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Драган Петровић1 

 

УКРАЈИНСКА КРИЗА КАО ИЗРАЗ СУКОБЉЕНОСТИ 

ИНТЕРЕСА ГЛОБАЛНИХ СИЛА 

Сажетак: Украјина је идентитетски подељена земља, што је посебно 
изражено по регијама. Парламентарна демократија и извесно повeрење 

у институције државе биле су гарант друштвеног мира све до избијања 

велике кризе крајем 2013. и почетком 2014. године. Украјинска криза се 

продубила након немира и пуча фебруара 2014. године, те оружаног 
сукоба који се потом развио. У протеклих осам година није дошло до 

потпуног смиривања ситуације, напротив, противречности су расле 

како на унутрашњем тако и на спољњем плану. Нарочито се од јесени 
2020. године напетости повећавају како у самој Украјини тако и према 

Русији, паралелно са доласком Џозефа Бајдена на чело САД. Тиме се, 

почетком 2021. године, стварају предуслови за екстремно заоштравање 

украјинске кризе, чиме она поново добија међународни карактер и 
озбиљно угрожава регионалну и европску безбедност. Војни сукоб са 

Русијом од 24. фебруара 2022. године надовезује се на нерешене 

проблеме и нарасле противречности које су се претходних година 

развијале. 

Кључне речи: Украјина, Русија, идентитетске разлике, немири и 

сукоби, међународни фактор. 

 

УВОД 

Након пада Берлинског зида светски поредак је нагло постао 

монополаран. Са друге стране, већ више од једне деценије је започет 

лагани, али евидентни процес преласка на мултиполаризам. Највише 
томе доприноси економска криза настала 2008. године, која обележава 

крах неолиберално-неомонетаристичке концепције. Крах 

неолиберализма као економско-социјалног модела највише погађа САД 
и у извесној мери и друге западне силе. Такође, у току је процес где 

северни Пацифик, са акцентом на Далеком истоку и посебно Кином, 

полако преузима вођство као водећа светска економска мегарегија. У 
претходном дужем периоду нововековне историје то је био случај са 

                                                
1 др Драган Петровић, научни саветник, Институт за међународну политику и 

привреду. 
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северним Атлантиком, заправо његове две обале (западноевропска и 

источна обала Англоамерике).2 

Најзад, у XXI веку, све већи значај добијају велике силе, 
заправо земље „континенти” попут сила БРИКС. Оне располажу 

импресивним елементима „тврде моћи” у међународним односима 

(величина и квалитет територије, демографски капацитет, природни 
ресурси, војна моћ, економска снага). То све, заједно са низом других 

фактора, чини да свет све брже иде ка мултиполаризму, где паралелно 

егзистира више светских сила. САД су и даље водеће, али без 
могућности као раније да самостално диктирају све важније токове у 

међународним односима. 

Украјина је идентитетски подељена земља. Грубо посматрајући 

могу се издвојити три велике целине: Новорусија, Малорусија и 
Галиција. Новорусија представља претежно приморске области, које 

имају већинско рускојезичко становништво и вернике Украјинске 

православне цркве Московске патријаршије. Ове области се историјски 
не могу посматрати као део Малорусије. Када је формирана Украјина 

као социјалистичка федерална република у оквиру СССР-а, области 

Новорусије су додате у њен састав.  

Малорусија обухвата североисток данашње Украјине, као и 

централне и део западних области. Ово је Малорусија у пуном смислу, 

са популацијом која је историјски потпадала под руски национ, али са 

низом специфичности, укључујући и особено наречје које је 
стандардизовано као језик током XIX и закључно са почетком XX века 

(источноукрајинска полтавска варијанта).  

