва дим По но мар јов, „Рат за енер ги ју Се ве ра“, Ру ска реч, 21.сеп тем бар 2012, до ступ но 
на: http://ru ska rec.ru/ar tic les/2012/09/21/rat_za_ener gi ju_se ve ra_16975.html, при сту пље но 
05. 05. 2015.

20) Mar co Te de sco et al., „Re cord Sum mer Melt in Gre en land in 2010“, EOS, Tran sac ti ons Ame
ri can Ge ophysi cal Union, Vol. 92, Is sue 15 (April 2011), стр. 126-127.

21) Do nald Pe ro vich, Jac qu e li ne Ric hter-Men ge, „Loss of sea ice in the Arc tic”, An nual Re vi ew 
of Ma ri ne Sci en ce, Vol. 1 (2009), стр. 417–441.
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Аме ри ци и Евро пи.22) Голф ска стру ја на ста је у Мек сич ком за ли ву, 
за хва љу ју ћи ра зли ци у кон цен тра ци ји со ли и тем пе ра ту ри во де у 
мо ри ма Ка ри ба и Атлан ти ка. Та ко се обез бе ђу је стал ни про ток то-
пле во де не стру је дуж европ ске оба ле, што има по во љан ути цај на 
кли му у Евро пи.23) Успо ра ва њем или за у ста вља њем Голф ске стру-
је, у Евро пи би мо гло до ћи до осет ног сма њи ва ња про сеч не го ди-
шње тем пе ра ту ре, што би оста ви ло по сле ди це на низ дру гих обла-
сти (по љо при вре да, тран спорт, енер гет ска без бед ност и тд.). Ка да 
је о жи вот ној сре ди ни на Арк ти ку реч, тре ба до да ти и да су три ло-
ка ци је на ар хи пе ла гу Но ва зе мља (Но вая Зе мля) ко ри шће не као по-
ли гон за под зем не и ва зду шне ну кле ар не екс пе ри мен те Со вјет ског 
са ве за од 1955-1990. го ди не, што је оста ви ло трај не по сле ди це.24) 

Арк тик је ва жан и због пи та ња енер гет ске без бед но сти и до-
ступ но сти ре сур си ма во де. Иако још увек у до број ме ри не ис тра же-
на, арк тич ка нафт на зо на (пред ста вље на на ге о граф ској кар ти бр. 
2) има ми ни мал не мо гу ће ре зер ве од 90-110 ми ли јар ди ба ре ла (што 
је свет ска по тро шња за три го ди не), на ко је пра во по ла жу Ру си-
ја (има нај ве ћи при о бал ни по јас-про це ње не ре зер ве у Бaренцовом 
мо ру, се вер ни део за пад но си бир ског на ла зи шта и ре зер ве у Ти ман-
ско-пе чор ском ба се ну), САД (део из во ри шта на се ве ру Аља ске), 
Ка на да (се вер ни део Кве бе ка, Ну на вут, Се ве ро за пад не те ри то ри је, 
Ју кон и Њу фа ун дленд), Нор ве шка (Ба рен цо во мо ре) и Дан ска (за-
хва љу ју ћи то ме што је Грен ланд у ње ном са ста ву). Још оп ти ми-
стич ни је про це не из но си Ва дим По но мар јов ко ји на во ди да „пре ма 
по да ци ма ге о ло шке слу жбе САД, об ја вље ним 2008, под руч је из над 

22) Вла ди мир По ле ва нов, „Игра в Го льф стрим“, Око Пла не ты, 12.04.2012, до ступ но на: 
http://oko-pla net.su/po go da/list po go da/pa ge,2,112118-vla di mir-po le va nov-igra-v-golfstrim.
html, при сту пље но 05. 05. 2015.

23) Због ути ца ја Голф ске стру је кли ма у Евро пи је мно го бла жа не го у Се вер ној Аме ри ци у 
ре ги о ни ма ко ји се на ла зе на ис тој ге о граф ској ши ри ни. Лон дон се на ла зи на ис тој ге о-
граф ској ши ри ни као и ка над ски Гус беј (Go o se Bay; слич но сти са по ло жа јем Лон до на 
су и што се на ла зи на ушћу ре ке у мо ре), али је раз ли ка у про сеч ној го ди шњој тем пе ра-
ту ри ве ли ка-док је у пре сто ни ци Ве ли ке Бри та ни је то 9,7°С, у ме сту на Њу фа ун лен ду 
она из но си тач но 0°С. По ред овог при ме ра, мо же се још на ве сти и ка ко су Па риз и Бо-
стон на слич ним ге о граф ским ши ри на ма, као и Рим и Њу јорк, а да су кли мат ски усло ви 
у овим гра до ви ма са свим дру га чи ји.

24) Ви ше у: Ашот Сар ки сов и др., „Про бле мы ра ди а ци он ной ре а би ли та ции арк ти че ских 
мо рей, спо со бы и пу ти их ре ше ния“, Арк тик. Эко ло гия и эко но ми ка, No1, 2011, стр. 
70-81. Прет по ста вља се да је то ком 224 про бе на овом под руч ју де то ни ран екви ва лент 
од 265 ме га то на ТНТ. 30.ок то бра 1961. го ди не на Но вој зе мљи је те сти ра на и бом ба под 
код ним на зи вом РДС-220, по зна ти ја као „Цар бом ба“ или „Ве ли ки Иван“. Би ла је 1.400 
пу та ја ча од две ну кле ар не бом бе ба че не на Хи ро ши му и На га са ки (за јед но). Из ба че на 
је са ви си не од 10.500 ме та ра, са па до бра ном ко ји је тре ба ло да успо ри пад и омо гу ћи 
по са ди ави о на до вољ но вре ме на да се уда љи од ме ста екс пло зи је. Де то на ци ја се осе ти-
ла у Фин ској, ко ја је уда ље на 900 км, ва тре на ку гла је би ла ши ро ка 8, а пе чур ка на ста ла 
по сле екс пло зи је ви со ка 65 км.
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По лар ног кру га мо же да са др жи око 22% нео т кри ве них ре зер ви 
наф те и га са ко је се тех нич ки мо гу екс пло а ти са ти“25). По ред наф те, 
ис под мор ског дна су зна чај на на ла зи шта зем ног га са, а Арк тик је 
ва жан због ко ри шће ња во де них и би о ло шких ре сур са, као и дру гих 
стра те шки ва жних си ро ви на.

Сли ка бр. 2. Мо гу ће нафт не ре зер ве на Арк ти ку26)Слика бр. 2. Могуће нафтне резерве на Арктику25 

 

Арктик је важан и због питања енергетске безбедности и доступности ресурсима 

воде. Иако још увек у доброј мери неистражена, арктичка нафтна зона (представљена на 

географској карти бр. 2) има минималне могуће резерве од 90-110 милијарди барела (што 

је светска потрошња за три године), на које право полажу Русија (има највећи приобални 

појас-процењене резерве у Бaренцовом мору, северни део западносибирског налазишта и 

резерве у Тиманско-печорском басену), САД (део изворишта на северу Аљаске), Канада 

(северни део Квебека, Нунавут, Северозападне територије, Јукон и Њуфаундленд), 

Норвешка (Баренцово море) и Данска (захваљујући томе што је Гренланд у њеном 

саставу). Још оптимистичније процене износи Вадим Пономарјов који наводи да „према 

подацима геолошке службе САД, објављеним 2008, подручје изнад Поларног круга може 

да садржи око 22% неоткривених резерви нафте и гаса које се технички могу 

експлоатисати“26. Поред нафте, испод морског дна су значајна налазишта земног гаса, а 

                                                 
25 Преузето са: US Energy Information Agency. Доступно на: 
http://www.eia.gov/todayinenergy/detail.cfm?id=4650, приступљено 05. 05. 2015. 
26 Вадим Пономарјов, „Рат за енергију Севера“, Руска реч, 21.септембар 2012, доступно на: 
http://ruskarec.ru/articles/2012/09/21/rat_za_energiju_severa_16975.html, приступљено 05. 05. 2015. 

Због бо га тих на ла зи шта фо сил них го ри ва и оста лих си ро-
ви на, из ме ђу арк тич ких зе ма ља до ла зи до све ве ћих на пе то сти. У 
де цем бру 2014. го ди не Дан ска је под не ла зах тев Ко ми си ји УН за 
гра ни це кон ти нен тал ног гре бе на (UN CLCS-Com mis sion on the Li
mits of the Con ti nen tal Shelf) да јој се до де ли огром на те ри то ри ја 
арк тич ког гре бе на од 895.000 км2, укљу чу ју ћи и Се вер ни пол. Пре-
ма Кон вен ци ји УН о по мор ском пра ву (UN CLOS- Uni ted Na ti ons 
Con ven tion on the Law of the Sea) из 1982. го ди не, од ре ђе не зе мље 
мо гу да про ши ре сво ју при о бал ну еко ном ску зо ну од 200 ми ља ако 
до ка жу да су уз ви ше ња оке ан ског дна (гре бе ни) у обла сти на ко ју 

25) Ва дим По но мар јов, „Рат за енер ги ју Се ве ра“, Ру ска реч, 21.сеп тем бар 2012, до ступ но 
на: http://ru ska rec.ru/ar tic les/2012/09/21/rat_za_ener gi ju_se ve ra_16975.html, при сту пље но 
05. 05. 2015.

26) Пре у зе то са: US Energy In for ma tion Agency. До ступ но на: http://www.eia.gov/to dayine-
nergy/de tail.cfm?id=4650, при сту пље но 05. 05. 2015.
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по ла жу пра во – по ве за на са кон ти нен том и да су у ства ри ње гов 
про ду же так. Ме ђу тим, ту по сто ји огра ни че ње: про ши ре ње је мо-
гу ће нај ви ше за до дат них 150 ми ља. Иза по ме ну тог по ја са по чи њу 
не у трал не во де, од но сно аква то ри ја Свет ског оке а на.27) Уко ли ко 
обал ска др жа ва до ка же да гре бен у при о бал ном де лу пред ста вља 
при род ни на ста вак ње ног коп на, он да сти че пра во екс пло а та ци је 
руд ног бо гат ства са тог про сто ра. У ре ак ци ји на по тез Дан ске, ми-
ни стар при род них ре сур са и еко ло ги је Ру си је Сер геј Дон ској (Сер-
гей Дон ской) је са оп штио: „Ко ми си ја не од ре ђу је при пад ност Се-
вер ног по ла овој или оној др жа ви. Пи та ња раз гра ни че ња мор ских 
про стран ста ва су ствар пре го во ра из ме ђу арк тич ких др жа ва. Ко-
ми си ја је на уч ни ор ган ко ји од ре ђу је ко ји део мор ског дна се мо же 
тре ти ра ти као шелф, а не од ре ђу је при пад ност де ло ва мор ског дна. 
За то је пот пу но не ва жно да ли Дан ска у свом зах те ву пре тен ду је на 
Се вер ни пол или не“28). Ру си ја је жи вот но за ин те ре со ва на за Арк-
тик, па оту да и ова кве ре ак ци је, али и низ ини ци ја ти ва и ак ци ја ко је 
пред у зи ма. По ред Се вер ног мор ског пу та и зна чај них из во ри шта 
наф те, тре ба под ву ћи да од 37.000 ки ло ме та ра ду ге мор ске оба ле 
Ру си је, нај ве ћи део от па да на се вер ну оба лу и ре ги он Арк ти ка; чак 
7 су бје ка та Фе де ра ци је де ли мич но или пот пу но при па да арк тич кој 
зо ни; у за ви сно сти од то га ко ја се те ри то ри ја Арк ти ка по сма тра 
(ужа или ши ра), на том про сто ру жи ви из ме ђу 2 и 3,6 ми ли о на 
ста нов ни ка Ру си је; у тој зо ни се про из во ди 80% ру ског га са, 60% 
ба кра, пре ко 85% ни кла и ко бал та и 95% ме та ла пла тин ске гру пе, 
што чи ни око 15% бру то до ма ћег про из во да Ру си је. У до ку мен ту 
под на зи вом „Осно ве др жав не по ли ти ке Ру ске Фе де ра ци је на Арк-
ти ку за пе ри од до 2020. го ди не“ на во ди се ка ко су пла но ви да из 
арк тич ке зо не Ру си ја убу ду ће обез бе ђу је знат не ко ли чи не фо сил-
них го ри ва (наф та и при род ни гас), во де них и би о ло шких ре сур са, 
као и дру ге стра те шки ва жне си ро ви не. Стра те ги ја, ко ја је до не та 
2008. го ди не тре ба да бу де ре а ли зо ва на у две ета пе. У пр вој ета-
пи до 2015. го ди не нео п ход но је да бу ду ство ре ни усло ви за ја ча-
ње на ци о нал не без бед но сти ком плек сним раз во јем арк тич ке зо не. 
Због ово га је 2013. го ди не за по че то об на вља ње 7 вој них аеро дро ма 
на Арк ти ку ко ји су би ли на пу ште ни још од вре ме на рас па да Со-
вјет ског са ве за, а фор ми ра на је и по себ на Пр ва арк тич ка бри га да 
Стра те шке ко ман де Се вер не фло те у де цем бру 2014. Пре ма про-
це на ма Ро бер та Фар ли ја (Ro bert Far ley), Ру си ја је до по чет ка 2015. 

27) Текст Кон вен ци је до сту пан на: http://www.un.org/depts/los/con ven tion_agre e ments/texts/
un clos/clo sindx.htm, при сту пље но 05. 05. 2015. 

28) „Дан ска пре тен ду је на Се вер ни пол“, Ру ска реч, 16. де цем бар 2014, до ступ но на: http://
ru ska rec.ru/news/2014/12/16/dan ska_pre ten du je_na_se ver ni_pol_35905.html, при сту пље-
но 05. 05. 2015.
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раз ме сти ла на Арк ти ку „та кву вој ну сна гу, ко ја је пот пу но спрем-
на за ру ко во ђе ње гло бал ним, од но сно свет ским ра том ко ји мо же 
би ти иза зван тен зи ја ма свет ских си ла због Арк ти ка“29). У дру гој 
фа зи, до 2020. мо ра ју би ти окон ча ни хи дро граф ски ра до ви и из ра-
ђе на до ку мен та ци ја нео п ход на за ме ђу на род ну прав ну ве ри фи ка-
ци ју спољ не гра ни це кон ти нен тал ног гре бе на Ру си је у Се вер ном 
ле де ном оке а ну.30) Још 2010. је на ини ци ја ти ву ака де ми ка Ни ко ла ја 
Ла вјо ро ва (Ни ко лай Ла вё ров) ру ска Фе де рал на аген ци ја за екс пло-
а та ци ју зем них бо гат ста ва (Ро сне дра  Фе де ра ль ное агент ство по 
не дро по ль зо ва нию) укљу чи ла Ру ску ака де ми ју на у ка у при пре му 
зах те ва ко ји Ру си ја тре ба да пре да Ко ми си ји УН за гра ни це кон ти-
нен тал ног гре бе на. У пи та њу је рад на мо де лу ево лу ци је aрк тичког 
ре ги о на, ко јим се до ка зу је ка ко Евро а зиј ска кон ти нен тал на пло ча 
за ла зи у оке ан, па су Гре бен Ло мо но со ва и Гре бен Мен де ље је ва 
про ду же так кон ти нен тал не ма се. Због то га би Ру си ја до би ла пра во 
на екс пло а та ци ју мор ског дна по вр ши не ве ће од ми ли он ква драт-
них ки ло ме та ра.

Као што је већ на ве де но, пи та ње про сти ра ња соп стве не те-
ри то ри је арк тич ким гре бе ном по те гла је и Дан ска. До 2011. го ди не 
Дан ска је екс пе ди ци је ко је су ис пи ти ва ле ово пи та ње ор га ни зо ва ла 
за јед но са на уч ним ин сти ту ци ја ма из Швед ске и САД. Ина че, у 
„Стра те ги ји за Арк тик“ ове зе мље се ве ли ка па жња по све ћу је ме-
ђу на род ној са рад њи и под вла чи нео п ход ност до го во ра са парт нер-
ским др жа ва ма. Дан ска стра те ги ја се те ме љи на 4 сту ба: 1) Арк тик 
тре ба да по ста не ме сто си гур но за жи вот; 2) нео п ход но је обез бе-
ди ти са мо о др жи ви раз вој; 3) пред у зе ти све нео п ход не ме ре ка ко 
би се за шти ти ла жи вот на сре ди на; 4) ак тив но сти ко ор ди ни ра ти са 
парт не ри ма из ме ђу на род не за јед ни це.31) Ина че, Дан ска ин си сти-
ра на по што ва њу ме ђу на род ног пра ва, а због сло же ног од но са са 
Грен лан дом и Фар ским остр ви ма, при ме тан је и по ку шај де таљ ног 
ре гу ли са ња шта су пра ва и оба ве зе цен трал них (у Ко пен ха ге ну), 
а шта ло кал них вла сти (у Ну у ку и Тор шав ну). Ве ћи део при хо да 
од екс пло а та ци је ми не рал них си ро ви на тре ба да оста је ло кал ним 
вла сти ма, што за Грен ланд мо же би ти огро ман из вор при хо да. До 
са да, на Грен лан ду су про на ђе на ве ли ка на ла зи шта ба кра, гво жђа, 

29) Ro bert Far ley, „The Ul ti ma te Cold War ri or: 5 We a pons Rus sia Co uld Use in an Arc tic War“, 
Na ti o nal In te rest, De cem ber 14 2014, до ступ но на: http://na ti o na lin te rest.org/fe a tu re/the-ul-
ti ma te-cold-war ri or-5-we a pons-rus sia-co uld-use-arc tic-11784, при сту пље но 05. 05. 2015.

30) „Осно вы го су дар ствен ной по ли ти ки Рос си й ской фе де ра ции в Арк ти ке на пе ри од до 
2020 го да и да ль не й шую пер спек ти ву“. До ступ но на: http://www.arc tic-co un cil.org/in dex.
php/en/do cu ment-ar chi ve/ca te gory/12-arc tic-stra te gi es, при сту пље но 05. 05. 2015.

31) „Den mark, Gre en land and the Fa roe Islands: King dom of Den mark Stra tegy for the Arc tic 
2011-2020“, Mi ni stry of Fo re ign Af fa irs, Co pen ha gen, 2011.
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ва на ди ју ма, мо либ де на, ти та ни ју ма, ни о би ју ма и тан та ла, као и 
зна чај не ре зер ве гра фи та, га ли ју ма, хро ма, ни кла, цин ка и ура ни-
ју ма.32) И Дан ска, као и Ру си ја, ве ли ку па жњу по све ћу је опре ма њу 
соп стве них вој них сна га до 2020. го ди не. 

