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

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

но ми ја, де мо гра фи ја

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

По јам без бед но сти је је дан од оних ко ји се у сва ко днев ном 
жи во ту нај че шће ко ри сте. Због то га се то ком вре ме на раз вио и ве-
ли ки број де фи ни ци ја без бед но сти. Пре ма Бе ри ју Бу за ну (Ba rry 
Bu zan), без бед ност је ста ње ко је ка рак те ри ше од су ство прет њи 



ПОЛИТИКА НАЦИОНАЛНЕ БЕЗБЕДНОСТИ

112

стр. 111-127.

или је то те жња ка од су ству прет њи1). Ово је ве ро ват но нај кра ћи 
и нај са же ти ји опис без бед но сти. При то ме, „прет ња се, у нај ши-
рем сми слу, мо же де фи ни са ти као из ра зи та и све сна на ме ра да се 
на не се кон крет на ште та не кој осо би, сво ји ни или пра ву, ка ко би 
се обје кат прет ње при си лио на ис пу ња ва ње на мет ну тих зах те ва.“2)

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

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

фи зич ка  
угро же ност

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

прав на  
угро же ност

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

ор га ни за ци о на  
угро же ност

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

тех нич ка  
угро же ност

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

по ли тич ка  
угро же ност

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

со ци јал ноеко ном ска 
угро же ност

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

пси хо ло шка и кул тур
на угро же ност

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

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

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

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

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

Тип без бед но сти Дефиниција Претња

Еко ном ска  
без бед ност

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

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

Пре храм бе на 
без бед ност

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

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

Здрав стве на 
без бед ност

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

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

Еко ло шка  
без бед ност

Здра во фи зич ко 
окру же ње.

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

Лич на  
без бед ност

Без бед ност од фи-
зич ког на си ља.

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

Дру штве на  
без бед ност

Си гур но члан ство у 
гру пи.

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

По ли тич ка  
без бед ност

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



ПОЛИТИКА НАЦИОНАЛНЕ БЕЗБЕДНОСТИ

116

стр. 111-127.

 
ОБЛАСТ ПОД РИ ЊА - ОСНОВ НЕ КА РАК ТЕ РИ СТИ КЕ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ЗА КЉУ ЧАК

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

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

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

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

mo  graphy
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