Најзад, Галиција на крајњем северозападу, обухвата историјске 
области некадашње Црвене Русије, која је потом била у саставу 

Пољске, односно Хабсбуршке монархије. Становништво је већински 

прихватило унију и има специфичан дијалекат. У том правцу, ово је 

регија која нема проруски идентитет и која већински егзистира ван 

„руског света” у цивилизацијско идентитетском смислу.3 

                                                
2 О променама у светској економији последњих година видети шире у научној 

монографији: Комазец Слободан, Буквић Рајко, Димитријевић Бојан, Петровић 

Драган, Србија у савременим геоекономским процесима, Институт за 

међународну политику и привреду, Београд, 2022.  
3 О подељености Украјине по регијама видети више у: Петровић Драган, 

Николић Горан, Геополитика савремене Украјине, Инистут за међународну 

политику и привреду, Београд, 2009; Петровић Драган, Буквић Рајко, 
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ВОЈНЕ ОПЕРАЦИЈЕ У УКРАЈИНИ 

Након отпочињања сукоба 24. фебруара, руска страна је за око 

три и по месеца успела да постигне извесне стратешке успехе. Имајући 
у виду да је простор западног Донбаса, заправо преостали део Доњецке 

и Луганске административне области у рукама украјинских снага 

изузетно добро утврђен и брањен, покушано је заобилажење отварањем 
северног и посебно јужног правца. Руска војска је покушала да заобиђе 

западни Донбас и да га окружи искрцавањем на јужном правцу на 

обалама Црног и Азовског мора, те продорима са истока из Русије, у 
Харковску и северни део Луганске области. Продор са друге стране из 

источне Белорусије и Белгородске и Курске области у правцу суседних 

украјинских области дао је извесне резултате већ првих дана. 

Поседнути су готово читава област Суми и Чернигов, значајан део 

Кијевске административне области и део Житомирске. 

Тешко је за сада са сигурношћу утврдити разлоге руског 

повлачења након Истамбулске рунде преговора две стране са читавог 
северног правца. Напуштене су у највећем поседнуте области Суми и 

Чернигов, те делови административних области Кијевске и 

Житомирске које су претходно држане од стране руских снага. Руске 
снаге су се потом сконцентрисале на западнодонбаски правац, као 

централни део читаве ове фазе војне интервенције. 

Јасно је да је украјинска страна за протеклих осам година од 

фебруарског пуча 2014. године значајно ојачала своју војску по НАТО 
стандардима. У исто време је доста урађено на неутралисању 

официрског кадра из рускојезичког подручја земље, односно извршена 

је чистка и преуређење војске по морално-политичкој и идентитетској 
подобности. Добровољци из десничарских и ултранационалних 

организација попут Десног сектора, пронацистичких јединица Азов, 

Ајдар и др. су институционализовани у специјалне војне јединице при 

украјинској војсци. Такође су уведене посебне ултранационалистичке 
групе које су распоређене као нека врста идејних и комесарских 

групација и појединаца у украјинској војсци. Службе безбедности 

делују у, и паралелно са институцијама државе и војске, полиције, па се 
дешавају, посебно у ратним околностима, ликвидације и застрашивања, 

чак и представника власти који су спремни на компромис да би се 

избегло даље заоштравање ситуације и распламсавање рата. Саветници, 
заправо често прави господари ситуације из редова официра при НАТО 

и посебно САД и Британије, налазе се при командним структурама 

                                                                                                        
Украјинска криза 2013-2019, Институт за међународну политику и привреду, 

Београд, 2019. 
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украјинске војске и снага безбедности, као и политичког врха земље. 

При томе се владе САД, Британије, врх НАТО и неких других западних 

земаља и структура стављају јавно на страну Украјине и усмеравају 
заправо даљи ток догађаја при украјинском сукобу. Увођење санкција 

Русији, допремање наоружања Украјини, али и стручњака за 

софистицирано оружје и обуку украјинских снага, доводи САД, 
Британију и низ других западних земаља и структура, заправо као 

савезнике званичном Кијеву у украјинском сукобу. Након 24. фебруара 

2022. године и напада Русије на Украјину, долази до прерастања 
украјинске кризе у оружани сукоб са неизвесним периодом 

окончавања. Након три и по месеца оружаног сукоба руска страна је 

остварила реалне успехе у виду поседања значајног дела Југоистока 

Украјине. Приступа се начину ратовања и војним мерама које имају за 
циљ максимално смањивање сопствених војних, као и цивилних 

жртава. Идентификовање противничких снага на наступајућем терену, 

потом систематско бомбардовање из ваздуха, као и различитим 
облицима артиљерије, навођених ракета треба да доведе до сламања 

украјинских снага, након чега долази до наступа пешадије и оклопних 

трупа. Уколико се наиђе на организован и снажан отпор, поново се 
приступа систематском бомбардовању. То доводи до спорог 

напредовања, али и до мањих жртава сопствених снага, као и цивилних. 