За је дан од че ти ри кључ на ци ља, по ред за у зи ма ња по зи ци-
је „гло бал ног ли де ра у ис тра жи ва њи ма на Арк ти ку“, „за шти те 
се вер них зе ма ља и во да“ (ми сли се на за шти ту жи вот не сре ди не 
и кул тур ног на сле ђа, прим. аут.) и „раз во ја ин фра струк ту ре“ (са-
о бра ћај не, со ци јал не, здрав стве не и тд.), Ка на да про гла ша ва и 
„до ка зи ва ње су ве ре ни те та на овом про сто ру“.33) Пр ва три ци ља је 
нео п ход но оства ри ти да би се под ста кла екс пло а та ци ја бо га тих ре-
сур са, на рав но, уз во ђе ње ра чу на о не на ру ша ва њу жи вот не сре ди-
не и еко ло шких стан дар да и раз вој нео п ход не ин фра струк ту ре, али 
је пред у слов све га пи та ње спо соб но сти др жа ве да кон тро ли ше ову 
те ри то ри ју. То је мо гу ће по сти ћи ко ри сте ћи ди пло мат ска сред ства 
и кроз ме ђу на род не фо ру ме, до го ва ра ју ћи са оста лим арк тич ким 
др жа ва ма пра ви ла игре, али и ја ча њем соп стве них ору жа них сна га. 
Због то га је пред ви ђе но отва ра ње но вог цен тра за обу ку (на ло ка-
ци ји Re so lu tion Bay), за тим и мо дер ни за ци ја је ди ни ца Ка над ских 
рен џе ра (Ca na dian Ran gers) - ре зер вних сна га спо соб них да оба-
вља ју над зор на овој те ри то ри ји34), кон струк ци ја но вог ле до лом ца 
(нај ве ћег ко ји је по сто јао у ка над ској фло ти ика да), ре ви та ли за ци ја 
под мор нич ких ба за и на бав ка но вих па трол них бро до ва. Ка на да је 
та ко ђе пред ло жи ла и до но ше ње но вих прав них нор ми у обла сти 
за шти те жи вот не сре ди не (у окви ру до ку мен та под на зи вом Arc tic 
Wa ters Pol lu tion Pre ven tion Act) ко ји ма би се ју рис дик ци ја при о бал-
них др жа ва про ши ри ла на во де ко је се на ла зе 200 ми ља од оба ле 
(не као што је до са да 100 ми ља), чи ме би се те ри то ри ја над ле жно-
сти Ка на де про ши ри ла за око по ла ми ли о на ква драт них ми ља.35) 
Обра зло же ње је да по сто ји ре ал на прет ња по ка над ски еко си стем 
уко ли ко до ђе до ве ћих за га ђе ња у при о бал ном по ја су дру гих др жа-
ва или ме ђу на род ним те ри то ри јал ним во да ма.

32) Исто, стр. 9-10, 13, 28.

33) „Ca na da′s Nort hern Stra tegy: Our North, Our He ri ta ge, Our Fu tu re“; Go vern ment of Ca na da, 
Mi ni ster of In dian Af fa irs nad Nort hern De ve lop ment and Fe de ral In ter lo cu tor for Métis and 
Non-Sta tus In di ans, Ot ta wa, 2009, стр. 9-13, 26-27.

34) Због уло ге ко ју има ју у арк тич кој обла сти, че сто се у ка над ској штам пи ова је ди ни ца, 
осно ва на 1947. го ди не на зи ва и „Арк тич ким рен џе ри ма“ (Arc tic Ran gers). 

35) „Ca na da′s Nort hern Stra tegy: Our North, Our He ri ta ge, Our Fu tu re“; Go vern ment of Ca na da, 
Mi ni ster of In dian Af fa irs nad Nort hern De ve lop ment and Fe de ral In ter lo cu tor for Métis and 
Non-Sta tus In di ans, Ot ta wa, 2009, стр. 11.
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За САД пр ви стра те шки циљ је „уна пре ди ти без бед но сне 
ин те ре се САД“ на Арк ти ку. Због то га је нео п ход но по ди ћи број-
ност и опре мље ност вој них сна га у овом ре ги о ну, по ве ћа ти по зор-
ност, при ку пља ти ве ћи број ин фор ма ци ја о по на ша њу и ци ље ви ма 
дру гих арк тич ких др жа ва.36) Као дру ги циљ на во ди се спро во ђе ње 
кон ти ну ал них ак тив но сти у ци љу за шти те жи вот не сре ди не, а као 
тре ћи ја ча ње ме ђу на род не са рад ње.

Нај де таљ ни је стра те шке до ку мен те о раз во ју Арк ти ка ну ди 
на увид Нор ве шка. Нор ве шка је успе шно ре ши ла пи та ње раз гра ни-
че ња са Ру си јом у Ба рен цо вом мо ру 2010. го ди не, по сле пре го во ра 
о по де ли те ри то ри је ве ли чи не око 175.000 км2 ко ји су тра ја ли ско-
ро 40 го ди на. Ова зе мља је пет на е сти нај ве ћи про из во ђач си ро ве 
наф те и сед ми нај ве ћи про из во ђач зем ног га са на све ту37), а нај ве ћа 
нафт на ком па ни ја у зе мљи је др жав ни „Ста то ил“, што ути че на бу-
џет ске при хо де. Оту да и ду го роч но пла ни ра ње ко јим се по себ на 
па жња по све ћу је пра ће њу кли мат ских про ме на и пред ла га њу ре-
ше ња у том сме ру, обез бе ђи ва њу мор ских ру та и бр зом де ло ва њу 
у слу ча ју ха ва ри ја, раз во ју ино ва ци о них тех но ло ги ја и ту ри зма у 
арк тич ком по ја су, ула га њу у ин фра струк ту ру и за шти ти кул тур не 
ба шти не ста ро се де лач ких на ро да, пре све га на ро да Са ми. Нор ве-
шка је и ини ци ја тор по себ ног об ли ка пре ко гра нич не са рад ње по 
свим на ве де ним пи та њи ма, ко јом се под сти чу ло кал не и ре ги о нал-
не вла сти да узму мно го ве ће уче шће у за јед нич ким про гра ми ма.38) 

Све арк тич ке др жа ве, укљу чу ју ћи и Исланд, Швед ску и 
Фин ску, на во де ме ђу сво јим стра те шким ци ље ви ма две ства ри: 1) 
опре де ље ње да се ви ше ра ди на очу ва њу жи вот не сре ди не и спре че 
кли мат ске про ме не, 2) да се оја ча ме ђу на род на са рад ња39). У по-
след њих де це ни ју и по фор ми ра но је не ко ли ко ме ђу на род них ор-
га ни за ци ја ко је се ба ве пи та њи ма од зна ча ја за Арк тик. Ме ђу ор-
га ни за ци ја ма ко је фа во ри зу ју пре ко гра нич ну са рад њу је Ба рен цки 
ре ги о нал ни са вет (Ba rents Re gi o nal Co un cil) ко ји оку пља ре ги о не 
из Фин ске (Ка и ну, Ла по ни ја и Оулу), Нор ве шке (Фин марк, Нор-

36) „Na ti o nal Stra tegy for the Arc tic Re gion“, Pre si dent of the Uni det Sta tes, May 10 2013, Was-
hing ton, 2013.

37) Пре ма по да ци ма US Energy In for ma tion Ad mi ni stra tion, до ступ но на:  http://www.eia.gov/
co un tri es/co un try-da ta.cfm?fips=no, при сту пље но 05. 05. 2015.

38) „New Bu il ding Blocks in the North: The next step in the Go ver ment′s High North Stra tegy“, 
Nor we gi an Mi ni stry of Fo re ign Af fa irs, Oslo, 2009, стр. 13-16, 18-22, 25-36, 42-44.

39) „Fin land′s Stra tegy for the Arc tic Re gion 2013“, Pri me Mi ni ster′s Of fi ce Pu bli ca tion, 16/2013, 
Hel sin ki, 2013; „A Par li a men tary Re so lu tion on Ice land′s Arc tic Po licy“, Ap pro ved at Alt hin-
gi 139th le gi sla ti ve ses sion March 28 2011, Reykjavík, 2011; „Sve ri ges stra te gi för den ark-
ti ska re gi o nen“, Stoc kholm, 2012, до ступ но на: http://www.arc tic-co un cil.org/in dex.php/en/
do cu ment-ar chi ve/ca te gory/12-arc tic-stra te gi es, при сту пље но 05. 05. 2015.
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дланд и Тромс), Ру си је (Ар хан гел ска област, Мур ман ска област, 
Ка ре ли ја, Ре пу бли ка Ко ми и Не нец ки ауто ном ни округ) и Швед-
ске (Нор бо тен и Ве стер бо тен). У окви ру ор га ни за ци је су фор ми-
ра не рад не гру пе за еко ном ску са рад њу, за шти ту жи вот не сре ди-
не, тран спорт и ван ред не си ту а ци је.40) Ина че, ова ор га ни за ци ја 
функ ци о ни ше у окви ру ши рег са ве та - Ба рен цког евро-арк тич ки 
са ве та (Ba rents EuroArc tic Co un cil), пре ко ко јих се од ви ја са рад ња 
вла да че ти ри др жа ве. Ту су та ко ђе и Але ут ски ме ђу на род ни са вез 
(Ale ut In ter na ti o nal As so ci a tion), ко ји оку пља пред став ни ке Але у та 
са Аља ске (САД) и Кам чат ке (Ру си ја); Арк тич ки са вет Ата ба ска 
(Arc tic At ha ba skan Co un cil, САД, Ка на да); Ку чин ски ме ђу на род ни 
са вет (Gwich′in Co un cil In ter na ti o nal, Ка на да, САД); Са вет Ину и та 
По лар ног кру га (Inu it Cir cul po lar Co un cil , Грен ланд, Ка на да, САД, 
Ру си ја); Са вет на ро да Са ми (Sa a mi Co un cil, Нор ве шка, Ру си ја, 
Швед ска, Фин ска); као и по себ на ор га ни за ци ја ко ја ни је ме ђу на-
род на, већ функ ци о ни ше у окви ру Ру си је-Удру же ње ста ро се де лач-
ких и ма ло број них на ро да Се ве ра, Си би ра и Да ле ког ис то ка Ру си је 
(Ас со ци а ция ко рен ных, ма ло чи слен ных на ро дов Се ве ра, Си би ри и 
Да ль не го Во сто ка Рос си й ской Фе де ра цииАКМНССиДВ), али ко ја 
оку пља пред став ни ке свих ре ги стро ва них до мо ро дач ких на ро да и 
ет нич ких гру па се ве ра, па за кључ ци ко ји се до но се и ме ре ко је се 
пред у зи ма ју, че сто про из во де ефек те ко ји пре ла зе ру ске гра ни це и 
ти чу се ра да оста лих, по ме ну тих ме ђу на род них ор га ни за ци ја.

Нај ва жни ја ор га ни за ци ја, ко ја у свој са став укљу чу је и све 
до са да на бро ја не ор га ни за ци је у ста ту су „стал них уче сни ка“, а у 
чи је чла ни це су осам др жа ва Арк тич ког ар хи пе ла га (Ка на да, Дан-
ска, Фин ска, Исланд, Нор ве шка Ру си ја, Швед ска и САД) је Арк-
тич ки са вет (енг. Arc tic Co un cil, рус. Арк ти че ский со вет) осно ван 
1996. го ди не41). Арк тич ки са вет је до са да кон сти ту и сао шест рад-
них гру па (за пра ће ње и про це ну до га ђа ја на Арк ти ку, за за шти ту 
биљ них и жи во тињ ских вр ста, за ван ред не си ту а ци је и пре вен ци ју, 
за за шти ту мо ра и мор ског при о ба ља, за одр жи ви раз вој, за бор бу 
про тив за га ђи ва ња и за га ђи ва ча) и де фи ни сао че ти ри за јед нич ка 
стра те шка до ку мен та (Про це на о арк тич ком би о ди вер зи те ту, Про-
грам пра ће ња би о ди вер зи те та По лар ног кру га, Про це на ути ца ја 
про ме на арк тич ке кли ме, Из ве штај о усло ви ма жи во та и људ ском 
раз во ју на Арк ти ку)42). О све ве ћем зна ча ју ове ор га ни за ци је го-

40) О ово ме ви ше на: http://www.be ac.st/in-En glish/Ba rents-Euro-Arc tic-Co un cil/Wor king-
Gro ups, при сту пље но 05. 05. 2015. 

41) О ово ме ви ше на стра ни ци Arc tic Co un cil: http://www.arc tic-co un cil.org/in dex.php/en/abo-
ut-us/arc tic-co un cil/abo ut-arc tic-co un cil, при сту пље но 05. 05. 2015. 

42) Arc tic Co un cil Wor king Gro ups: Arc tic Mo ni to ring and As ses sment Pro gram me; Con ser va-
tion of Arc tic Flo ra & Fa u na; Emer gency Pre ven tion, Pre pa red ness & Re spon se; Pro tec tion 
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во ри и по да так да је до по чет ка 2015. го ди не чак 12 зе ма ља при-
мље но у ста тус стал них по сма тра ча (Ки на, Ин ди ја, Ја пан, Ју жна 
Ко ре ја, Син га пур, Не мач ка, Фран цу ска, Хо лан ди ја, Ве ли ка Бри та-
ни ја, Ита ли ја, Пољ ска, Шпа ни ја), уз ко је још по сто је и два ад хок 
по сма тра ча, ко ји мо ра ју да тра же са гла сност Арк тич ког са ве та да 
при су ству ју сед ни ца ма по по је ди ним тач ка ма днев ног ре да (у том 
ста ту су су Европ ска уни ја и Тур ска).

Ку ри о зи тет пред ста вља од нос Арк тич ког са ве та пре ма ЕУ. 
Три чла ни це Арк тич ког са ве та су ујед но и чла ни це ЕУ - Дан ска, 
Швед ска и Фин ска. Ме ђу тим, ЕУ ни је ус пе ла да обез бе ди чак ни 
ста тус стал ног по сма тра ча у овој ор га ни за ци ји. ЕУ је, као и арк тич-
ке др жа ве, усво ји ла не ко ли ко стра те шких до ку ме на та ко ји се ти чу 
Арк ти ка, а три глав на ци ља су: 1) за шти та Арк ти ка у са рад њи са 
на ро ди ма ко ји на се ља ва ју тај про стор; 2) про мо ви са ње одр жи вог 
раз во ја и одр жи ве екс пло а та ци је ре сур са; 3) ја ча ње ме ђу на род не 
са рад ње. У на ред ном пе ри о ду Европ ска ко ми си ја ће се фо ку си ра ти 
на три те ме ко је се ди рект но ти чу Арк ти ка: 1) по др шка ис тра жи ва-
њи ма о кли мат ским про ме на ма на Арк ти ку и пред ста вља ње ре зул-
та та јав но сти; 2) ин си сти ра ње на про на ла же њу ме ха ни за ма ко ји 
ће га ран то ва ти одр жи ву екс пло а та ци ју ре сур са; 3) ин тен зи ви ра ње 
ди ја ло га са арк тич ким др жа ва ма и ста ро се де лач ким на ро ди ма и 
ет нич ким гру па ма ко је на се ља ва ју тај про стор.43) Арк тик је за ЕУ 
за ни мљив због три ства ри. Пр во, то су мо гу ће по сле ди це кли мат-
ских про ме на и на глог ото пља ва ња, ко је ће се нај ви ше осе ти ти у 
Евро пи. Дру го, то је пи та ње отва ра ња но вих по мор ских ру та за 
по ве зи ва ње Евро пе и Ти хо о ке ан ског ре ги о на. И тре ће, крат ко роч-
но ве ро ват но и нај ва жни је пи та ње, је сте енер гет ска без бед ност и 
по че так екс пло а та ци је фо сил них го ри ва на Арк ти ку. ЕУ је жи вот-
но за ин те ре со ва на за си ро ву наф ту, по што уво зи пре ко 50% овог 
енер ген та, а за гас су као крај њи ко ри сни ци по себ но за ин те ре со ва-
не за пад но е вроп ске кон ти нен тал не зе мље, ко је уво зе око 70% овог 
енер ген та44).

of the Arc tic Ma ri ne En vi ron ment; Su sta i na ble De ve lop ment Wor king Gro up; Arc tic Con ta-
mi nants Ac tion Pro gram; Arc tic Co un cil Pro grams and Ac tion Plans: Arc tic Bi o di ver sity As-
ses sment; Cir cum po lar Bi o di ver sity Mo ni to ring Pro gram; Arc tic Cli ma te Im pact As ses sment; 
Arc tic Hu man De ve lop ment Re port. 

43) Пре ма: „Co un cil con clu si ons on de ve lo ping a Euro pean Union Po licy to wards the Arc tic 
Re gion“, Co un cil of the Euro pean Union, FO RE IGN AF FA IRS Co un cil me e ting , Brus sels, 
12 May 2014; „Euro pean Par li a ment re so lu tion of 12 March 2014 on the EU stra tegy for the 
Arc tic 2013/2595(RSP)“, Euro pean Par li a ment, Stras bo urg , 12 March 2014; „De ve lo ping a 
Euro pean Union Po licy to wards the Arc tic Re gion: pro gress sin ce 2008 and next steps”, Euro-
pean Com mis sion, Brus sels, 26.02.2012.

44) Mar ce la Cupalová, „Energetická bez peč tnost EU“, у: Energetická bez peč tnostge o po li tické 
so u vi slo sti, Vysoká ško la mezinároních a ve ř ejných vzta hů Pra ha, Pra ha, 2008, стр. 158-184.
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На за се да њу Арк тич ког са ве та у ма ју 2013. го ди не у ста тус 
стал ног по сма тра ча су при мље не Ин ди ја, Ки на, Ја пан, Ју жна Ко ре-
ја, Ита ли ја и Син га пур, али не и ЕУ, чи ји је зах тев од би јен.45) Че сто 
се на во ди да су раз ло зи од би ја ња ре стрик тив не од ред бе прав них 
нор ми ЕУ, ко ји ма се про пи су ју го ди шње кво те из ло ва ри бе, као и 
из ри чу за бра не ло ва по је ди них жи во тињ ских вр ста (фо ке, на при-
мер). Ме ђу тим, пра ве раз ло ге би тре ба ло тра жи ти у ге о по ли ти ци 
са јед не, и тра ди ци о нал ној се бич но сти др жа ва са дру ге стра не. 
Што се ге о по ли тич ких раз ло га ти че, у ре ша ва ње арк тич ког пи та-
ња ди рект но су укљу че на два ве ли ка ге о по ли тич ка игра ча - САД 
и Ру си ја, за тим и Ка на да, као ва жна ре ги о нал на си ла, а све ве ћи 
ин те рес по ка зу ју и Ки на и Ја пан. Ула зак ЕУ у ову ге о по ли тич ку 
игру ни је у ин те ре су ни јед не од ових си ла. Због то га је при мет но 
рас по ло же ње да се раз го ва ра по је ди нач но са европ ским др жа ва ма, 
али не и са ЕУ као це ли ном. Са дру ге стра не, ин те рес пре све га 
Дан ске, ни је да сво ја бо гат ства про на ђе на на Грен лан ду де ли са 
дру ги ма, већ да их ис ко ри сти за соп стве ни раз вој. Што се Дан ске 
ти че, она је ујед но и чла ни ца НА ТО-а, па та ко мо же да обез бе-
ди сво је арк тич ке гра ни це ефи ка сни је не го пре ко члан ства у ЕУ. 
Швед ска и Фин ска ни су чла ни це НА ТО, па су сто га за ин те ре со ва-
ни је да пра ве про стор за ве ће при су ство ЕУ на Арк ти ку, јер ће та ко 
бо ље за шти ти соп стве не ин те ре се. Ме ђу тим, ове две зе мље не ма ју 
при ступ арк тич ким во да ма, што се од ра жа ва не по вољ но на њи хов 
укуп ни по ло жај на Арк ти ку и у ве ли кој ме ри, по сма тра но са аспек-
та ре ал по ли ти ке, огра ни ча ва њи хо ву мо гућ ност ре а го ва ња (не ма ју 
при ступ бо га тим на ла зи шти ма фо сил них го ри ва и оста лих си ро ви-
на, не ма ју сво ју при о бал ну еко ном ску зо ну и тд.). 

С об зи ром на по ку ша је да се нај пре Кон вен ци јом о бу дућ но-
сти Евро пе, а за тим и Ли са бон ским спо ра зу мом, утвр де осно ве за 
во ђе ње је дин стве не спољ не и од брам бе не по ли ти ке ЕУ, де ша ва ња 
око укљу чи ва ња ЕУ у ре ша ва ње арк тич ког пи та ња де лу ју оне спо-
ко ја ва ју ће. ЕУ по ку ша ва да се ак тив но укљу чи у ове про це се, али 
је она ипак у до број ме ри скрај ну та. То пред ста вља опа сност по 
без бед ност кон ти нен та у це ли ни. Чи ни се да ће та ко и оста ти све 
док ЕУ не фор ми ра соп стве не вој не сна ге (ако их фор ми ра!). Све 
док ЕУ у вој ном сми слу за ви си од НА ТО и ње на без бед ност ће у 
ве ли кој ме ри за ви си ти од САД. Ина че, од осам арк тич ких др жа ва, 
чак пет њих је у НА ТО (САД, Ка на да, Исланд, Нор ве шка, Дан ска). 
Ка над ски ис тра жи вач Ро берт Јубеp (Ro bert Hu e bert) на во ди да је 
при мет но ка ко су арк тич ке др жа ве све спрем ни је не са мо да сво-
је ин те ре се бра не ди пло мат ским пу тем, већ и вој ним сред стви ма. 

45)  Ni ko laj Ni el sen, „Chi na be ats EU to Arc tic Co un cil mem ber ship“, EU Ob ser ver, 16 MAY 
2013, до ступ но на: https://euob ser ver.com/eu-chi na/120138, при сту пље но 05. 05. 2015.
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Ка ко на во ди, САД, Ка на да, Ру си ја, Нор ве шка и Дан ска су за по-
след њих 25 го ди на про из ве ле или на ја ви ле про из вод њу нај ма ње 
66 бро до ва чи ја је на ме на во ђе ње бор бе них деј ста ва у арк тич ким 
усло ви ма. Ме ђу њи ма су но ве бр зе нор ве шке фре га те са оја ча ним 
тру пом за пло вид бу по за ле ђе ној по вр ши ни, 12 но вих па трол них 
бро до ва Дан ске, 12 про је ка та ну кле ар них под мор ни ца САД, 15 но-
вих под мор ни ца Ру си је, уз joш је дан ну кле ар ни ле до ло мац. По ред 
то га, Ру си ја је об но ви ла ле то ве сво јих стра те шких бом бар де ра из-
над Арк ти ка и за по че ла са фор ми ра њем спе ци јал них вој них сна га 
за ду же них за од бра ну ви тал них ин те ре са на Арк ти ку.46)

Све до ци смо про це са ми ли та ри за ци је Арк ти ка, а од од но са 
сна га кључ них ге о по ли тич ких игра ча, њи хо вих ци ље ва и ме ђу соб-
них ве за, за ви си и да ли ће и ка да би ти пред у зи ма не ме ре ко је има-
ју за циљ успо ра ва ње кли мат ских про ме на, енер гет ска без бед ност 
и еко ном ска бу дућ ност европ ских др жа ва47). При то ме, ЕУ као не-
за о би ла зан чи ни лац европ ске без бед но сти ни је ди рект но укљу че-
на у про цес до но ше ња нај ва жни јих од лу ка о бу дућ но сти Арк ти ка, 
а исто вре ме но ни је вој но спо соб на да се на мет не као чи ни лац у 
том про це су. Због ово га ће се пи та ње без бед но сти Евро пе и ње них 
ин те ре са на Арк ти ку мо ра ти ре ша ва ти ди пло мат ским сред стви ма, 
стал ним вр ше њем по ли тич ких и дру гих при ти са ка (пре све га на 
Дан ску, Швед ску и Фин ску, али у ве ли кој ме ри и на Нор ве шку и 
Исланд) и до го во ри ма са САД и Ка на дом са јед не (те сна са рад-
ња са НА ТО), и Ру си јом (уса гла ша ва ње за јед нич ког на сту па по 
по је ди ним пи та њи ма) са дру ге стра не. Уко ли ко та кав при ступ не 
до не се же ље ни ре зул тат, Евро па ће би ти та лац до го во ра из ме ђу 
две нај ве ће арк тич ке зе мље, ко је ће на мет ну ти до го во ре на ре ше ња 
оста ли ма. 
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Du san Pro ro ko vic

THE IM PACT OF „ARC TIC IS SUE“ 
ON EURO PEAN SE CU RITY

Re su me
The ′Arc tic is sue′ is be co ming one of the most im por tant qu e

sti ons in the in ter na ti o nal re la ti ons. The re are three im por tant is su es 
re gar ding this re gion that ma kes it sig ni fi cant when it co mes to in ter na
ti o nal se cu rity: 1) its ge o stra te gic im por tan ce, 2) the im pact of cli ma te 
chan ge on mel ting the ice co ver and bi o di ver sity pro tec tion, 3) and 
ex plo i ta ti on of fos sil fu els. We are wit nes sing a pro cess of the Arc tic 
mi li ta ri za tion, and it is that from the po wer re la ti ons of the key ge o po
li ti cal players, the ir go als and the ir mu tual re la ti on ship that the speed 
of cli ma te chan ge, energy se cu rity and eco no mic fu tu re of the Euro pean 
co un tri es de pends on. It is un fa vo ra ble for the Euro pean co un tri es that 
the EU as a key fac tor in the Euro pean se cu rity is not di rectly in vol ved 
in ma king key de ci si ons abo ut the fu tu re of the Arc tic, and at the sa me 
ti me it is not mi li ta rily ca pa ble to esta blish it self as a fac tor in this pro
cess.
Keywords: the Arc tic, cli ma te chan ge, energy se cu rity, in ter na ti o nal se cu rity

* Овај рад је при мљен 27. априла 2015. го ди не, а при хва ћен за штам пу на са стан ку ре дак-
ци је 15. маја 2015. го ди не.
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Сажетак
У овом члан ку аутор се ба ви исто ри јом ан гло-аме рич ке упо-

тре бе ра ди кал ног исла ми зма. Нај пре се об ја шња ва мо дел овог ви да 
ин стру мен та ли за ци је и из но се се раз ло зи за што је у раз ли чи тим 
окол но сти ма упра во исла ми зам био ве о ма ко ри сно ору ђе Ен гле за 
и Аме ри ка на ца. За тим се да је исто риј ски пре глед нај ва жни јих 
слу ча је ва ове са рад ње. Об ра ђу ју се при ме ри Ло рен са од Ара би је, 
Хлад ног ра та, Ав га ни ста на, Бо сне и Че че ни је, Арап ског про ле ћа 
и на кра ју се го во ри о мо гућ но сти упо тре бе исла ми зма за др жа ње 
за пад не Евро пе у по кор но сти.
Кључ не ре чи: Ен гле зи. Аме ри кан ци, исла ми зам, Арап ско про ле ће, Евро па

По ло ви ном но вем бра 2014. ка би нет прин ца Бин За је да, од но-
сно вла сти Ује ди ње них Еми ра та, у скла ду с фе де рал ним за ко ном о 
су зби ја њу те ро ри зма, об ја вио је ли сту те ро ри стич ких ор га ни за ци-
ја ка ко би се у ме ди ји ма и дру штву по ди гла свест о њи хо вом де ло-
ва њу и опа сно сти ма ко је од њих пре те. Ли ста об у хва та 85 име на1) 
ме ђу ко ји ма се на ла зе и Ал Ка и да, по злу чу ве ни Бо ко Ха рам, Му-
сли ман ско брат ство итд. По пи са не су да кле нај ра ди кал ни је исла-
ми стич ке и џи ха ди стич ке гру па ци је ко је угро жа ва ју све се ку лар не 
али и тра ди ци о нал не, уме ре не ре жи ме у му сли ман ским зе мља ма. 
Је ди на не и слам ска ор га ни за ци ја на ли сти је Кан вас из Бе о гра да.

Ди рек тор и осни вач ове гру па ци је ко ја под тим име ном де лу-
је од 2004. го ди не, Ср ђа По по вић, у из ја ви за ме ди је твр дио је да се 
ра ди о гре шци. Ње го ви при ја те љи из Аме ри ке ре а го ва ли су про те-

* Чланак је настао као део пројекта 179014 који финансира Министарство просвете, нау-
ке и технолошког развоја Републике Србије.

1) Ви де ти спи сак на http://www.wam.ae/en/news/emi ra tes-in ter na ti o nal/1395272478814.html, 
при сту пље но 15. 04. 2015.
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стом код вла сти УАЕ и тра жи ли су да се Кан вас укло ни са по ме ну-
тог спи ска. Ми ни стар ино стра них по сло ва ове др жа ве је ме ђу тим 
на Тви те ру ис та као да се не ра ди о би ло ка квој гре шци, већ да је 
Кан вас ста вљен на ли сту због сво је бли ске са рад ње са Му сли ман-
ским брат ством.

Због за тво ре но сти ме ди ја и због чу ва ња пе то ок то бар ског ми-
та, у Ср би ји је чи та ва при ча о Кан ва су ма ло по зна та. Кан вас је 
на стао из мо де ла ко ји су аме рич ке без бед но сне струк ту ре раз ви ле 
при ли ком при пре ме ру ше ња Сло бо да на Ми ло ше ви ћа. Оно што се 
код нас још увек на зи ва де мо крат ском ре во лу ци јом, у Ру си ји, Ки-
ни, Ира ну и ни зу дру гих зе ма ља из у ча ва се као мо дел та ко зва них 
обо је них ре во лу ци ја ко ји ма Аме ри кан ци и њи хо ви са ве зни ци под-
ри ва ју и ру ше не по доб не ре жи ме по све ту. Не на сил ни от пор као 
ва жан сег мент др жав ног пре вра та, сми сли ли су и раз ви ли те о ре-
ти чар Џин Шарп и ле ген дар ни пу ков ник Ро берт Хел ви, ко ји га је 
пр ви пут им пле мен ти рао у Ср би ји пре ко ор га ни за ци је От пор, чи је 
је ак ти ви сте лич но об у ча вао.

Мо дел ко ји се та да од лич но по ка зао, на кон то га је уса вр ша-
ван и раз ви јан да би до са да био при ме њен у ви ше од три де сет 
др жа ва. Ак ти ви сти ко је су По по вић и ње го ви са рад ни ци об у ча ва-
ли де ло ва ли су у Укра ји ни, Гру зи ји, Ли ба ну, на Мал ди ви ма итд. 
и уче ство ва ли у сме на ма број них ре жи ма. Од 2004. овај по сао је 
фор ма ли зо ван под окри љем Кан ва са као ком би на ци је не вла ди не 
ор га ни за ци је, оба ве штај ног ин стру мен та и кон сул тант ске ку ће. Уз 
По по ви ћа, нај ва жни је име у Кан ва су је би зни смен Сло бо дан Ђи-
но вић, вла сник „Ори он те ле ко ма”.

Но, от куд они у дру штву Ал Ка и де? Ко год има ло пра ти исто-
ри ју та ко зва ног Арап ског про ле ћа зна да је на те ре ну сло жно де-
ло ва ла на из глед не спо ји ва ко а ли ци ја из ме ђу за пад них ли бе рал них 
фон да ци ја и не вла ди них ор га ни за ци ја ти па Кан вас и исла ми стич-
ких гру па по пут Му сли ман ског брат ства. То је мо дел ко јим је нпр. 
ски нут Му ба ра ков ре жим у Егип ту. Та мо где не на сил ни ме то ди ни-
су да ли ре зул та те, ко а ли ци ји су при кљу чи ва не и ору жа не џи ха ди-
стич ке гру пе, као што је то би ло у Ли би ји или Си ри ји.

Шо ки ра ни чи та лац мо ра да се при се ти ка ко ово ни је пр ви 
пут и ка ко Аме ри кан ци, а пре њих Бри тан ци, има ју ду гу исто ри ју 
са рад ње са ра ди кал ним исла ми стич ким гру па ма и њи хо ве ин стру-
мен та ли за ци је и упо тре бе. Ова те ма је, до ду ше сти дљи во, отва ра на 
и на кон кон тро верз них до га ђа ја од 11. сеп тем бра 2001, а свој ри-
вајвл до жи ве ла је на дру штве ним мре жа ма и ал тер на тив ним ме-
ди ји ма и на кон не дав ног ма са кра у Па ри зу у ре дак ци ји ча со пи-
са Шар ли Еб до. Као што је на кон 2001 под се ћа но да је фе но мен 
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Оса ма Бин Ла ден по сле ди ца де ло ва ња аме рич ких тај них слу жби у 
Ав га ни ста ну осам де се тих го ди на, та ко је по сле до га ђа ја у Па ри зу 
ука зи ва но на то да су ма са кр по чи ни ли љу ди ко ји се се пре то га бо-
ри ли у Си ри ји као при пад ни ци ра ди кал них исла ми стич ких тру па 
ко је су по др жа ва ли Аме ри ка и ње ни за пад ни са ве зни ци, укљу чу ју-
ћи и са му Фран цу ску.

Но. по сто је и они ко ји су ишли и ко рак да ље. Оба слу ча ја, 
11. сеп тем бар и Шар ли Еб до има ли су чи тав низ не ло гич но сти и 
пра зни на у оно ме што је из ло же но као зва нич на вер зи ја ових до-
га ђа ја.2) У слу ча ју Шар ли Еб до по но ви ли су се исти мо мен ти као и 
у прет ход ном слу ча ју (слу чај но оста вље на и на ђе на до ку мен та ак-
те ра итд). Ако се са гле да ју кон текст оба де ша ва ња и по тен ци јал не 
по ли тич ке, без бед но сне и ге о по ли тич ке по сле ди це, по ста је ја сно 
за што су мно ги по сум ња ли да оба до га ђа ја но се обе леж ја та ко зва-
них фолс флег ак ци ја, од но сно да су у оба слу ча ја аме рич ке слу жбе 
у нај ма њу ру ку за тво ри ле очи, или мо жда чак и на мен ски упо тре-
би ле ислам ске те ро ри сте за ре а ли за ци ју сво јих ци ље ва.

И слу чај Кан вас и слу чај Шар ли Еб до, као и ге не рал но пи-
та ње му сли ма на у Евро пи, пред ста вља ју до бар по вод за јед ну ши-
ру, мо дел ску и ге не а ло шку ана ли зу исто ри је упо тре бе Исла ма од 
стра не нај пре Бри та на ца а за тим и Аме ри ка на ца. Аме ри кан ци су 
по сле Пр вог свет ског ра та пре у зе ли вла да ви ну све том од Бри та-
на ца ко ји су то ра ди ли у де вет на е стом ве ку, али у од ре ђе ној ме ри 
још од пре у зи ма ња до ми на ци је на свет ским мо ри ма од Шпа ни је, 
а за тим и Хо лан ди је. Због је зич ке и исто риј ске бли ско сти ове две 
др жа ве, сма тра се да је у пи та њу не ка вр ста ло гич ног на сле ђи ва ња 
при че му су Аме ри кан ци у нај ве ћем бро ју слу ча је ва пре у зе ли и 
по не кад са мо уна пре ди ли, и у скла ду са зах те ви ма вре ме на адап ти-
ра ли по сто је ће бри тан ске мо де ле и тех ни ке вла да ви не. У то спа да 
нпр. и си стем кон тро ле европ ског кон ти нен та из по зи ци је спољ-
ног ба лан се ра ко ји се од ви ја и по ма га њем про це са де ста би ли за ци-
је од но са ме ђу кон ти нен тал ним на ро ди ма.3) Бри тан ци су на рав но 
по сле Пр вог, а на ро чи то по сле Дру гог ра та на ста ви ли да уче ству ју 

2) По гле да ти нпр. од лич ну књи гу Ма ти ја са Бре кер са и Кри сти ја на Вал те ра, 11.09 – де сет 
го ди на ка сни је, Ла гу на, Бе о град, 2012.

3) О ово ме по гле да ти кла сич ну сту ди ју гро фа Ре вен тло ва, ко ја и по ред сво је из вор не про-
па ганд не свр хе има низ ко ри сних по ен ти и ге не рал но пла у зи би лан основ ни мо дел об-
ја шње ња бри тан ске до ми на ци је Евро пом. Ernst Re ven tlow, The Vam pi re of the Con ti nent, 
Jac kson Press, 1916. Та ко ђе и не дав но об ја вље ну књи гу Ни ко ла ја Ста ри ко ва ко ја има 
на гла сак на бри тан ску тра ди ци ју уну тра шњих де ста би ли за ци ја ве ли ких кон ку ре на та 
пре ко ре во лу ци ја, при че му је основ ни за да так спре ча ва ње кон струк ци је фло те ко ја би 
угро зи ла бри тан ску до ми на ци ју мо ри ма. Ви ди Ни ко лай Ста ри ков, Ге о по ли ти ка: как 
это де ла ет ся, Пи тер, Санкт Пе тер бург, 2013.
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у та квим ак тив но сти ма као мла ђи парт нер, по ма жу ћи сво јим ис ку-
ством и оба ве штај ним софт ве ром.

Да кле у овом тек сту по ку ша ће мо да из не се мо раз ло ге за упо-
тре бу по ли тич ког исла ма, на чи не на ко ји се то ра ди и на кра ју да 
ука же мо на по тен ци јал упо тре бе му сли ман ског ста нов ни штва у 
Евро пи за кон тро лу и прет ње де ста би ли за ци јом од стра не Ан гло-
Аме ри ка на ца да нас.