Русија има систематску предност у авијацији и потпуну у морнарици. 

Украјина има ограничене ресурсе, веома ограничене економске 
могућности, јер је њена економија доведена у веома тешко стање, 

посебно након пуча 2014. године. Приближно по глави становника (per 

capita) Украјина има близу три пута мањи бруто друштвени производ 
од Русије. Имајући у виду да се Украјина, нарочито од 2014. године, 

демографски празни из више разлога, могућности власти у Кијеву су и 

на тај начин ограничене. Наиме трусна година сукоба 2014. довела је не 

само до губитка дела територије већ и до миграција дела популације, 
нарочито са Југоистока. Следеће године праћене енормним падом 

бруто друштвеног производа по глави становника, утицале су и на 

економски аспект миграција из Украјине ка Русији, Западу и окружењу. 
Најзад, затезање политичке ситуације у земљи утицало je на то да и у 

периоду пре сукоба велики број Украјинаца напусти земљу, нарочито 

војно способних. Ти процеси су нагло убрзани током календарске 2022. 
године, па је веома тешко проценити број становника у Украјини, али 

он је свакако мањи од 30 милиона. Међутим, када се изузму територије 

које контролише руска страна, у питању је око 25 милиона људи. У том 

правцу, најаве кијевског руководства да ће у следећим таласима 
мобилизације додатно увећати украјинске снаге су ограниченог домета. 

Са друге стране, и руска војска има проблема са бројношћу. 
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Ангажоване су за сада само професионалне снаге, из више разлога. У 

овом сукобу, регрути и резервисти без ратног искуства и без довољне 

увежбаности и професионализма за овакве прилике, не би били најбоља 
решења. Војни кадар на терену се попуњава и добровољцима из Русије 

и области Луганске народне републике (ЛНР) и Доњецке народне 

републике (ДНР). Области ЛНР и ДНР се додатно обухватају 
мобилизацијом и обвезници шаљу на различите задатке, често и ван 

линије фронта. Уколико би званична Москва приступила макар и 

делимичној мобилизацији рецимо првог позива војних обвезника, то 
би, са једне стране, битно повећало војне ефективе у Украјини. Са 

друге стране, штете, пре свега политичке, а и економске, биле би 

значајне. Атмосфера у друштву би се променила у виду смањења 

популарности овог сукоба. Друго и неизбежно у овој варијанти, број 
миграција из Русије би се нагло увећао, нарочито потенцијалних војних 

обвезника. Привреда би имала извесне губитке, а подршка јавности за 

ову војну акцију значајно би опала у Русији. Отуда би било логично да 
званична Москва избегава до даљњег мобилизације резервиста и чак 

упућивање регрута на украјинско ратиште. Са друге стране, повећавање 

постојећих војних ефектива било би могуће, као и њихова попуна, из 
редова добровољаца, потом повећавања ефектива професионалне 

војске. 

 

ЗАПАДНЕ САНКЦИЈЕ РУСИЈИ 

Западне санкције су након 24. фебруара постајале све 

обухватније према Русији и обухватале су економску сарадњу, 

власништво државе Русије, укључујући девизне и златне резерве 
централне банке, власништво тајкуна и руских грађана, фирми, медије, 

саобраћај. Са друге стране, руска привреда је бележила на тај начин 

извесне губитке и прекид сарадње, замрзавање средстава, смањење или 

чак блокаду саобраћаја са западним земљама, али је и поред тога 

успевала да задржи снагу рубље и целину своје производње. 