*
У два на вра та Ислам је су штин ски и фун да мен тал но угро-

зио за пад ну, европ ску ци ви ли за ци ју. Пр ви пут је то би ло у вре ме 
фор ми ра ња Ка ли фа та и ње го вог стра хо ви тог ши ре ња ка да су Ка ро-
лин зи бра ни ли про дор му сли ма на пре ко Пи ри неј ског по лу о стр ва у 
оста так Евро пе.4) Упр кос по ра за Ка ли фат се кон сти ту и сао и на том 
про сто ру, где је остао то ком на ред них не ко ли ко сто ти на го ди на. 
Ко нач ни за вр ше так ре кон ки сте и из ба ци ва ње му сли ма на са Пи-
ри неј ског по лу о стр ва де сио се тек 1492. кад је и Гра на да пре шла у 
шпан ске ру ке.

У исто вре ме тра ја ла је дру га ве ли ка ин ва зи ја му сли ма на на 
Евро пу ко ју су во ди ли сул та ни Осман ског цар ства. На кон што је 
уни ште но Ви зан тиј ско цар ство и оку пи ра не ма ње бал кан ске др-
жа ве, а за тим и Ма ђар ска, осман ли је су у два на вра та до шле до 
зи ди на Бе ча као ка пи је за про дор у цен трал ну за пад ну Евро пу. Да-
кле до по ло ви не про шлог ми ле ни ју ма ислам ски свет био је у нај-
ма њу ру ку јед на ко раз ви јен и мо ћан, а че сто је успе вао да над ма ши 
европ ски свет у ра зним обла сти ма. На у ка, фи ло зо фи ја, астро но ми-
ја, кул ту ра, по е зи ја, рат на ве шти на, ме ди ци на, тр го ви на, јед на ко 
до бро су се раз ви ја ли и у ислам ском све ту. Но са успо ном мо дер не 
и ка пи та ли зма, као и са екс пло а та ци јом ре сур са Аме ри ке, у дру-
гој по ло ви ни ми ле ни ју ма за пад ни свет је да ле ко од нео пре ва гу над 
ислам ским. Во де ћа му сли ман ска си ла, Осман ско цар ство ушло је 
у пе ри од стаг на ци је и опа да ња ко јим је чи тав му сли ман ски свет 
по стао пред мет бру тал ног ма ни пу ли са ња од стра не европ ских др-
жа ва ко је су се све ви ше ус пи ња ле, осва ја ју ћи по ла ко про сто ре на 
ко ји ма жи ве му сли ма ни. Му сли ма ни су по че ли да за о ста ју у свим 
сфе ра ма по ста ју ћи та ко обје кат пре да тор ства за пад них ко ло ни јал-
них си ла у ко ји ма су сви аспек ти ци ви ли за ци је стра хо ви то на пре-
до ва ли. Док је у пр вој по ло ви ни про шлог ми ле ни ју ма ви тал ни Ис-
лам угро жа вао Евро пу, у дру гој по ло ви ни је ислам ски свет по стао 

4) Про дор ка ју гу и ју го и сто ку бра ни ла је и успе шно од бра ни ла Ви зан ти ја.
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про стор европ ске ко ло ни за ци је, екс пло а та ци је и ни ма ло бе не во-
лент ног прак ти ко ва ња мо ћи.5)

Та ква по зи ци ја објек та уз ли дер ство углав ном ко рум пи ра них 
и нео д го вор них ли де ра скло них слат ком жи во ту и го ми ла њу бо гат-
ства, омо гу ћи ла је Евро пља ни ма раз не вр сте ин фил тра ци ја, ма ни-
пу ла ци ја и овла да ва ња чи та вим сег мен ти ма др жав ног, дру штве ног, 
без бед но сног па и вер ског жи во та у овим зе мља ма. Сто га су нај пре 
Фран цу зи и Бри тан ци, а за тим и Аме ри кан ци раз ви ли чи тав низ 
ме ха ни за ма за упо тре бу и ин стру мен та ли за ци ју исла ма и ислам-
ског ста нов ни штва ко је је би ло ла ко по кре та ти пре ко не ког об ли ка 
вер ског фа на ти зма или оби ља нов ца.

У по след ња два ве ка ислам је ко ри шћен у ве ли кој ме ри про-
тив пра во слав них др жа ва. Бри тан ци су ви ше од јед ног ве ка по ма-
га ли оп ста нак „бо ле сни ка на Бос фо ру“ и спре ча ва ли осло ба ђа ње 
бал кан ских на ро да упра во да би спре чи ли из ла зак Ру си је на то пла 
мо ра. Но то њи хо во при ја тељ ство има ло је и сво ју дру гу стра ну: у 
исто вре ме су по ма га ли фи нан сиј ску ко ло ни за ци ју и за ду жи ва ње 
Ото ман ске им пе ри је, али и отва ра ли раз не по ли тич ке мо гућ но сти 
за де ло ва ње уну тар са мог цар ства. Ра зни бри тан ски ак ти ви сти већ 
су то ком осам на е стог ве ка пу то ва ли ши ром цар ства гра де ћи сво-
је кон так те, тр го вач ке ве зе, спро во де ћи ар хе о ло шка ис пи ти ва ња, 
али и оба ве штај но-шпи јун ски рад. Из тог до ба оста ла је при ча о 
та ко зва ним Хем фе ро вим ме мо а ри ма, за ко је да нас углав ном вла-
да ми шље ње да су апо криф ни, али вр ше огром на ути цај у ислам-
ском све ту где се уве ли ко пре штам па ва ју и ши ре. Књи га на вод них 
ме мо а ра бри тан ског ши ју на из осам на е стог ве ка Хем фе ра, об ја-
вље на је пр ви пут 1888. го ди не на тур ском. Ова ислам ско-ен гле-
ска ва ри јан та Про то ко ла си он ских му дра ца до но си при чу пре ма 
ко јој је чи тав ве ха би зам на вод но кре а ци ја бри тан ских оба ве штај-
них кру го ва. Хем фер је на вод но био шпи јун ко ји се ин фил три рао у 
арап ски свет и ди рект но под ста као Му хе мед ибн Абд ал-Ва ха ба да 
осну је сво ју сек ту на вод но кон зер ва тив ног исла ма, ко ја ће по се ја ти 
раз дор уну тар ислам ског све та.

При ча је и да ље ве о ма по пу лар на по себ но уну тар су нит ског 
све та ко ји ве ха ба и зам ви ди као опа сан ту мор из ра стао упра во на 
те лу Су ни та.6) Апо криф ни аутор ко ји је при чу гра дио у по след-

5) Ово је пра тио аде ква тан дис курс ори јен та ли за ци је ко ји је Ори јент пред ста вљао ис кљу-
чи во као ком би на ци ју чул них ужи ва ња, ми сти ке, де спо ти зма, не е фи ка сно сти и ко руп-
ци је, а по ти ски вао ње го ву не ка да моћ ну исто ри ју.

6) Јед но ско ра шње из да ње из 2001, са „аде кват ним” ко мен та ри ма при ре ди о ца мо же се 
по гле да ти на стра ни ци http://www.ha ki kat ki ta be vi.com/dow nlo ad/en glish/14-Con fes si on-
sOf%20ABri tishSpy.pdf, при сту пље но 15. 04. 2015.
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њој че твр ти ни де вет на е стог ве ка очи глед но је имао осно ве за њу 
у ствар ном по на ша њу Ен гле за у то до ба. Ка ко Ита ли ја ни ка жу “Se 
non è ve ro, è ben tro va to”, да кле „и ако ни је исти на, згод но је на ђе-
но“. Крај де вет на е стог ве ка је до ба ка да врх Осман ске им пе ри је ко-
нач но по чи ње да се из вла чи из ру ку Бри та на ца и Фран цу за гра де ћи 
ви ше стру ке ве зе са но вом си лом у Евро пи, Не мач ком. Не мач ка се 
по ка за ла као да ле ко со лид ни ји парт нер и озбиљ но је до при не ла 
мо дер ни за ци ји ото ман ске вој ске, про све те, уни вер зи те та, јав не 
упра ве итд. Све то је до при не ло да Бри та ни ја ко нач но уз Ру си ју 
по др жи али јан су бал кан ских на ро да ко ја ће ре зул то ва ти бал кан-
ским ра то ви ма и из ба ци ва њем Тур ске са Бал ка на.

У окви ру при пре ма за еви дент но на сту па ју ћи свет ски су коб, 
Бри тан ци су уве ли ко по че ли да ра де на де ста би ли за ци ји Тур ске 
као нај ва жни јег не е вроп ског парт не ра цен трал них си ла и Не мач ке. 
Ову епо пе ју обе ле жи ће име Т. Е. Ло рен са или Ло рен са од Ара би је. 
Но пре ње га је ве о ма ва жну уло гу имао ис тра жи вач, оба ве шта јац 
и ка пе тан Ви ли јем Хен ри Ир вин Шек спир ко ји је ус по ста вио пр ве 
зва нич не кон так те бри тан ске ад ми ни стра ци је са по ро ди цом Ибн 
Са у да, бу ду ћег кра ља Са у диј ске Ара би је.7) У пе ри о ду од 1910 до 
сво је смр ти 1915. он је био вој ни са вет ник та да шњег еми ра. За-
да так до би јен од бри тан ске вла де му је био да обез бе ди Са у до ву 
по др шку за на пре до ва ње бри тан ског екс пе ди ци о ног кор пу са ко ји 
је на пре до вао кроз Ме со по та ми ју и за у зео Ба сру. Ка да је по ги нуо, 
ње го ва гла ва је од се че на, а Ото ман ске вла сти су на ка пи ја ма Ме ди-
не ока чи ли ње гов шлем као до каз Са у до ве са рад ње са Бри тан ци ма.

По сао уну тра шње де ста би ли за ци је Ото ман ског про тив ни-
ка, пре у зео је по ме ну ти Ло ренс. Стра те ги ја је оста ла иста: тре ба ло 
је под ста ћи на по бу ну Ара пе ко ји су та да чи ни ли око 60% од 25 
ми ли о на ста нов ни ка ца ре ви не. Док је Шек спир бли ско са ра ђи вао 
са Са у дом, Ло ренс је из гра дио ве зе са еми ром Ме ке, Ху се ин ибн 
Али јем. Још од 1915. по че ли су тај ни пре го во ри из ме ђу Ху се и на и 
бри тан ског ви со ког пред став ни ка у Ка и ру Мек Ма хо на. Бри тан ци 
су обе ћа ва ли кре и ра ње по себ ног арап ског ка ли фа та, али због не са-
гла сно сти око Па ле сти не пре го во ри су пре ки ну ти. На ред не го ди не 
обе стра не су до би ле но ве под сти ца је за при бли жа ва ње по зи ци-
ја па је та ко 10. ју на 1916. из би ла арап ска по бу на ка да је 30 000 
бе ду и на под Ху се и но вом ко ман дом на па ло на ото ман ску че твр ту 
ар ми ју. До 1918, Бри тан ци су Ара пи ма пла ћа ли ме сеч но око 220 

7) На ње га је не дав но код нас под се тио Сло бо дан Јан ко вић у „Про ме не на Бли ском ис то ку 
и у се вер ној Афри ци – ка пост су ве ре ном свет ском по рет ку“, На ци о нал ни ин те рес, бр. 
2, стр. 261-315., 2011, стр. 270. Ко ле ги Јан ко ви ћу ду гу јем ве ли ку за хвал ност за зна чај ну 
по моћ при из ра ди овог члан ка. 
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000 фун ти у зла ту уз огром ну по моћ у оруж ју. Ло ренс је по слат 
у ок то бру 1916. као офи цир за ве зу код прин ца Феј са ла и сна жно 
је по мо гао ре ор га ни за ци ју вој ске и пре ла зак на мо дер но ге рил ско 
ра то ва ње.8)

Све у све му, на кон по ра за у фрон тал ној би ци код Га ли по ља 
1915. го ди не, уз по моћ по бу ње них Ара па, Бри та ни ја је стра хо ви то 
осла би ла Ото ман ску ца ре ви ну из ну тра, што јој је по мо гло да је на 
кра ју са вла да и да јој за јед но са Фран цу ском пре от ме ве ли ки до 
те ри то ри ја. Као што је по зна то Бри тан ци су пре ва ри ли Ара пе, и 
Бал фу ро вом де кла ра ци јом из 1917. об ја ви ли су на ме ру да ство ре 
Је вреј ску др жа ву у Па ле сти ни. На осно ву тај ног спо ра зу ма Сајкс-
Пи ко Фран цу ска и Бри та ни ја су по де ли ле зо не ин те ре са узи ма ју ћи 
ман дат да упра вља ју Си ри јом и Ли ба ном, од но сно Ира ком, Па ле-
сти ном и Јор да ном. На Арап ском по лу о стр ву ство ре но је не ко ли ко 
но вих др жа ва, али обе ћа ње ко је је Мек Ма хон да вао о сло бод ној и 
ауто ном ној упра ви Ара па над сво јим те ри то ри ја ма ни је ре а ли зо ва-
но. Но бри тан ски ци ље ви су успе шно ре а ли зо ва ни.

*
На ред ни зна ча јан сег мент ко ји тре ба из дво ји ти је Ав га ни-

стан ски рат. То ком пе ри о да хлад ног ра та, у арап ском све ту су до-
ми ни ра ли се ку лар ни, ауто ри тар ни, со ци ја ли стич ки и про со вјет ски 
ре жи ми. Ан гло-аме ри кан ци су ра зу мљи во гра ди ли ве зе са је ди ном 
озбиљ ном си лом ко ја је та кве ре жи ме мо гла да пот ко па ва, са екс-
трем ним исла ми стич ким по кре ти ма и ор га ни за ци ја ма.9) Нпр. то-
ком опе ра ци је Ајакс, 1953. ка да је укло њен уме ре ни де мо крат ски 
пре ми јер Му ха мед Мо са дек, про тив ње га су под сти ца ни и ко му ни-
сти и исла ми сти.10) За ни мљи во је да је Са ид Кутб бу ду ћи ли дер Му-
сли ман ског брат ства у Егип ту то ком ше зде се тих и се дам де се тих, и 
глав ни опо нент На се ра, кра јем че тр де се тих про вео две го ди не на 
сту диј ском пу то ва њу по Аме ри ци ко је је фи нан си ра ла и ор га ни зо-
ва ла аме рич ка ад ми ни стра ци ја.

С дру ге стра не, Аме ри кан ци су као про тив те жу Егип ту и 
Си ри ји по ма га ли из ра зи то ислми стич ке кон зер ва тив не мо нар хи је 
по пут Са у диј ске Ара би је (за штит ни ка и про мо те ра ве ха би зма) и 
Јор да на. Ту би се мо гли по ме ну ти и крај ње кон тро верз ни од но си са 

8) О ње го вим аван ту ра ма сни мљен је 1962. го ди не чу ве ни филм Ло ренс од Ара би је са 
Пи те ром О' Ту лом у глав ној уло зи. Ре ди тељ је Деј вид Лин. Филм је до био чак се дам 
оска ра.

9) Ка ко Ха ли ди ка же, то ком Хлад ног ра та Ислам је био ва жан део аме рич ког иде о ло шког 
ар се на ла за бор бу про тив ко му ни зма. Ви де ти: R. Kha li di, So wing Cri sis: The Cold War 
and Ame ri can Do mi nan ce in the Mid dle East, Bo ston: Be a con Press, 2009.

10) С. Кин зер, С, Сви Ша хо ви љу ди, Са ми здат Б92, Бе о град, 2005.
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Па ки ста ном, па и до кра ја не раз ја шње на по за ди на иран ске ислам-
ске ре во лу ци је за ко ју је сврг ну ти шах кри вио упра во Аме ри кан-
це.11) Но ду го роч но гле да но Ав га ни стан ска епи зо да ће уз тра ди ци о-
нал не ве зе са Са у диј ци ма, ду го роч но има ти нај ва жни је по сле ди це. 
Чар ли Ку пер с пра вом ука зу је да је ово нај ди рект ни ја аме рич ка 
упо тре ба Исла ма то ком хлад ног ра та као ору ђа про тив ко му ни зма. 
А ње на по сле ди ца је ра ђа ње гло бал ног џи ха ди зма.12)

Кра јем 1979. као по др шку свом пи о ну Ба бра ку Кар ма лу, 
СССР је у Ав га ни стан упу тио 85 000 вој ни ка. Тра ди ци о нал на ту-
ма че ња твр де да је то био од раз со вјет ског екс пан зи о ни зма, али 
но ви ја ис тра жи ва ња ба ца ју ак це нат на иде ју о пре вен тив ном за у-
ста вља њу ши ре ња исла ми зма ко ји је на кри лу иран ске ре во лу ци је 
мо гао да за хва ти и стра те шки зна ча јан Ав га ни стан, а пре ко ње га да 
се пре ли је и у цен трал но а зиј ске со вјет ске ре пу бли ке13)

На кон ула ска Со вје та, Аме ри кан ци су за јед но са Са у диј ци ма 
за по че ли сво ју нај ску пљу тај ну опе ра ци ју од Ви јет на ма. ЦИА је 
по кре ну ла тзв опе ра ци ју Ци клон ко ја је тра ја ла и на кон со вјет ског 
по вла че ња. Са мо то ком 1987. по моћ је из но си ла 630 ми ли о на до-
ла ра. Са у диј ци су сва ки аме рич ки до лар по кри ва ли сво јим ка ко би 
обез бе ди ли оруж је и по треб ну опре му за по бу ње ни ке у Ав га ни ста-
ну. Нај ве ћи део ис по ру ка је ишао пре ко њих ка ко би Аме ри кан ци 
за та шка ли сво је уче шће. Дру ги део по мо ћи обез бе ђи ва ли су пре ко 

11) Кри за са та о ци ма у Те хе ра ну је кључ ни мо ме нат ко ји је обо рио Кар те ра и до вео на власт 
Ре га на. Кри за је око ча на не ду го по сле за вр шет ка пред сед нич ких из бо ра у САД. Та ко ђе, 
у том кон тек сту је за ни мљи ва и иран ско-кон тра шка афе ра из 1986. ка да се от кри ло да је 
аме рич ка ад ми ни стра ци ја кр ше ћи ем бар го тај но про да ва ла оруж је Ира ну за рат са Ира-
ком и од тих па ра фи на си ра ла кон тра ше у Ни ка ра гви. Ви ли јам Енг дал у сво јој по зна тој 
књи зи Сто ле ће ра та (Eng dahl, стр. 171) твр ди да су Бри тан ци и Аме ри кан ци ор га ни зо-
ва ли пре врат јер је на кон про па лих пре го во ра са Ира ном о про ду же њу нафт не са рад ње 
пре ти ла мо гућ ност да пр ви пут по сле 1953. Иран по ста не не за ви сан у ко ри шће њу сво-
јих енер гет ских ре сур са. По сто је и раз не дру ге те о ри је па и у Ира ну рас про стра ње но 
ве ро ва ње да је Хо ме и ни био бри тан ски агент. По сто ји иран ска из ре ка ко ја упу ћу је да 
иза ра ди кал ног исла ми зма увек сто је Бри тан ци. Енг дал ме ђу тим да је и две до дат не ин-
фор ма ци је: Кар тер је име но вао Џор џа Бо ла, чла на Три ла те рал не ко ми си је, да во ди по-
себ ну гру пу за Иран у окви ру Са ве та за на ци о нал ну без бед ност. Бол је пре по ру чио да се 
зба ци Шах и по др жи Хо ме и ни. Шах је упра во ње га оп ту жи вао за свој пад. Бол је сле дио 
пе по ру ке из де таљ не ана ли зе ислам ског фун да мен та ли зма ко ју је про фе сор Бер нард Лу-
ис из ло жио на мај ском за се да њу Бил дер берг гру пе 1979 у Аустри ји. Он је пред ло жио да 
се по др жи Хо ме и ни са Му сли ман ским брат ством и да се ти ме кре и ра ха ос и бал ка ни за-
ци ја ислам ског све та, што би до ве ло и до пре ли ва ња уну тар зо не Со вјет ског Са ве за. Но 
нео спор но је да је на кон дол ска Хо ме и ни ја на власт Иран на ци о на ли зо вао сво је из во ре 
наф те и пре ки нуо ди рект ну оба ве штај ну срад њу са ЦИА и Мо са дом.

12) Ви ди C. Co o per, “Mi li tant Isla mist Mo ve ments in Egypt, Af ga ni sta na and Iran du ring the 
Cold War”, 2013: http://www.e-ir.in fo/2013/06/28/mi li tant-isla mist-mo ve ments-in-egypt-
afg ha ni stan-and-iran-du ring-the-cold-war/, при сту пље но 15. 04. 2015.

13) Ви ди A. Hart man, ”The Red Tem pla te”: US Po licy in So vi et-Oc cu pied Afg ha ni stan’, Third 
World Qu ar terly, 23, 2002.
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па ки стан ске тај не слу жбе ИСИ ко ја је до ста вља ла ма те ри јал ну по-
моћ, али и об у ча ва ла бу ду ће му џа хе ди не. Аме ри кан ци су та ко ђе на 
иде о ло шком ни воу по ку ша ва ли да им об но ве тра ди ци ју «од брам-
бе ног» џи ха да. ЦИА је у исто вре ме обез бе ђи ва ла обу ку за ге рил-
ско ра то ва ње и уче ње Исла ма. Око 1985. број стра них бо ра ца је већ 
до сти зао ви ше хи ља да, а САД су по че ле јав но да ша љу за пад но 
оруж је.

Со вје ти су као што је по зна то по ра же ни и на те ра ни на по вла-
че ње из Ав га ни ста на, али про це њу је се да је око 100 000 ми ли тант-
них исла ми ста про шло кроз обу ку и рат, ра ди ка ли зу ју ћи сво је по-
гле де на свет и пре тен зи је.14) Од та да не са мо да ови бор ци же ле да 
као и ра ни је сме не не и слам ске ре жи ме у сво јим зе мља ма, већ же ле 
и бор бу про тив хри шћа на као оку па то ра и спрем ни су за гло бал ни 
џи хад. Оса ма Бин Ла ден је нај по зна ти је име из те епо пе је, али су 
и мно ги дру ги ка сни ји про по вед ни ци, иде о ло зи и прак ти ча ри Ал 
Ка и де и слич них ми ли тант них и те ро ри стич ких ор га ни за ци ја про-
шли кроз ав га ни стан ски рат. Они ће сво је ка сни је уло ге игра ти у 
ал жир ском гра ђан ском ра ту, еги пат ским су ко би ма и тзв. Арап ском 
про ле ћу.

У ра зо ре ној зе мљи власт су не ду го по том при гра би ли Та ли-
ба ни, ко ји су у по чет ку чак има ли по др шку Аме ри ка на ца,15) ко ји 
су се на да ли да би ови мо гли да бу ду не ка вр ста парт не ра по пут 
Са у ди ја ца. Та ли ба ни су пет го ди на (1996−2001) вла да ли Ав га ни-
ста ном, као ислам ским еми ра том са пре сто ни цом у Кан да ха ру и 
не тре ба за бо ра ви ти да су их при зна ли упра во аме рич ки кли јен ти 
Са у диј ска Ара би ја, Па ки стан и Ује ди ње ни арап ски еми ра ти. Но, 
сре ди ном де ве де се тих гло бал ни џи хад је и да ље био ве о ма ва жан 
у аме рич ким стра те гиј ским на цр ти ма: тра ја ли су ра то ви у бив шој 
Ју го сла ви ји и на Кав ка зу. 

*

14) Још 1988. тре ћи део та да ве о ма по пу лар не са ге о Рам бу сме штен је у Ав га ни стан, а у 
фил му Ли винг деј лајтс из 1987, у бор би про тив со вјет ских сна га, Ти мо ти Дал тон као 
Џејмс Бонд ожи вља ва ју ћи се ћа ње на Ло рен са, гра ди ти пич но са ве зни штво бри тан ских 
оба ве штај них струк ту ра и ав га ни стан ских ло кал них пле мен ских ли де ра кроз са рад њу 
са Ка мран Ша хом. Хо ли вуд ска ин ду стри ја и да ље се ба ви ав га ни стан ским ис ку ством па 
је на осно ву исти ни тог си жеа 2007 сни мљен филм Рат Чар ли ја Вил со на, ко ји го во ри 
о са рад њи исто и ме ног аме рич ког кон гре сме на са опе ра тив ци ма ЦИА у опе ра ци ји Ци-
клон.

15) Алек сан дар Кња зев твр ди да је ка ли фор ниј ска нафт на ком па ни ја Уно кал би ла је дан од 
глав них спон зо ра Та ли ба на. Ј. Бе ло у сов, „Аме ри кан ский пе ре вер тыш: Ислам ское го-
су дар ство вы хо дит из-под кон тро ля США», Ин тер вју са Алек сан дром Кња зе вим, Сво-
бод ная прес са, 03. 02. 2015, http://svpres sa.ru/po li tic/ar tic le/111703/, при сту пље но 15. 04. 
2015. 
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О де ша ва њи ма при ли ком рас па да Ју го сла ви је код нас је го-
то во све по зна то. За пад је ра но де фи ни сао до бре и ло ше мом ке, 
при че му су не ка ко Ср би као пра во слав ци до би ли уло гу ових дру-
гих, кри ва ца за сва де ша ва ња. На кон на сил ног ре фе рен ду ма о са-
мо стал но сти Бо сне и Хер це го ви не, Ср би су про гла си ли Ре пу бли ку 
Срп ску и с про ле ћа 1992. по чео је ору жа ни рат ко ји ће тра ја ти све 
до по ло ви не 1995. го ди не и би ти за вр шен пот пи си ва њем Деј тон-
ског и Па ри ског ми ров ног спо ра зу ма. За пад и по себ но Аме ри кан-
ци ста ли су пот пу но на стра ну бо шњач ких, му сли ман ских сна га 
и њи хо вог пред сед ни ка Али је Изет бе го ви ћа. По зна та епи зо да са 
ми ни ра њем Ку ти ље ро вог пла на по ка зу је да је Аме ри кан ци ма тре-
бао рат и да су га на кон то га и на пра ви ли. За на шу те зу је ва жно 
то што су упр кос ем бар гу на ис по ру ке оруж ја, до зво ли ли ве ли ком 
бро ју ислам ских зе ма ља да ша ље ору жа ну и сва ку дру гу по моћ Бо-
шња ци ма, као и да у ре до ве бо шњач ке ар ми је до ла зи ве ли ки број 
исла ми ста и џи ха ди ста из це лог све та. О то ме по сто је број на све-
до чан ства, као и о је зи вим зло чи ни ма му џа хе ди на ко ји су укљу чи-
ва ли и од се ца ње гла ва Ср би ма на на чин на ко ји ће Џи ха ди Џон то 
ра ди ти бри тан ским, аме рич ким и ја пан ским но ви на ри ма 2014 под 
окри љем та ко зва не Ислам ске др жа ве. САД су до пу сти ле ши ро ко 
де ло ва ње Ира на у БиХ то ком ра та иако су у исто вре ме би ли у ве-
ли ким су ко би ма са њим. До зво ли ле су да ислам ске зе мље ша љу 
огром ну по моћ у људ ству и ма те ри ја лу, као и да се раз ви ја исла-
ми стич ка про па ган да. Циљ је био су зби ти пра во слав не Ср бе као 
тра ди ци о нал не ру ске са ве зни ке.

У исто вре ме тра јао је про цес рас па да Со вјет ског са ве за и 
по ку ша ји под сти ца ња но вих му сли ман ских др жа ва да се окре ћу 
про тив Ру си је. САД су и са ме пра ви ле оба ве штај не и стра те шке 
по ку ша је ула за у ка спиј ски, кав ка ски и цен трал но-азиј ски про стор 
бив шег СССР, а са по себ ним за до вољ ством су по др жа ва ле још ин-
тен зив ни је на по ре Тур ске у том прав цу. Не са мо оне зва нич не већ 
и па ра лел ног си сте ма Гју ле но вог Хи зме та. Као по себ но зна чај на 
тач ка у том по ду хва ту по ка за ла се Че че ни ја. Ова ру ска ре пу бли-
ка већ од 1991 по ка зи ва ла је зна ке од ба ци ва ња по рет ка Мо скве, 
а пред сед ник Ду да јев је на раз ли чи те на чи не, уз по моћ ко рум пи-
ра них де ло ва ру ске вој не и по слов не ели те гра дио са мо стал ност 
сво је ре пу бли ке. Од 1994. су ко би су пре ра сли у пра ви рат ко ји је 
тра јао до 1996 и ко ји се за вр шио по ра зом Ру си је и фак тич ким ства-
ра њем не за ви сне ре пу бли ке Ич ке ри је.

То ком овог ви ше го ди шњег ра та, Бри тан ци и Аме ри кан ци су 
да ва ли огром ну по др шку Ду да је ву, Мас ха до ву и Ба са је ву, а пре ко 
сво јих парт не ра Са у ди ја ца по но ви ли сце на рио раз ра ђен у прет ход-
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ној де це ни ји у Ав га ни ста ну. Опет је сти за ла по моћ у на о ру жа њу, 
ма те ри јал ним сред стви ма, обу ци, људ ству и про па ганд ној по др-
шци за пад них ме ди ја ко ји су по бу ње ни ке пред ста вља ли као бор це 
за сло бо ду про тив ру ских оку па то ра итд. Но вост је би ла мно го ви-
дљи ви ја и ве ћа уло га ве ха би стич ког фун да мен та ли зма ме ђу бор-
ци ма ко ја је и до ве ла до су ко ба ме ђу њи ма на кон за вр шет ка ра та.

Као по сле ди ца кри ми на ла, ха о са и ра ди кал ног исла ми зма 
ко ји су за пад ња ци по др жа ва ли, опет су из ме ђу оста лог стра да ли и 
др жа вља ни Бри та ни је и Но вог Зе лан да (пред став ни ци јед не ком-
па ни је за те ле ко му ни ка ци је) ко је је не по зна та гру па оте ла и уби ла 
то ком 1998. Лон дон тајмс је 2013. го ди не об ја вио да је бар је да-
на ест уче сни ка ак ци је од 11. сеп тем бра из ме ђу 1996. и 2000. пу то-
ва ло у Че че ни ју. Че че ни ја је као и Бо сна и у не што ма њој ме ри ка-
сни је Ко со во до жи вље на као ва жан ко рак у гло бал ном џи ха ди зму. 
Све то уз ве ли ку по др шку Бри та на ца и Аме ри ка на ца ко ји су та ко 
(ин)ди рект но при пре ма ли на пад на сво ју те ри то ри ју ко ју го ди ну 
ка сни је. Да кле исла ми зам се по ка зао од лич ним за бор бу про тив 
осман ског цар ства ко је се на ла зи ло на пу ту де ли мич не мо дер ни-
за ци је, ко му ни зма, се ку лар них арап ских ре жи ма и пра во слав них 
др жа ва. Ло гич но је би ло да се не ко за пи та мо же ли се он ко ри сти-
ти и про тив гра ђа на за пад них др жа ва. Тај не ко је мо гао би ти и на 
стра ни са мих исла ми ста, али и на стра ни оних ко ји су уну тар аме-
рич ке ад ми ни стра ци је и ван вла ди них кру го ва мо ћи раз ми шља ли о 
но вим по ду хва ти ма.

*
Та ко смо у овој крат кој исто ри ји од но са Ан гло-Аме ри ка на ца 

и исла ми зма до шли до 11. сеп тем бра. То је у сва ком слу ча ју јед на 
стра хо ви то ва жна пре лом на тач ка из пер спек ти ве оно га што се у 
гло бал ним окви ри ма де ша ва ло у по след њих пет на ест го ди на. Ов-
де не ма мо про сто ра да уђе мо у ана ли зу ове крај ње кон тро верз не и 
сло же не епи зо де за ко ју мно ги озбиљ ни ана ли ти ча ри па чак и ве-
ли ки број гра ђа на САД сма тра ју да се ра ди о кла сич ној фолс флег 
ак ци ји у ко јој су до ма ће слу жбе до зво ли ле да се де си от ми ца ави о-
на и стра да ње скор 3000 љу ди у Свет ском тр го вин ском цен тру и на 
дру гим ме сти ма у Аме ри ци. Овај до га ђај пра ти низ не ве ро ват них и 
не раз ја шње них мо ме на та укљу чу ју ћи и чу ве но скла ња ње три на ест 
при пад ни ка Бин Ла де но ве по ро ди це из Аме ри ке ко је је зва нич но 
до ку мен то ва но и у из ве шта ју зва нич не др жав не ко ми си је за ис пи-
тив ње до га ђа ја од 11. сеп тем бра.

У сва ком слу ча ју нео спор но је да су Пен та гон, ЦИА, Бу шо-
ва ад ми ни стра ци ја, нео кон зер ва тив ци ко ји су у њој до ми ни ра ли и 
ве ли ке ком па ни је по пут Ха ли Бар то на не ве ро ват но до бро ис ко ри-
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сти ле овај исла ми стич ки на пад и фи гу ру Оса ме Бин Ла де на и Ал 
Ка и де, да оку пи ра ју Ав га ни стан (у ко ме се на кон то га мно го стру ко 
по ве ћао хе ро ин ски би знис као је дан од нај ве ћих у све ту), да из вр-
ше агре си ју на Ирак, сру ше Ху се и на и оку пи ра ју ову ва жну др жа-
ву, као и да та ко овла да ју огром ним, нафт ним ре сур си ма. 

Ти ме је ме ђу тим от по чет и је дан ду жи про цес де ста би ли за-
ци је овог ре ги о на ко ји ће сво ју на ред ну фа зу ви де ти са по чет ком 
та ко зва ног «Арап ског про ле ћа» 2010, (ко је Иран ци нпр. зва нич но 
зо ву «Ислам ско бу ђе ње») и ко ји ће као за вр шну фа зу ство ри ти и 
та ко зва ну Da’ish, од но сно Ислам ску др жа ву Ле ван та и Ира ка. Оно 
што је за нас за ни мљи во је да су упр кос ис ку стви ма 11. сеп тем бра, 
бор бе про тив Та ли ба на у Ава га ни ста ну и Ал ка и де у Ира ку, Аме-
ри кан ци и Бри тан ци без ика квих про бле ма од 2010. у пот пу но сти 
об но ви ли са ве зни шта ва са нај ра ди кал ни јим исла ми сти ма, о че му 
смо го во ри ли на по чет ку тек ста.16) Ов де ће мо сле де ћи пре све га 
ра до ве Сло бо да на Јан ко ви ћа украт ко опи са ти ову по след њу фа зу 
њи хо ве са рад ње са исла ми сти ма и кон тро верз не по сле ди це ко ја је 
она ство ри ла у тзв. МЕ НА17) зе мља ма.

Арап ско про ле ће је та лас де ста би ли за ци је ко ји је за хва тио 
го то во све арап ске зе мље, иза звао про ме не вла сти у бар че ти ри зе-
мље, ве ли ке про те сте у њих де се так и ма ње бар у још пет, као и 
не ко ли ко гра ђан ских ра то ва и вој них ин тер вен ци ја за пад них сна га 
са Аме ри кан ци ма на че лу. Мно го број не су по сле ди це оно га што 
је фор мал но за по че ло ве ли ким про те сти ма у Ту ни су 18. де цем бра 
2010, на кон што се је дан чо век спа лио из про те ста. На кон то га про-
те сти су се ра ши ри ли на Ал жир, Еги пат, Јор дан и Је мен. О по ра-
зним по сле ди ца ма ових до га ђа ја по чи тав ре ги он нај бо ље го во ри 
већ уста ље на из ре ка да је на кон овог про ле ћа усле ди ла ду го трај на 
Арап ска зи ма.

Но, пра вом при пре мом ових де ша ва ња мо гли би да сма тра-
мо об ја вљи ва ње Ви ки лик со вих де пе ша ко је су из ме ђу оста лог де-
таљ но до ку мен то ва ле ко руп ци ју, не по ти зам, ба ха тост и пљач ку 
ли де ра у арап ском све ту у исто вре ме ка да су ра ди кал но по ра сле 
це не хра не и по себ но жи та ри ца на свет ској пи ја ци, што је же сто-
ко по го ди ло стан дард ста нов ни штва у арап ским зе мља ма. За пад-

16) У ве о ма за ни мљи вом фил му Ри дли ја Ско та из 2008, Круг ла жи, опи сан је мехaнизам 
пре ко ко га ЦИА ства ра сво је те ро ри сте. Да би из ву кли на све тло да на опа сног исла-
ми сту ко га ју ре, Ал-Са ле ма, они на пра ве ла жни те о ри стич ки на пад и пре ко сво јих ин-
тер нет мре жа пу сте ин фор ма ци ју да иза ње га сто ји не ви ни јор дан ски ар хи тек та Омар 
Са дик. Не ду жног Са ди ка Ал−Са ле мо ви опе ра тив ци оти ма ју, му че и уби ја ју. Но циљ је 
по стиг нут, јер се ти ме отва ра пут ка ели ми на ци ји ме те.