Када је у питању јавно мњење у Русији, подршка властима и 

Владимиру Путину након првих неколико месеци сукоба и под 
санкцијама западних земаља је врло мало или уопште није умањена.4 

Руско руководство и владајуће структуре у земљи, као и највећи део 

јавног мњења, показао је концентрацију у реализацији главних циљева 
војне интервенције у Украјини и спремност на одређене и пратеће 

жртве у том плану. Тај западни притисак подразумева и покретање 

                                                
4 https://www.vreme.com/vesti/sankcije-rusiji-igra-izdrzljivosti/ 

https://www.vreme.com/vesti/sankcije-rusiji-igra-izdrzljivosti/
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Шведске, Финске и потенцијално неких других земаља и ка формалном 

учлањењу у НАТО и додатном кварењу својих односа са Москвом. 

Једном речју, руководство САД и НАТО постигли су, као опипљив 
успех у супротстављању Русији, привремено и почетно несумњиво 

успостављање солидарности колективног Запада према Москви. Та 

солидарност Запада у праћењу заједничке политике супротстављања 
Москви је и у средњем року веома упитна, посебно када су у питању 

западноевропске водеће земље, па чак и ЕУ као целина. Наиме, посебно 

водеће западноевропске силе Немачка, Француска, Италија имају 
стециште у економском смислу капитала и знања, а c друге стране, 

усмерене су на најважније ресурсе из Русије и постсовјетског простора. 

То су, пре свега, енергенти, као и руде метала и неметала и њихове 

прерађевине које добијају у размени и кооперацији најквалитетније, 
најповољније и најближе из Русије и постсовјетског простора који је 

интеграционо обједињен уз Москву (Евроазијска економска унија, 

Заједница независних држава и др.). Управо су санкције које су увели 
делом још од 2014. године и које се сада драстично повећавају према 

Русији, уперене највише према њиховим сопственим интересима. 

Овоме треба додати да сем тзв. Колективног Запада, санкције Русији не 

прате остале земље света. 

 

ПОЛИТИЧКА РЕШЕЊА 

Политичка решења украјинског сукоба је тешко до краја и 
прецизно предвидети. Са друге стране, заузете области Југоистока које 

су, уз то, већински рускојезичне и припадају тзв. Новорусији, са 

великом вероватноћом наћи ће се у саставу Руске Федерације. То се 
односи на Херсонску административну област која је у потпуности у 

руским рукама, као и за Запорошку (иако је око једне њене трећине још 

у украјинским рукама, рачунајући и град Запорожје). Луганска и 

Доњецка област су већ признате од Русије као независне државе ван 
Украјине 21. фебруара, и то у свом пуном територијалном обиму. Пре 

24. фебруара, приближно по око 40% обе области је било у рукама ЛНР 

и ДНР, да би се након три и по месеца тај обујам изузетно повећао. 
Готово читава Луганска административна област је рукама ЛНР, а када 

је у питању Доњецка, још око једне трећине држе украјинске снаге. 

Заправо ту се воде и највеће борбе, јер је тај простор око Славјанска и 
Краматорска у дубину територије веома утврђен и бране га значајне и 

веома квалитетне украјинске снаге. Овоме треба додати да у тренутку 

завршетка овог рада, око једне трећине Харковске административне 

области је такође у руским рукама (источни део). Дакле, ако су 
прокламовани циљеви, између осталог, стављање рускојезичког дела 
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Украјине, тзв. Новорусије у директан посед Руске Федерације, то би се 

и читава Харковска административна област, потом Дњепропетровска 

(у сваком случају, њен источни део), припојили. Тако би се целокупан 
излаз на море Азовско и Црно (до ушћа Дњепра), који је већ поседнут 

од руских снага и који је већински рускојезичан, ставио у састав Руске 

Федерације. Са великом вероватноћом овоме треба додати и 
Николајевску и Одеску административну области које су такође 

рускојезичне, чиме би се Украјина потпуно одсекла од мора. Отуда је за 

претпоставити да се након вероватне победе у западном Донбасу, 
главни удар руских снага усмери на Николајев, а потом на спајање са 

Тираспољском облашћу, чиме би се Одеса одсекла, а потом временом 

освојила, баш као и приморје све до Измаила. На тај начин би Русија 

избила на Дунав и посела читаву морску акваторију. 

Још током априла долази до давања могућности грађанима 

Херсонске административне области да добијају руске пасоше. Тада је 

Алексеј Данилов из руског Министарства иностраних послова навео да 
је већ дато преко 630.000 руских пасоша грађанима ЛНР и ДНР и да је 

то процес отворен и за грађане Херсонске области, што је потом 

проширено и на територију Запорошке области.5 

На основу уређења поседнутих области Херсонске, те у 

највећем Запорошке, где се прелази на руски систем територијалне 

администрације, увођења рубље и телефонског и интернет система, 

наговештеног референдума грађана о изјашњавању, можемо са великом 
сигурношћу очекивати поред Доњецке и Луганске административне 

области, укључивање и ове друге две области Југоистока у састав 

Русије веома брзо.6 Са друге стране, у Украјини се наговештај 
референдума о прикључењу и Херсонске и Запорошке 

административне области, поред Луганске и Доњецке, у састав Русије, 

дочекује негативно.7 Аналогијом, за очекивати је сличан процес за 

Харковску и Дњепропетровску административну област, те 

Николајевску и Одеску, када се (и ако) поседну од стране руских снага. 

Када је у питању судбина осталог дела Украјине, ту постоји 

више хипотетичких солуција. Једна од њих је да, уколико заиста процес 

                                                
5https://www.slovoidilo.ua/2022/05/25/novyna/suspilstvo/rf-sproshhenoyu-

proceduroyu-rozdavatyme-svoyi-pasporty-zhytelyam-zaporizkoyi-ta-xersonskoyi-

oblastej 
6https://www.mk.ru/politics/2022/05/18/aksenov-kherson-i-zaporozhe-budut-

vmeste-s-krymom-v-rossii.html 
7https://www.slovoidilo.ua/2022/06/07/novyna/bezpeka/rosijski-haulyajtery-

xersonshhyny-znovu-namahayutsya-hotuvaty-psevdoreferendum-oblasti-ova 

https://www.slovoidilo.ua/2022/05/25/novyna/suspilstvo/rf-sproshhenoyu-proceduroyu-rozdavatyme-svoyi-pasporty-zhytelyam-zaporizkoyi-ta-xersonskoyi-oblastej
https://www.slovoidilo.ua/2022/05/25/novyna/suspilstvo/rf-sproshhenoyu-proceduroyu-rozdavatyme-svoyi-pasporty-zhytelyam-zaporizkoyi-ta-xersonskoyi-oblastej
https://www.slovoidilo.ua/2022/05/25/novyna/suspilstvo/rf-sproshhenoyu-proceduroyu-rozdavatyme-svoyi-pasporty-zhytelyam-zaporizkoyi-ta-xersonskoyi-oblastej
https://www.mk.ru/politics/2022/05/18/aksenov-kherson-i-zaporozhe-budut-vmeste-s-krymom-v-rossii.html
https://www.mk.ru/politics/2022/05/18/aksenov-kherson-i-zaporozhe-budut-vmeste-s-krymom-v-rossii.html
https://www.slovoidilo.ua/2022/06/07/novyna/bezpeka/rosijski-haulyajtery-xersonshhyny-znovu-namahayutsya-hotuvaty-psevdoreferendum-oblasti-ova
https://www.slovoidilo.ua/2022/06/07/novyna/bezpeka/rosijski-haulyajtery-xersonshhyny-znovu-namahayutsya-hotuvaty-psevdoreferendum-oblasti-ova
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поседања рускојезичког Југоистока од стране руских снага буде 

настављен по овом сценарију, да би тада сазрела могућност отварања 

озбиљних преговора са Кијевом о евентуалном споразуму. Евентуално 
одбијање Зеленског да озбиљно преговара, могло би довести до одлуке 

руске стране о наставку оружаног сукоба у правцу освајања Кијева. У 

том правцу би Русија могла заузети Малорусију са Кијевом, где би се, 
за почетак, могла организовати нека подобна влада и прелазни период 

обнове сверуског идентитета. Ту се поставља питање самог 

северозапада Украјине, заправо Галиције пре свега, где такође постоји 
више сценарија. У овом тренутку је веома тешко прогнозирати крајњу 

варијанту окончања овог сукоба и чак потенцијалног укључивања 

читаве Украјине у неку сверуску државу, или неки други сценариј. 