17) Ово је стан дард на скра ће ни ца за про стор ко ји об у хва та зе мље Бли ског ис то ка и се вер не 
Афри ке, The Mid dle East and North Afri ca. 
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ни мејнстрим ауто ри на во де ове чи ње ни це, уз на вод ну по тре бу за 
од бра ном људ ских пра ва и де мо кра ти за ци ју као глав не узро ке и 
по кре та че про те ста. Ме ђу тим, мно ги по да ци ука зу ју на по тре бу 
за пад них си ла и кор по ра ци ја за сме ну ли де ра ко ји су упр кос до-
та да шњег кли јен те ли стич ког од но са са Аме ри кан ци ма, по ста ја-
ли не по слу шни, од би ја ли тра же не при ва ти за ци је, и су зби ја ли рад 
за пад них не вла ди них ор га ни за ци ја у вре ме кад су оне по че ле да 
ин тен зив но ра де са «ци вил ним дру штвом» и дру гим ак ти ви сти ма 
на те ре ну.18) На чин на ко ји су ор га ни зо ва ни про те сти и ме ња не вла-
де, по ја ва мо ди фи ко ва ног ло го ра От по ра, од но сно Кан ва са на ни зу 
про те ста и мно га на кнад на све до че ња, го во ре о то ме да су Аме ри-
кан ци по сце на ри ју по зна том из ис точ но е вроп ских обо је них ре во-
лу ци ја, го ди на ма уна зад ра ди ли на при пре ми про ме на ре жи ма.

Про те сти у Егип ту су нпр. по ка за ли да про за пад ни ак ти ви-
сти мо гу да од ра ђу ју по сло ве кон та ка та са стран ци ма, упо тре бе са-
вре ме них тех но ло ги ја итд, али не мо гу да по кре ну ма су ко ја за и ста 
мо же да ле ги ти ми ше про те сте и оства ри не на сил ну или на сил ну 
сме ну вла сти. Е ту су на сце ну сту пи ли ра ди кал ни исла ми сти, као 
ве о ма ма со ван, до бро ор га ни зо ван по крет фру стри ра них љу ди ко ји 
су де це ни ја ма би ли за бра њи ва ни и про го ње ни. Сто га је Му сли ман-
ско брат ство од и гра ло кључ ну уло гу у про ме ни вла сти у Егип ту и у 
је ди ном пе ри о ду не ка кве де мо кра ти је на кон то га при гра би ло власт 
на из бо ри ма. Сли чан сце на рио од ви јао се и у дру гим др жа ва ма, а 
та мо где ли де ри ни су хте ли да од сту пе, уз по моћ за пад них си ла 
по кре тан је гра ђан ски рат. Два нај ва жни ја при ме ра су Ли би ја19) и 
Си ри ја.

У Ли би ји су про те сти по кре ну ти у фе бру а ру 2011, пре све га 
у ис точ ним де ло ви ма зе мље, а на че лу су би ли ра ди кал ни исла ми-
сти. Јан ко вић ука зу је да су про те сти по кре ну ти на пе то го ди шњи-
цу прет ход них исла ми стич ких ак ци ја ка да су де мон стран ти 2006. 
нај пре про те сто ва ли про тив об ја вљи ва ња ка ри ка ту ра Му ха ме да 
у дан ским ча со пи си ма, а за тим на па ли власт. „Не са мо то, вој ни 
ко ман дант по бу ње ни ка Ал−Ха си ди бо рио се про тив Аме ри кан ца 
у Ав га ни ста ну па је 2002. го ди не ухап шен у Пе ша ва ру... Ис точ на 
Ли би ја у ко јој је кре ну ла по бу на је сте и нај ве ће про пор ци о нал но 
из во ри ште исла ми ста ко ји су се бо ри ли про тив Ко а ли ци о них сна-
га у Ира ку.”20) Аутор на во ди и низ дру гих по да та ка ко ји по ка зу ју 

18) Сло бо дан Јан ко вић, „Про ме не на Бли ском ис то ку и у се вер ној Афри ци – ка пост су ве ре-
ном свет ском по рет ку“, На ци о нал ни ин те рес, бр. 2/2011, стр. 291-298.

19) По гле да ти: Сло бо дан Јан ко вић, „Ли биј ска кри за и ње не по сле ди це“, Ме ђу на род на по ли-
ти ка, бр. 1142, 2011, стр. 30-51.

20) Исто.
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да су при пад ни ци ЦИА ре гру то ва ли по бу ње ни ке на ис то ку зе мље 
из пре те жно исла ми стич ких при пад ни ка сек те Се ну си ко ја је ин-
спи ри са на Ве ха би ја ма. Ка да је по че ла вој на ин тер вен ци ја, Га да фи 
је обо рен ко ор ди на ци јом ва зду шних на па да за пад ња ка и пе ша диј-
ским де ло ва њем по бу ње ни ка, ма хом ра ди кал но исла ми стич ке ори-
јен та ци је.

Док су Кан вас и Му сли ман ско брат ство у Егип ту за јед но 
ус пе ли да ре ла тив но мир ним пу тем сру ше Му ба ра ков ре жим, у 
Си ри ји се по но ви ла си ту а ци ја из Ли би је. По кре ну ти су у про ле-
ће 2011 нај пре ре ла тив но мир ни про те сти са зах те ви ма за сме ну 
ре жи ма, а ка да је Асад по ка зао чвр сти ну и спрем ност да се по сва-
ку це ну су зби ју по ку ша ји де ста би ли за ци је зе мље, про те стан ти су 
пре шли на ору жа не су ко бе. Гра ђан ски рат ко ји је та да по кре нут уз 
огром ну по др шку Аме ри ке, Бри та ни је, Фран цу ске и Тур ске, тра је 
већ че ти ри го ди не. Ме ђу по бу ње ни ци ма по сто ји бар пет раз ли чи-
тих гру па ко је су у раз ли чи та вре ме на има ле до ми нан тан ути цај, а 
ко је су у ме ђу вре ме ну по че ле да се бо ре и ме ђу соб но. Оно што је 
за нас ва жно је сте да по из ве шта ју Џејнс гру пе за ин фор ми са ње бар 
по ло ви на по бу ње ни ка је сте по ве за на са исла ми стич ким гру па ма,21) 
укљу чу ју ћи и ве ли ки број при пад ни ка Ал Ка и де. 

Да кле, Аме ри кан ци су у свим овим слу ча је ви ма по др жа ва ли 
ра ди кал не исла ми стич ке су нит ске и ве ха бит ске гру пе као нај моћ-
ни ју пе ша ди ју на те ре ну за ру ше ње не по жељ них ре жи ма. Упр кос 
то ме што су мно ги од тих бо ра ца би ли на дру гим фрон то ви ма ра-
ни је укљу че ни у бор бе про тив њих, што су мно ги ли де ри про шли 
и кроз Гван та на мо и дру ге за тво ре у ко ји ма су др жа ни исла ми сти 
итд. По ли тич ки, еко ном ски и ге о по ли тич ки ин те рес је очи глед но 
ја чи од свих мо рал них об зи ра. Су штин ски ин те ре си Аме ри ка на ца 
на овим про сто ри ма су по ве за ни са ди рект ном кон тро лом енер-
гет ских из во ра, и са де ста би ли за ци јом и сма ње њем мо ћи сва ке 
озбиљ ни је вој не и по ли тич ке си ле, ко ја би мо гла да се од у пре, да 
бра ни сво је ин те ре се или да угро зи ин те ре се Изра е ла. 

Оно што су пре то га би ле са мо спе ку ла ци је, по ло ви ном 2014 
по че ли су да по твр ђу ју до ку мен ти. Ал Хе вар цен тар у Ва шинг то-
ну је за хва љу ју ћи За ко ну о сло бо ди ин фор ма ци ја до био на увид 
до ку мен те ко ји по твр ђу ју да су обе Оба ми не ад ми ни стра ци је одр-
жа ва ле бли ске ве зе са Му сли ман ским брат ством у Егип ту, Ту ни су, 
Си ри ји и Ли би ји.22) Кључ ни до ку мент је Pre si den tial Study Di rec ti ve 

21) http://www.te le graph.co.uk/news/wor ldnews/mid dle e ast/syria/10311007/Syria-ne arly-half-
re bel-fig hters-are-ji ha dists-or-har dli ne-Isla mists-says-IHS-Ja nes-re port.html, при сту пље но 
15. 04. 2015.

22) По гле да ти чла нак об ја вљен 18. ју на 2014. на стра ни ци http://gulf news.com/news/me na/
libya/us-do cu ment-re ve als-co o pe ra tion-bet we en-was hing ton-and-brot her hood-1.1349207, 
при сту пље но 15. 04. 2015.
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11 (PSD-11) из 2010, од но сно Пред сед нич ка сту диј ска ди рек ти ва 
ко ја тра жи про це ну Му сли ман ског брат ства и дру гих по кре та по-
ли тич ких исла ми ста, и ко ји за кљу чу је да би САД тре ба ло да од-
сту пе од сво је ду го го ди шње по ли ти ке по др жа ва ња ста бил но сти у 
ре ги о ну (укљу чу ју ћи и ауто ри тар не ре жи ме) и пре ђу на по ли ти ку 
по др жа ва ња «уме ре них» ислам ских по ли тич ких по кре та. Као што 
смо ви де ли кри те ри ју ми уме ре но сти су вр ло ши ро ки па су ту и 
Му сли ман ско брат ство, али и при пад ни ци Ал Ка и де. У овом но-
вин ском члан ку пре при ча ва се и низ дру гих до ку ме на та ко ји го во-
ре о бли ским од но си ма аме рич ке ад ми ни стра ци је и Му сли ман ског 
брат ства у Ли би ји.

Стејт ди пар мент је по истом За ко ну до пу стио увид у је дан 
дру ги за ни мљив до ку мент ко ји је ова ин сти ту ци ја до не ла 22. ок то-
бра 2010, да кле два ме се ца пре по чет ка де ша ва ња у Ту ни су. Овај 
до ку мент, скра ће но по знат као МЕ ПИ је упут ство о кре и ра њу про-
гра ма по др шке и са рад ње са ци вил ним дру штвом у тар ге ти ра ним 
МЕ НА зе мља ма, и он је у уској ве зи са по ме ну том пред сед нич ком 
ди рек ти вом. Ин си сти ра се да је ово но ви про грам ко ји ни је окре-
нут са рад њи са вла да ма већ са ло кал ним ре фор ма то ри ма из ци-
вил ног дру штва.23) Ка ко вре ме бу де про ла зи ло за оче ки ва ти је да 
се от кри ва све ви ше све до че ња и до ку ме на та о ди рект ној са рад њи 
аме рич ке ад ми ни стра ци је и ло кал них исла ми ста за ин те ре со ва них 
за «ре фор ме» у МЕ НА зе мља ма.24)

По сто ји још два зна чај на мо мен та ко ји ма ће мо за вр ши ти овај 
део. Пр во, у скла ду са одав но про мо ви са ним иде ја ма о кре и ра њу 
Ве ли ког Бли ског ис то ка, све до ци смо да су то ком арап ског про ле ћа 
гра ни це и су ве ре ни тет мно гих ових др жа ва ра ди кал но угро же ни.25) 
Ирак се рас пао на три де ла од ко јих курд ски функ ци о ни ше као 
по себ на ауто ном на област, Ли би ја се пре тво ри ла у ла ба ву за јед ни-
цу пле ме на, Су дан је и фор мал но по де љен на две др жа ве, Си ри ја 
је по де ље на на бар три до че ти ри де ла, та ко да Кур ди др же сво ју 
ауто ном ну област на се ве ру у до го во ру са Аса дом, де ло ви по бу ње-
ни ка има ју свој про стор, а нај ве ћа про ме на је ства ра ње та ко зва не 
Ислам ске др жа ве ко ја др жи ви ше од тре ћи не Си ри је и огро ман део 

23) Ви де ти: G. Can ning, “Sta te De part me net Do cu ment Re ve als Shpa ing of Arab World ‘Ci-
vil So ci ety’”, 2014: http://www.la ro uc he pub.com/eiw/pu blic/2014/eirv41n24-20140613/ 26-
28_4124.pdf, при сту пље но 15. 04. 2015.

24)  Тре ба при ме ти ти да су у окви ру др жав не ад ми ни стра ци је Аме ри кан ци у сеп тем бру 
2011. осно ва ли по себ но те ло ко је но си сли ко вит на зив Кан це ла ри ја за спе ци јал ног ко-
ор ди на то ра за тран зи ци је на Бли ском ис то ку.

25) За до бар пре глед по по је ди нач ним др жа ва ма по гле да ти: Сло бо дан Јан ко вић, „Арап ско 
про е ће и мо гућ ност пре кра ја ња по сто је ћих гра ни ца у арап ском све ту“, Ме ђу на род на 
по ли ти ка, бр. 1152, 2013, стр. 74-90.
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Ира ка. То је бар но ми нал но те ри то ри јал но гле да но др жа ва ко ја је 
ве ћа по је ди нач но од са ме Си ри је и Ира ка. Тре ба се под се ти ти да 
иде ја о Ве ли ком бли ском ис то ку под ра зу ме ва на гри за ње по сто је-
ћих др жа ва, ства ра ње не ких но вих ен ти те та као што би био Кур ди-
стан и ко нач но ши ре па на рап ске за јед ни це са ста вље не од ре ла тив-
но сла бих су бје ка та.

Дру ги мо ме нат је Ислам ска др жа ва (ИДИЛ), ко ја на ста је као 
ди рект на по сле ди ца по др шке за пад них зе ма ља џи ха ди стич ки ори-
јен ти са ним по бу ње ни ци ма пре све га у Си ри ји, али и у Ли би ји, и 
дру гим зе мља ма. Де лу је пот пу но не ве ро ват но да је та ква мон стру-
о зна тво ре ви на на ста ла пре ко но ћи пред очи ма у ре ги о ну из ра зи-
то при сут них и ак тив них Аме ри ка на ца и Бри та на ца. И дан да нас 
по сто је кон тро вер зе ка ко они до ла зе до оруж ја на вод но оти ма ју ћи 
ис по ру ке ко је Аме ри кан ци ша љу уме ре ни јим по бу ње ни ци ма у Си-
ри ји. Отуд ни ма ло на ив но де лу ју те зе не ких зна чај них су бје ка та 
као што су пред сед ник Су да на, ли де ри Хе збо ла ха, али и мно ги ана-
ли ти ча ри и обич ни љу ди у ре ги о ну ко ји оп ту жу ју Аме ри кан це и 
Изра ел це да сто је иза кре и ра ња и одр жа ва ња ИДИЛ. 

ИДИЛ вр ши функ ци ју пре о бли ко ва ња бли ско и сточ ног про-
сто ра, на гри за ња по сто је ћих су ве ре ни те та и ко нач но ле ги ти ми зу је 
по тре бу за по врат ком и при су ством зна чај них аме рич ких вој них 
сна га у ре ги о ну, на кон што су они одав но на ја ви ли сво је на вод но 
по вла че ње. Чи ње ни ца да су Аме ри кан ци до зво ли ли ства ра ње та-
квог ен ти те та, да вр ло мла ко ре а гу ју на све зло чи не ко ји се та мо 
де ша ва ју, уз це лу ов де из не се ну исто ри ју њи хо ве упо тре бе ра ди-
кал ног исла ми зма, на во ди да се из не та прет по став ка мо ра озбиљ-
но узе ти у раз ма тра ње.

*
По след њи ко рак у овом на шем ис тра жи ва њу је пи та ње по-

тен ци јал не упо тре бе исла ми зма на тлу са ме Европ ске Уни је. Про-
стор За пад не Евро пе, а по сле 1991. и ве ћег де ла ис точ не, мо гао би 
се по сма тра ти и као не ка вр ста аме рич ког про тек то ра та. Чи ње ни ца 
је да су са Да ном Д 1944. Аме ри кан ци и Ен гле зи из вр ши ли де сант 
на европ ски кон ти нент. Нео спор но, по мо гли су да се по бе ди Хи-
тлер и осло бо ди ли од на ци зма мно ге европ ске др жа ве. Али, аме-
рич ка вој ска је и до да нас оста ла у сво јим ба за ма ши ром европ ског 
кон ти нен та, под се ћа ју ћи на сво ју по себ ну уло гу и по ло жај. НА ТО 
струк ту ра ко ју су они из гра ди ли и про ши ри ли све до гра ни ца бив-
шег СССР, па и уну тар њих (бал тич ке зе мље), и не дав ни тра гич ни 
до га ђа ји у Укра ји ни, где су ор га ни зо ва ли пуч и до ве ли до из би ја ња 
гра ђан ског ра та, по ка зу ју ко ли ко им је ста ло до пу не вој не и што 
је мо гу ће ве ће по ли тич ке кон тро ле ЕУ и чи та вог европ ског кон ти-
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нен та, по мо де лу ко ји је по Спајк ма но вим за ми сли ма по ста вљен 
од мах по сле Дру гог свет ског ра та.

Но ова по зи ци ја је бар јед ним де лом угро же на услед сле-
де ћих фак то ра: успон БРИКС зе ма ља и фи нан сиј ска кри за ко ја је 
из би ла 2008. у САД зна чај но су по че ли да под ри ва ју имиџ па и 
пер цеп ци ју сна ге Аме ри ке; Ру си ја је као свој стра те шки циљ по-
ста ви ла из град њу што бо љих од но са са ЕУ и по себ но са Не мач-
ком као во де ћом еко ном ском, али све ви ше и по ли тич ком си лом у 
Евро пи; ши ром Евро пе ус пи њу се но ве по ли тич ке сна ге ко је су не-
за до вољ не са да шњим по ло жа јем сво јих зе ма ља па и чи та ве Евро пе 
у од но су пре ма САД и ко је че сто има ју из ра зи то ан ти а ме рич ке ста-
во ве итд. Све ово је по че ло да во ди ка пре и спи ти ва њу од но са ЕУ 
са САД и ка по ка зи ва њу ин ди ци ја да би европ ски кон ти нент мо гао 
да се усме ри и у не ким дру гим прав ци ма.26)

Ако зна мо да је за Аме ри кан це не за сми сли ва би ло ка ква вој-
на и без бед но сна еман ци па ци ја ЕУ ко ја би овај про стор из вла чи ла 
ис под њи хо вог за штит нич ког ки шо бра на (НА ТО си сте ма ко ји све 
ви ше по ста је и по ли тич ка, иде о ло шка и «вред но сна» ор га ни за ци-
ја) и ре ци мо окре та ла ка Ру си ји, и ако с дру ге стра не зна мо да су 
то ком про те клих ше зде сет го ди на већ при бе га ва ли нај бру тал ни јим 
сред стви ма ка ко би Евро пља не одр жа ли у под ре ђе ном по ло жа ју,27) 
ве за не уз се бе, он да ло гич но до ла зи мо до прет по став ке да је исла-
ми зам сле де ћи мо ћан ин стру мент ко ји Аме ри кан ци мо гу да поч ну 
да ко ри сте за кон тро лу и за стра ши ва ње европ ских др жа ва.