Могућност да неке од суседних држава (Пољска, Словачка, Мађарска, 
Румунија) посегну за делом украјинске територије са различитим 

образложењем, или чак укључивање неке од њих у сукоб на страни 

Украјине и слично, хипотетички постоји, и отуда је крајње незахвално 
давати из ове перспективе и развоја ситуације, прогнозе за крајњи 

исход овог сукоба. 

 

БАЛКАН И УКРАЈИНСКА КРИЗА 

Балкан је кроз савремену историју био под утицајем више 

великих сила, али је Русија имала посебан утицај на њега из више 

разлога. Прво, као православна и словенска земља, Русија има утицај на 
православни део балканских народа, као и на Словене. Ван ове 

категорије је веома мали део балканских народа и простора. Посебно 

значајан феномен је улога царске Русије у вишевековном периоду 
решавања Источног питања, где је она доживљавана од православних и 

посебно православних и словенских народа, као покровитељ 

ослобођења и уједињења. Ту су свакако Срби, али и Бугари, 

Македонци, Грци, а у мањој мери и Румуни.8 Током вишевековног 
периода решавања Источног питања, Русија се стално територијално 

ширила, паралелно са процесима етапног ослобађања делова територија 

на којима живе балкански народи, па је та синергија била веома 

                                                
8 Драган Петровић, „Россия и Балканы – историческое наследие и 

современные отношения”, Выстраивая добрососедство, Россия на 

пространствах Европы, Институт Европы, Роосийской академии наук, 

Москва, 2013, стр. 119-131; Dragan Petrović, „Russi and the Serbs (Serbia), from 

eastern question to contemporary relations”, Russia and Serbia in the contemorary 

world: Bilateral relations, challentes and opportunities, Institute of the International 

Politics and Economics, Belgrade, 2020, pр. 101-102. 
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значајна у XIX и почетком XX века, односно у завршној етапи 

решавања Источног питања. Прерастање царске Русије у СССР само је 

делимично променило основе руске политике према Балкану. Међутим, 
након распада СССР почетком деведесетих година XX века, Руска 

Федерација се налази у новом геополитичком окружењу. Делови царске 

Русије и СССР у виду бивших совјетских република добијају 
државност и те територије и формално постају ван граница руске 

државе, истина окупљене још увек у облику конфедералне Заједнице 

независних држава. Нарочито је значајан елемент да су Украјина и 
Белорусија, као и Молдавија постале независне државе, чиме се Русија 

„одмиче” од Балкана географски. Како је Белорусија тесно повезана са 

Русијом, питање Украјине (у мањој мери и Молдавије) постаје веома 

важно за даљи руски утицај на Балкану у следећим деценијама. Напори 
Русије и русофонског становништва у Украјини да се Кијев тешње веже 

за интеграције имали су ограниченог успеха, све до преврата 2014. 

године. Са друге стране, повраћај Крима и реална сецесија делова 
Доњецке и Луганске административне области, повећало је известан 

утицај Русије и на Црном и Азовском мору, а паралелно и на Балкану. 

Након 21. фебруара 2022. године и признавања од стране 
Москве независности Доњецке и Луганске области у њиховим 

целокупним границама, појачава се руски утицај у региону, што је 

посебно актуелно након отпочињања сукоба. Русија, након прва три и 

по месеца сукоба, држи практично целу Луганску административну 
област у својим рукама, као и Херсонску, те највеће делове (око две 

трећине) Доњецке и Запорошке, те око једне трећине Харковске, са 

даљим тенденцијама ширења на читав Југоисток. Ту је пресудно важан 
исход битке за северозападни Донбас која се још води, нарочито у 

правцу Славјанска и Краматорска. У краткорочном погледу, САД, 

НАТО и ЕУ појачавају притисак на Балкан, настојећи да ту додатно 

умање руски (и кинески) утицај. У том правцу можемо посматрати и 
блокаду посете министра спољних послова Русије Сергеја Лаврова 

Србији, планирану за 7. и 8. јун. Паралелно са тим, можемо посматрати 

појачавање притисака на Србију и Републику Српску. Србија, а у мањој 
мери и Босна и Херцеговина, једине су земље у региону које нису увеле 

санкције Руској Федерацији. У Србији и Републици Српској је медијска 

сцена по питању украјинског сукоба далеко слободнија него у осталим 
земљама региона, па чак и у односу на чланице ЕУ. Истраживања 

јавног мњења у Србији показују да огромна већина становништва не 

подржава потенцијално увођење санкција Русији, као ни улазак у 
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НАТО.9 У исто време, подршка политици уласка у ЕУ у постојећим 

околностима, је мањинска. Све то погодује порасту утицаја Русије. 