У Евро пи је око 2010 жи ве ло око 44 ми ли о на Му сли ма на 
што се про це њу је на око 6% ста нов ни штва. У кључ ним европ ским 
зе мља ма где их ни је би ло до пре по ла ве ка (Не мач ка, Фран цу ска, 
Ита ли ја, Бри та ни ја) они са да чи не зна ча јан део по пу ла ци је, и бро-
је се ми ли о ни ма. При то ме но ве ге не ра ци је за хва љу ју ћи јеф ти ни-
јем пре во зу, ин тер не ту и дру гим са вре ме ним сред стви ма ко му ни-
ка ци је има ју мно го ви ше мо гућ но сти па и по тре бе да одр жа ва ју 

26) Ово се нај бо ље ви ди по стал ном под ри ва њу Дру гог сту ба ЕУ и по себ но спре ча ва њу сва-
ке озбиљ не ини ци ја ти ве за ус по ста вља ње за јед нич ке европ ске вој ске ван окви ра НА ТО.

27) По ме ни мо ов де са мо сјај ну Ган зе ро ву књи гу из 2005 о опе ра ци ји Гла дио. Ита ли јан ски 
пре ми јер Ђу лио Ан дре о ти је пр ви у но вем бру 1990. пред Се на том из нео по дат ке о овој 
је зи вој НА ТО опе ра ци ји ко ја је тра ја ла све до те го ди не. ББЦ је 1992. го ди не еми то вао 
тро дел ни до ку мен тан ри филм о овом фе но ме ну. Већ та да је раз ја шње но да иза от ми це и 
уби ства ита ли јан ског пре ми је ра Ал да Мо ра и ма са кра у Бо ло њи из ав гу ста 1980, за ко ји 
су ра ни је оп ту жи ва не Цр ве не бри га де, за пра во сто је при пад ни ци тај них ор га ни за ци ја 
ко је је др жао и тре ни рао НА ТО, од но сно аме рич ке и бр тан ске тај не слу жбе. Ган зер воа 
књи га је нај бо љи до ку мент о то ме ка ко је на ста ла ова опе ра ци ја, са пр бо вит ном иде јом 
при пре ме бо ра ца за су коб са Со вје ти ма, а он да се то окре ну ло у ин стру мент за за стра-
ши ва ње европ ских, са ве знич ких др жа ва и на ро да. D. Gan ser, NA TO’s Sec ret Ar mi es, Cass, 
Lon don, 2005.
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ве зе са сво јим ро ђа ци ма у зе мљи по ре кла. Услед уз ле та фе но ме на 
гло бал ног џи ха ди зма, мла дим ге не ра ци ја ма Ислам по ста је мно-
го ва жни ји не го ге не ра ци ја ма њи хо вих ро ди те ља или де до ва ко ји 
су се до се ља ва ли. Сто га по сто је озбиљ не, до бро ор га ни зо ва не и 
до бро фи нан си ра не мре же ра ди кал них исла ми ста у го то во свим 
ва жни јим зе мља ма у ЕУ, из ко јих се ре гру ту ју и бор ци за ислам-
ске про јек те по пут Da'ish. Ово је уз на мен ско ши ре ње ре ги о нал-
них се па ра ти за ма нај ве ћи по тен ци јал за де ста би ли за ци ју Евро пе и 
европ ских зе ма ља.28) 

Слу чај Шар ли Еб до је иза звао пр ва ту ма че ња те вр сте. Тур-
ски пред сед ник Ер до ган, фран цу ски по ли ти чар Жан-Ма ри Ле Пен, 
во де ћи ру ски мејнстрим ме ди ји и по зна ти аме рич ки ана ли ти чар 
Пол Крејг Ро бертс са мо су не ки од гла со ва ко ји су јав но ус твр ди ли 
да је Шар ли Еб до кла си чан слу чај фолс флег ак ци је ка кве је ЦИА 
ра ни је ра ди ла. Ар гу мен ти ко је су из но си ли на во ди ли су нпр. да је 
са мо две не де ље ра ни је под не раз ја шње ним окол но сти ма у Ру си ји 
стра дао ди рек тор фран цу ске нафт не ком па ни је То тал ко ји је ишао 
да на ста ви са рад њу са Ру си ма упр кос санк ци ја ма, за тим да се не-
по сред но пре ма са кра фран цу ски пред сед ник за ло жио за ла ба вље-
ње санк ци ја Ру си ји, те да Аме ри кан ци на све на чи не већ ме се ци ма 
пре то га во де кам па њу у Фран цу ској да се спре чи ис по ру ка два 
Ми страл но са ча хе ли коп те ра Ру си ји. Ана ли зи ра ни су кон тро верз-
ни де та љи це лог слу ча ја и по ка зи ва не не ло гич но сти ка кве су ви ђе-
не и у слу ча ју 11. сеп тем бра.

Све у све му ту ма че ња твр де да је у пи та њу при ти сак на Евро-
пља не, за стра ши ва ње ко је по ка зу је да се у слу ча ју не а де кват ног 
по на ша ња увек мо же на пра ви ти те ро ри стич ки на пад или суб вер-
зи ја пре ко исла ми ста. Шар ли је ви ђен као мо дел бу ду ћег де ло ва ња 
ко је мо же да ко ри сти исла ми зам као стал ну прет њу европ ским на-
ро ди ма и као не ку вр сту Да мо кло вог ма ча ко ји им стал но ви си над 
гла вом и упо зо ра ва на оче ки ва но по на ша ње.

И ина че по сто је сил ни и све ве ћи про бле ми са Исла мом у 
Евро пи, не ве за но од ових хи по те за. Ер до ган је то ком 2014 до ла зио 
у Аустри ју и Не мач ку да во ди при ват ну кам па њу за гла со ве Ту ра ка 
ко ји жи ве у ди ја спо ри у овим зе мља ма.29) То је на и шло на огром-

28)  У вред ном члан ку о исла му у 21. ве ку Фран ко Кар ди ни се до бро до та као и ових но вих 
ди мен зи ја исла ми зма ко је су у нај бли жој ве зи са Евро пом. F. Car di ni, “L’Islam nell XXI 
se co lo”, 2014: http://www.fran co car di ni.net/mi ni ma car di ni a na/2014/CAR DI NI%20-%20
L%E2%80%99ISLAM%20NEL%20XXI%20SE CO LO.pdf, при сту пље но 15. 04. 2015.

29)  Кад по ми ње мо Тур ску ов де ће мо са мо под се ти ти на ра ни је ра до ве ко ји су већ об ра ди ли 
по зи ти ван од нос Аме ри ка на ца пре ма бу ђе њу исла ми зма у овој зе мљи, и по себ не од но-
се ко ји Гју ле нов по крет Хи змет има са аме рич ком оба ве штај ном за јед ни цом. Ви де ти: 
Ми ша Ђур ко вић, „Фе ту лах Гју лен и џе мат Хи змет“, у М. Ђур ко вић, А. Ра ко вић (ур.), 
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но не за до вољ ство до ма ћих зва нич ни ка, а ни је тај на да су и ина че 
од но си Не ма ца и Ту ра ка ра ди кал но по гор ша ни у по след њих не ко-
ли ко го ди на. Се ти мо се да су око 2010. и Мер ке ло ва, и Ка ме рон и 
Сар ко зи јав но ус твр ди ли да је мул ти кул ту ра ли зам мр тав и да ће 
зах те ва ти ја чу ин те гра ци ју пре све га му сли ман ског ста нов ни штва 
у сво јим др жа ва ма. По сто је већ и слу ча је ви гра до ва, оп шти на и 
град ских че твр ти у ко ји ма су Му сли ма ни ве ћи на и у ко ји ма су за-
бе ле жни слу ча је ви остра ки зма де це при пад ни ка до ми цил них на-
ро да. По ме ни мо и чи ње ни цу да ве ли ки део тих за јед ни ца функ ци-
о ни ше као за тво рен си стем, да прав не спо ро ве ре ша ва ју код сво јих 
све ште ни ка иг но ри шу ћи прав ни си стем зе мље у ко јој жи ве. Као 
што смо пи са ли ра ни је, то је на ве ло ми ни стре прав де Хо лан ди је и 
Бри та ни је да иза ђу са иде јом ка ко ше ри јат ско пра во тре ба не ка ко 
ин кор по ри ра ти у уку пан прав ни си стем њи хо вих др жа ва. Ко нач но 
по раст иле гал не ими гра ци је из арап ских зе ма ља услед тур бу лен-
ци ја иза зва них арап ским про ле ћем је огро ман. Ита ли ја нпр. има 
огром не про блем због то га, а ти ме се по ла ко ме ња и де мо граф ска 
сли ка европ ских др жа ва.

С дру ге стра не мејнстрим јав ног мне ња у овим зе мља ма ду го 
је за бра њи вао да се о тим пи та њи ма уоп ште го во ри, па су пи та ња 
ими гра ци је по кре та на са екс трем но де сних мар ги на. Са да су и ти 
трен до ви по че ли да се ин сти ту ци о на ли зу ју па смо у Не мач кој до-
би ли ан ти-ими гра ци о ни по крет Пе ги да.

*
Да за кљу чи мо, чи ни се да смо ов де са до вољ но при ме ра де-

мон стри ра ли исто ри ју бри тан ско-аме рич ке упо тре бе ра ди кал ног 
исла ми зма, об ја сни ли мо дел и раз ло ге због ко јих је упра во исла-
ми зам био ва жно ору ђе у бор би са нај ра зли чи ти јим про тив ни ци ма 
и на кра ју ука за ли на де ста би ли зу ју ћи по тен ци јал исла ми зма ко ји 
Аме ри кан ци ла ко мо гу у бу дућ но сти да ко ри сте за кон тро лу, за-
стра ши ва ње и по тен ци јал ну де ста би ли за ци ју европ ских зе ма ља и 
ЕУ као це ли не; по себ но у све тлу озбиљ ног ши ре ња ве ха би зма иза 
ко га сто је аме рич ки нај ва жни ји парт не ри у арап ском све ту, Са у-
диј ци.

Тур ска – ре ги о нал на си ла?, ИЕС, Бе о град, 2013, стр. 63-82; као и: Ми ша Ђур ко вић, „Од-
но си Тур ске и Сје ди ње них аме рич ких др жа ва“, у М. Ђур ко вић, А. Ра ко вић (ур.), Тур ска 
– ре ги о нал на си ла?, ИЕС, Бе о град, 2013, стр. 120-136.
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Mi sa Djur ko vic

AN GLO-AME RI CAN USE OF ISLAM

Re su me
In this ar tic le aut hor de als with the hi story of An glo-Ame ri can 

use of ra di cal Isla mism. First, the mo del ex pla ins this form of in stru-
men ta li za tion and sums up the re a sons why in the dif fe rent cir cum stan-
ces Isla mism had been a very use ful tool for En glis hmen and Ame ri-
cans. Then the aut hor gi ves a hi sto ri cal over vi ew of the most im por tant 
ca ses of this co o pe ra tion. He pro ces sed with exam ples of Law ren ce of 
Ara bia, the Cold War, Afg ha ni stan, Bo snia and Chechnya, and the Arab 
Spring. Fi nally the aut hor is ex pla i ning the pos si bi lity of using Isla-
mism as a thre at with a goal of hol ding We stern Euro pe in sub mis sion.
Keywords: En glis hmen, Ame ri cans, Isla mism, Arab Spring, Euro pe

* Овај рад је при мљен 19. априла 2015. го ди не, а при хва ћен за штам пу на са стан ку ре дак-
ци је 15. маја 2015. го ди не.
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У го ди ни обе ле жа ва ња 
сто те го ди шњи це по чет ка Ве ли-
ког ра та, као део кул ту ре се ћа ња 

*  Овај рад је на стао у окви ру про јек та бр. 
179009, ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство 
про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја 
Ре пу бли ке Ср би је.

и дру штве ног пам ће ња, кор пус 
це ло куп ног исто риј ског зна ња 
под ста као је број на пре и спи-
ти ва ња и ана ли зе. Об на вља ње 
по тре бе за ту ма че њем про шло-
сти под сти чу по сле ди це Пр вог 
свет ског ра та ко је су об ли ко-
ва ле исто ри ју 20. ве ка и ути чу 
на свет да на шњи це.  До га ђа-
ји, про це си и лич но сти пр вог 
свет ског рат ног су ко ба из но ва 
су пред мет књи га и чла на ка не 
са мо исто ри ча ра већ и по ли ти-
ко ло га, прав ни ка, ан тро по ло га, 
кул ту ро ло га и дру гих, што до-
при но си пот пу ни јем са гле да ва-
њу  ком плек сног спле та пи та ња 
узро ка, по во да и по сле ди ца Пр-
вог свет ског ра та, ко је се из но-
ва на шло у жи жи ин те ре со ва ња 
ши ре јав но сти. Још од ка да су у 
Са ра је ву 28. ју на 1914. го ди не 
при пад ни ци Мла де Бо сне из вр-
ши ли атен тат на аустро у гар ског 
пре сто ло на след ни ка Фран ца 
Фер ди нан да и ње го ву су пру-
гу Со фи ју, што је по слу жи ло 
Аустро у гар ској као по вод за 
об ја ву ра та Ср би ји, ова ор га ни-
за ци ја и ње ни чла но ви пред мет 
су ана ли за, рас пра ва и спо ре ња, 
ко ја су не рет ко до во ди ла и до 
ре ви зи ја, по гре шних ту ма че ња 
и ства ра ња сте ре о тип них пред-
ста ва о срп ском на ро ду и др жа-
ви. Књи га Мла да Бо сна проф. 
др Ра до сла ва Га ћи но ви ћа, на-
уч ног са вет ни ка Ин сти ту та за 
по ли тич ке сту ди је у Бе о гра ду, 
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ка ко је сам аутор на вео, је сте 
по ку шај да се исто риј ске чи ње-
ни це о Мла дој Бо сни и ње ном 
члан ству ин тер ди сци пли нар-
ном ана ли зом вред ну ју и ин тер-
пре ти ра ју.

 Ства ра ју ћи оквир за раз-
у ме ва ње на стан ка и де ло ва ња 
Мла де Бо сне аутор се, са пра-
вом, опре де лио за при каз по-
ли тич ких при ли ка на Бал ка ну 
по чет ком 20. ве ка, са освр том 
на раз вој Ср би је и њен од нос 
са Аустро у гар ском. Ду га пред и-
сто ри ја по чет ка Пр вог свет ског 
ра та, ко ја об у хва та пе ри од од 
Бер лин ског кон гре са (1878), чи-
је су од лу ке ути ца ле на раз ви так 
Ср би је и ње не од но се са дру гим 
др жа ва ма, а пре све га Аустро-
у гар ском, по треб на је за раз у-
ме ва ње до га ђа ја ко ји су во ди ли 
Ца рин ском ра ту (1906–1911), 
анек си ји Бо сне и Хер це го ви не 
(1908) и Пр вом свет ском ра ту. 
По сма тра ју ћи ста ње у Хаб збур-
шкој мо нар хи ји и аустро у гар-
ску по ли ти ку на Бал ка ну кроз 
при зму ко ло ни јал ног од но са 
пре ма по да ни ци ма, еко ном ског 
при ти ска на Ср би ју и про па-
ганд не ак тив но сти, ко је су би ле 
део тај них при пре ма за на пад на 
Ср би ју, аутор се упу стио у ана-
ли зу сло же них до га ђа ја на Бал-
ка ну на по чет ку 20. ве ка. На кон 
опи са  ста ња у Бо сни и Хер це-
го ви ни и не за до вољ ства на ро да, 
а пре све га омла ди не аустро у-
гар ском упра вом, књи га на сто ји 
да от кри је ко ре не на стан ка по-
кре та Мла да Бо сна. 

При ти сци де на ци о на ли-
за ци је, ко је је спро во дио Ка-
ла јев ре жим у Бо сни и Хер це-
го ви ни, на и шли су на от пор 
ге не ра ци је обра зо ва них Ср ба 
ко је су у по след њим де це ни ја ма 
19. и по чет ком 20. ве ка пред во-
ди ли Алек са Шан тић, Све то зар 
Ћо ро вић, Јо ван Ду чић и Ата на-
си је Шо ла. Кул тур но-про свет но 
дру штво Гу сле, осно ва но 1888. 
го ди не у Мо ста ру и срп ска ин-
те ли ген ци ја оку пље на око ли-
ста Зо ра, ко ји је по кре нут 1895. 
го ди не ра ди ли су на по бољ ша-
њу обра зо ва ња ста нов ни штва 
ка ко би се оства рио при вред-
ни и по ли тич ки на пре дак сре-
ди не ко ја је ве ко ви ма би ла под 
осман ском, а од Бер лин ског 
кон гре са (1878) под аустро у гар-
ском упра вом. Област кул ту ре 
би ла је је ди но мо гу ће по ље на-
ци о нал ног де ло ва ња Ср ба ван 
Ср би је и сто га је у сре ди шту 
ин те ре со ва ња обра зо ва них Ср-
ба у Бо сни и Хер це го ви ни би ла 
афир ма ци ја на ци о нал не кул ту-
ре схва ће на у ши рем сми слу као 
од бра на на ци о нал них ин те ре са. 
Срп ски ин те лек ту ал ци из Бо сне 
и Хер це го ви не би ли су шко ло-
ва ни у европ ским обра зов ним 
цен три ма, а би ли су по ве за ни 
са ин те лек ту ал ци ма у Ср би ји 
и обра зо ва ним при пад ни ци ма 
дру гих на ци о нал но сти у Бо сни 
и Хер це го ви ни. Под по ли тич-
ким при ти сци ма аустро у гар ске 
упра ве и под ути ца јем иде ја сте-
че них у европ ским кул тур ним и 
обра зов ним цен три ма раз вио се 
сна жан омла дин ски по крет и 
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ста са ла је ге не ра ци ја Мла до бо-
са на ца. 

Мла да Бо сна ни ка да ни-
је би ла зва нич на ор га ни за ци ја, 
већ је из ни кла из ску па ђач ких 
гру па и кру жо ка, чи ји су основ-
ни ци ље ви на ста ли из по тре бе 
за за јед нич ком ак ци јом про тив 
аустро у гар ске упра ве и бор бе 
за осло бо ђе ње Бо сне и Хер це-
го ви не, од но сно ује ди ње ње Ју-
жних Сло ве на. По ред ути ца ја 
пре о вла ђу ју ћих иде ја на ко ји ма 
су обра зо ва ни, анек си ја Бо сне 
и Хер це го ви не 1908. го ди не и 
по ку шај атен та та Бог да на Же-
ра ји ћа на ге не ра ла Ма ри ја на 
Ва ре ша ни на, гу вер не ра Бо сне 
и Хер це го ви не, би ли су пре лом-
ни до га ђа ји ко ји су ути ца ли на 
ра ди ка ли зо ва ње по гле да омла-
ди не на дру штве ну ствар ност. 
Пи та ња ети ке и на ци о нал не 
сло бо де из ме ша на са књи жев-
ним ра дом у окви ру број них 
ча со пи са и ли сто ва ко је су по-
кре та ли, у ат мос фе ри раз о ча ре-
ња и срп ског на ци о нал ног по ра-
за 1908. го ди не пре о бра зи ла су 
омла ди ну да из ли те рар не сфе-
ре за ко ра чи у ре во лу ци о нар ну. 
Зна чај но је, сто га, да се аутор 
опре де лио да на осно ву по сто-
је ће ли те ра ту ре и тек сто ва са-
вре ме ни ка ана ли зи ра на ста нак 
и ка рак тер Мла де Бо сне, на чин 
ње ног ор га ни зо ва ња и функ ци-
о ни са ња, као и ци ље ве.

Пи та ња узо ра и усво је них 
иде о ло ги ја, као и лич но сти во ђа 
Мла де Бо сне, а пре свих Вла ди-
ми ра Га ћи но ви ћа и Ди ми три ја 

Ми три но ви ћа, као и Га ври ла 
Прин ци па и оста лих уче сни ка 
у атен та ту 1914. го ди не кључ-
но је за раз у ме ва ње до га ђа ја 
ко ји су би ли по вод об ја ве ра та 
Аустро у гар ске Ср би ји. Ути цај 
иде ја Ђу зе пеа Ма ци ни ја и Мла-
де Ита ли је, об но вље ног ро ман-
ти зма, „сит ног ра да“ То ма ша 
Ма са ри ка, на ра слог па три о ти-
зма, мо ти ва ти ра но у би ства, као 
и ре во лу ци о нар ног анар хи зма 
ге не ра ци је, ко ја ка ко је то за пи-
сао Рат ко Па ре жа нин „жи ви у 
зна ку екс пло зи је од Же ра ји ће-
вог до Прин ци по вог атен та та“ 
не из о став ни су де ло ви мо за и ка 
зна ња о Мла дој Бо сни. Аутор је 
по себ ну па жњу по све тио Ми-
три но ви ћу и Га ћи но ви ћу, глав-
ним иде о ло зи ма Мла де Бо сне. 
Ди ми три је Ми три но вић, књи-
жев ник и фи ло зоф,  је дан од 
нај бо љих пи са ца овог мла дог 
на ра шта ја, лич ност ко ја је но си-
ла ми стич ни оре ол и Вла ди мир 
Га ћи но вић ду хов ни во ђа омла-
ди не и иде о лог Мла де Бо сне, 
за ко га се го во ри ло да је „др жао 
по ла ре во лу ци о нар не Бо сне, све 
мла ђе по по ве и учи те ље имао је 
за со бом“, а про па ги рао је ди-
рект ну, ин ди ви ду ал ну и ре во лу-
ци о нар ну ак ци ју је су лич но сти 
ко је су не за о би ла зне у раз у ме-
ва њу по кре та Мла да Бо сна и 
ве зе са удру же њем Ује ди ње ње 
или смрт (Цр на ру ка), ко је ин-
три ги ра исто ри ча ре и ши ру јав-
ност.

Ди ми три је Ми три но вић 
је по ло жио те ме ље омла ди не 
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Мла де Бо сне још као ђак мо-
стар ске гим на зи је са сво јим 
школ ским дру го ви ма Бог да ном 
Же ра ји ћем и Вла ди ми ром Га-
ћи но ви ћем. Иако су ме ђу њи ма 
по сто ја ле раз ли ке јер су се не ки 
ви ше де кла ри са ли као срп ски 
на ци о на ли сти, са ево лу ци јом 
пре ма ре во лу ци ји и со ци ја ли зму 
(Га ћи но вић), а не ки као ју го-
сло вен ски ин те гра ли сти (Ми-
три но вић), за јед нич ко им је да 
су уоча ва ли ду бо ке со ци јал не 
про ме не, а ду хов но бу ђе ње је 
ства ра ло по тре бу за ак ци јом. 
Же ра ји ћев гроб као ме сто ре во-
лу ци о нар ног на дах ну ћа ути ца-
ло је на по ја ву моћ ног по кре та 
Мла да Бо сна, чи јем су кру гу 
при па да ли и ве ћи на чла но ва 
Срп ско-хр ват ске на пред не ор-
га ни за ци је, Срп ско-хр ват ске 
на ци о нал не ор га ни за ци је и чла-
но ви тај них ђач ких ор га ни за-
ци ја (Ба ња Лу ка, Ту зла, Тре би-
ње, Мо стар и Трав ник). На кон 
по гла вља по све ће них на стан ку 
и ор га ни зо ва њу по кре та, жи-
во ту и ства ра ла штву иде о ло га 
и ис так ну ти јих чла но ва Мла-
де Бо сне, аутор је јед ну це ли ну 
по све тио фор ми ра њу од лу ке о 
атен та ту. Књи га Мла да Бо сна 
ба ви се и по сле ди ца ма атен та та: 
су ђе њем Мла до бо сан ци ма, об-
ја вом ра та Ср би ји, а Пр ви свет-
ски рат (1914–1918) по сма тра 
кроз при зму на стан ка и ре а ли-
за ци је иде је из ра же не кроз ми-
сао Ser bien muss ster bien (Ср би-
ја мо ра умре ти). У том сми слу 
па жња је по све ће на ана ли зи 17 
ве ћих и ма њих суд ских про це са 

про тив осо ба осум њи че них да 
су има ле не ке ве зе са срп ским 
и ју го сло вен ским ор га ни за ци ја-
ма. Ђач ки про це си и Ба ња луч ки 
про цес во ђен од но вем бра 1915. 
до мар та 1916. го ди не, ка да је 
окри вље но 156 љу ди при пад ни-
ка ве ћи ном срп ске ин те ли ген-
ци је по сма тра ју се као на сто ја-
ња да се до ка же кри ви ца Ср би је 
за рат и осно ва са да шњих ре ви-
зи ја исто ри је.

Књи гу Мла да Бо сна 
аутор је обо га тио при ло зи ма: 
ори ги нал ним тек сто ви ма (у це-
ли ни или у из во ди ма) Вла ди ми-
ра Га ћи но ви ћа и Да ни ла Или-
ћа, фо то гра фи ја ма 20 чла но ва 
Мла де Бо сне, све до чан ством о 
там но ва њу Га ври ла Прин ци па 
у твр ђа ви Те ре зи ну у Че шкој 
и Про гла сом Ми ха и ла Пу пи-
на аме рич ким исе ље ни ци ма из 
Бо сне и Хер це го ви не. Ови при-
ло зи до дат но по ма жу чи та о цу 
да раз у ме до га ђа је, про це се и 
по ја ве, као и де ло ва ње лич но-
сти укљу че них у рад Мла де 
Бо сне. По себ но су вред ни тек-
сто ви Вла ди ми ра Га ћи но ви ћа, 
ко ји су на шли цен трал но ме сто 
ме ђу при ло зи ма. Га ћи но ви ће-
ви тек сто ви по све ће ни Бог да-
ну Же ра ји ћу („Они ма ко ји до-
ла зе“, Зо ра, но вем бар 1910. и 
„Смрт јед ног хе ро ја“, Бе о град 
1912), пр ви пре вод ка те хи зи са 
ре во лу ци о на ра Сер ге ја Не ча је-
ва и Ги јо о ва ети ка, ко ји је на-
стао као део ди плом ског ис пи та 
Вла ди ми ра Га ћи но ви ћа из фи-
ло зо фи је на фа кул те ту у Фрај-
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* Овај рад је пр имљен 10. априла 2015. 
г од ине, а пр ихв аћен за шта мпу на с аста-
нку р еда кц ије 15. маја 2015. г од ине.

бур гу ју ла 1917. го ди не, из вор 
су раз у ме ва ња иде ја у ко је су 
ве ро ва ли чла но ви Мла де Бо сне. 
У по ме ну тим тек сто ви ма иде о-
ло га Мла де Бо сне про ве ја ва ју 
узо ри и прав ци ми шље ња ко је 
је сле дио у жи во ту и пре сли као 
у на ме ри да за жи ве у окви ри-
ма мла дог на ра шта ја од ко га се 
оче ки ва ло да от поч не но ви, им-
пул сив ни, осло бо ди лач ки и спа-
со но сни рад на ди за њу на ро да.  

Пр ви свет ски рат, као до-
га ђај ко ји је до вео до на глог 
пре ки да да љег раз во ја срп ске 
др жа ве и дру штва, а по том и 
до дат но усме рио ка ства ра њу 
ју го сло вен ске др жа ве, био је и 
оста ће, пред мет број них ана-
ли за и ту ма че ња. Осве тља ва ње 
узро ка и по сле ди ца де ло ва ња 
ор га ни за ци је Мла да Бо сна ва-
жан је сег мент раз у ме ва ња срп-
ске исто ри је 20. ве ка. Га ври ло 
Прин цип, Вла ди мир Га ћи но-
вић, Ди ми три је Ми три но вић, 
Му ста фа Го лу бић, Му ха мед 
Мех мед ба шић, Да ни ло Илић, 
Не дељ ко Ча бри но вић и дру ги 
чла но ви Мла де Бо сне атен та-
том 1914. го ди не у Са ра је ву иза-
шли су из окви ра на ци о нал не 
исто ри је, чи ме је и зна чај про-
у ча ва ња њи хо вих жи во та и ак-
тив но сти сте као ши ру ди мен зи-
ју. Књи га Мла да Бо сна, пи са на 
ја сним сти лом на осно ву по сто-
је ће ли те ра ту ре, обо га ће на ин-
тер ди сци пли нар ним по гле дом и 
сло бо дом ауто ра да из не се свој 
суд и ми шље ње за слу жу је па-
жњу ши ро ке чи та лач ке пу бли-

ке. Исто вре ме но, књи га Мла да 
Бо сна при ло зи ма да тим на кра-
ју глав ног тек ста под сти че чи-
та о ца и на но ва са мо стал на ис-
тра жи ва ња, по зи ва на ди ја лог и 
омо гу ћа ва не по сред ни ји су срет 
Ср ба са сво јом исто ри јом, тра-
ди ци јом и иден ти те том. 

 





УПУТСТВОЗААУТОРЕ

На ле вој стра ни у за гла вљу се на ла зи име, сред ње сло во и 
пре зи ме ауто ра, зва ње ауто ра, на зив уста но ве, фа кул те та и се ди
ште. На слов ра да ку ца ти на сре ди ни ве ли ким сло ви ма – Bold (фонт 
14). Под на сло ви се пи шу на сре ди ни, ве ли ким сло ви ма  Bold 
(фонт 12) и ну ме ри шу се арап ским бро је ви ма. Уко ли ко под на слов 
са др жи ви ше це ли на, оне се та ко ђе озна ча ва ју арап ским бро је ви
ма, и то: 1.1. – ма лим обич ним сло ви ма Bold (фонт 12). Сви тек сто
ви на срп ском је зи ку тре ба да су ку ца ни ћи ри ли цом. У тек сту су 
ита ли ком (кур зи вом) ис так ну те ре чи на стра ном је зи ку. Обим ра да 
не сме би ти ве ћи од 1 аутор ског та ба ка, (од но сно 16 стра ни ца или 
36300 ка рак те ра са раз ма ком). Текст тре ба пи са ти у фон ту Ti mes 
New Ro man, ве ли чи на сло ва 12, са уву че ним па су си ма и про ре дом 
1,5. 

По сле ових по да та ка сле ди сажетак ко ји тре ба да са др жи од 
100 до 250 ре чи. Иза са жет ка иду кључнеречи чи ји број не мо же 
би ти ве ћи од 10, док њи хо ва упо тре ба у тек сту тре ба да бу де што 
ве ћа. У сажетку тре ба да сто ји пред мет ана ли зе, циљ ра да, ко ри
шће ни те о риј скоме то до ло шки при сту пи, ре зул та ти, за кљу чак или 
од ре ђе не пре по ру ке. На кра ју тек ста, по сле литературе, тре ба на
пи са ти резиме на ен гле ском је зи ку чи ја ду жи на мо ра би ти око 1/10 
ду жи не члан ка, на кон ко га тре ба да сто је пре ве де не кључ не ре чи. 
Та ко ђе, пре ре зи меа тре ба ло би да сто ји на слов на ен гле ском је зи
ку. Аутор би у резимеу у струк ту и ра ном об ли ку тре ба ло да ис так
не нај ва жни је ре зул та те и за кључ ке ис тра жи ва ња до ко јих је до шао 
у свом ра ду знат но ши ре не го у са жет ку. Текст за ча со пис не са др
жи по се бан увод и за кљу чак. Ако је рад на ен гле ском или не ком 
дру гом је зи ку, са же так и ре зи ме мо ра ју би ти на срп ском је зи ку. 

Фу сно те у фор ми на по ме на се да ју на дну стра не у ко јој се 
на ла зи ко мен та ри са ни део тек ста или на во ђе не ли те ра ту ре. Фу сно
те су истог фон та као основ ни текст и тре ба их ку ца ти са ко ман дом 
In sert – Re fe ren ce – Fo ot no te, а не на ме шта њем ра зних окви ра, јер 
је ди но на тај на чин мо же мо га ран то ва ти, да ће се и у пре ло му фу
сно те по ја ви ти на до бром ме сту. При ли ком на во ђе ња фу сно та ру
ко во ди ти се сле де ћим упут стви ма: 

–  ка да се ра ди о монографији фу сно та мо ра са др жа ти: име 
и пре зи ме ауто ра, на слов ра да у ита ли ку, из да вач, ме сто, 
го ди на из да ња и број стра не (на при мер: Зо ран Авра мо
вић, Родомрсци, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 
2009, стр. 15; Кри сто фер Ко кер, Сумракзапада, До си је, 
Бе о град, 2006, стр. 54); 



–  ка да се ра ди о чланку, име и пре зи ме ауто ра, на зив члан
ка под на вод ни ци ма, на зив ча со пи са у ита ли ку, из да вач, 
ме сто из да ва ња, број, го ди на из ла же ња и број стра ни ца 
(на при мер: Ми ша Сто ја ди но вић, „Од те о ри је со ци јал
них кон фли ка та до њи хо вих ре ше ња“, Политичкареви
ја, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, бр. 04/2009, 
стр. 67); 

–  ка да се ра ди о зборникурадова: име и пре зи ме ауто ра, 
на зив ра да под на вод ни ци ма, на зив збор ни ка ита ли ком, 
он да у за гра ди на пи са ти при ре ђи ва ча збор ни ка, из да вач, 
ме сто из да ња, го ди на из да ња, број стра не (на при мер: 
Де ја на Вук че вић, ,,Ср би ја и при дру жи ва ње Европ ској 
уни ји‘‘, у збор ни ку: Србија – политичкииинституци
оналниизазови (при ре ди ли: Мом чи ло Су бо тић, Жи во јин 
Ђу рић), Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2008, 
стр. 239); 

–  изворисаИнтернета, ко ји не сме ју пре ћи ви ше од 10% 
ко ри шће не ли те ра ту ре, тре ба да са др же име ауто ра, на
слов члан ка у ита ли ку, пу ну ин тер нет адре су и да тум 
при сту па. (на при мер: Ka ren De vi ne, StretchingtheIRthe
oretical spectrum of debate on Irish neutrality: arguments
andevidenceinfavorofacriticalsocialconstructivistfra
meworkofunderstanding, In ter net, http://do ras.dcu.ie/609/1/ 
int_pol_sci_29_4_2008.pdf, 05/03/2013.) 

–  архивскаграђа, мо ра да са др жи на слов (од ре ђу је се та
ко да од го во ри на пи та ња: ко? ко ме? шта?) и где се на
ла зи (кре ће се од на во ђе ња нај ве ће це ли не, а за вр ша ва са 
на во ђе њем нај ма ње це ли не) (на при мер: Из ве штај Ми
ни стар ства ино стра них де ла од 19. апри ла 1888. о по ста
вље њу кон зу ла. Ар хив Ср би је, МИД, КТ, ф 2, р93/1894). 

Литература тре ба да се на ла зи на кра ју ра да, ис пред ре зи
меа, по ре ђа на по азбуч ном ре ду, са сле де ћим еле мен ти ма: 

–  књиге: пре зи ме и име ауто ра, на слов књи ге ита ли ком, 
из да вач, ме сто из да ња, го ди на (на при мер: Су бо тић, 
Мом чи ло: Српскопитањеданас, Ин сти тут за по ли тич ке 
сту ди је, Бе о град, 2008); 

–  зборници: пре зи ме и име ауто ра, на зив ра да под на вод ни
ци ма, на зив збор ни ка ита ли ком, он да у за гра ди на пи са ти 
при ре ђи ва ча збор ни ка, из да вач, ме сто из да ња, го ди на из
да ња (на при мер: Мар ко вић, Дра ган, ,,Де мо кра ти за ци ја 
вла сти и упра вља ња у Ср би ји‘‘, у збор ни ку: Србија–по



литичкииинституционалниизазови (при ре ди ли: Мом
чи ло Су бо тић, Жи во јин Ђу рић), Ин сти тут за по ли тич ке 
сту ди је, Бе о град, 2008); 

–  чланак: пре зи ме и име ауто ра, на зив ра да под на вод ни
ци ма, на зив збор ни ка ита ли ком, он да у за гра ди на пи са ти 
при ре ђи ва ча збор ни ка, из да вач, ме сто из да ња, го ди на из
да ња (Кне же вић, Ми лош, ,,Вар ка европ ске хар мо ни је‘‘, 
Српскаполитичкамисао, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди
је, Бе о град, бр. 4/2008); 

–  литературасаИнтернета, ко ја не сме пре ћи ви ше 
од 10% ко ри шће не ли те ра ту ре, тре ба да са др жи пу
ну ин тер нет адре су (на при мер: http://sh.wi ki pe dia.
ofg/wi ki/Re vo lu ci ja);

–  архивскаграђа, мо ра да са др жи на слов (од ре ђу је 
се та ко да од го во ри на пи та ња: ко? ко ме? шта?) и 
где се на ла зи (кре ће се од на во ђе ња нај ве ће це ли не, 
а за вр ша ва са на во ђе њем нај ма ње це ли не) (на при
мер: Из ве штај Ми ни стар ства ино стра них де ла од 
19. апри ла 1888. о по ста вље њу кон зу ла. Ар хив Ср
би је, МИД, КТ, ф 2, р93/1894);

–  ли те ра ту ра тре ба да са др жи са мо из во ре ко ји су на
ве де ни у фу сно та ма. 

Ра до ви ко ји се пре да ју за об ја вљи ва ње мо ра ју да се за
сни ва ју на но ви јој ли те ра ту ри, а по себ но на из во ри ма, тј. ра
до ви ма ко ји су об ја вље ни у на уч ним ча со пи си ма. Ауто ри су 
у оба ве зи да при ли ком сла ња ра до ва до ста ве и из ја ву да тај 
рад ни је ра ни је об ја вљи ван, тј. да рад ни је ауто пла ги јат или 
пла ги јат. Тек сто ве сла ти у елек трон ском об ли ку на адре су: 
re dak ci japnb@gmail.com.
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