Популарност Русије је велика и у Републици Српској, а потом следи 
Црна Гора.10 Црна Гора се налази у специфичној ситуацији, где се, 

након избора 30. августа 2020. године, већина народа изјаснила за 

промене. Међутим, нова влада Абазовића, која је настала без нових 
парламентарних избора, након пада владе Здравка Кривокапића, 

заузима курс који је ближе САД и ЕУ, за шта има подршку опозиционе 

Демократске партије социјалиста Мила Ђукановића. То све ствара 

предуслове за нове парламентарне изборе. 

НАТО, САД, Британија, притискају српски фактор на Балкану 

додатно, у вези са украјинским сукобом. То је посебно видљиво по 

питању притиска да и Србија уведе санкције Русији, за шта нема ни 
економски, ни политички мотив. Евидентни су притисци и по питању 

Косова и Метохије, такође и на Републику Српску. Са друге стране, 

стиче се утисак да ће у даљем току развоја украјинске кризе, Русија 
успети да запоседне Југоисток и да га прикључи. То би у перспективи 

знатно допринело да се повећа руски утицај на Балкану, што би свакако 

одговарало српском фактору, да се успостави баланс у међународном 

окружењу. 

Евидентни су притисци на Србе од стране западних структура, 

нарочито САД, Британије и НАТО. Нарочито по питању Републике 

Српске, Косова и Метохије, па и Црне Горе. У том правцу можемо 
посматрати наставак притисака од Шмита, тзв. високог представника за 

БиХ, на Републику Српску и Милорада Додика. Примање од стране 

представника САД делегације „Прешевске долине”,11 покретање 
иницијативе за пријем тзв. Косова у Савет Европе12, такође су притисци 

у том правцу. Изблокирана је и посета Сергеја Лаврова Србији.13 Чак и 

енергетски ослонац Србије на увоз енергената из Русије се покушава 

                                                
9https://www.vreme.com/vesti/istrazivanje-nspm-preko-82-odsto-gradjana-protiv-

uvodjenja-sankcija-rusiji/ 
10О политици Русије у БиХ у Драган Радишић, „Веће за имплементацију мира 

у Босни и Херцеговини – с посебним освртом на ставове Амбасаде Руске 

Федерације и институција Републике Српске”, Безбедносни форум, бр. 2, 2021, 

стр. 119-133. 
11https://rs.n1info.com/vesti/predstavnici-albanaca-pitanje-presevske-doline-bice-

pokrenuto-u-un/ 
12https://www.slobodnaevropa.org/a/kosovo-savet-evrope-aplikacija/31845977.html 
13https://www.danas.rs/bbc-news-serbian/rusija-srbija-i-sergej-lavrov-blokada-

vazdusnog-prostora-susednih-zemalja-sprecila-dolazak-ruskog-ministra-u-beograd/ 

https://www.vreme.com/vesti/istrazivanje-nspm-preko-82-odsto-gradjana-protiv-uvodjenja-sankcija-rusiji/
https://www.vreme.com/vesti/istrazivanje-nspm-preko-82-odsto-gradjana-protiv-uvodjenja-sankcija-rusiji/
https://rs.n1info.com/vesti/predstavnici-albanaca-pitanje-presevske-doline-bice-pokrenuto-u-un/
https://rs.n1info.com/vesti/predstavnici-albanaca-pitanje-presevske-doline-bice-pokrenuto-u-un/
https://www.slobodnaevropa.org/a/kosovo-savet-evrope-aplikacija/31845977.html
https://www.danas.rs/bbc-news-serbian/rusija-srbija-i-sergej-lavrov-blokada-vazdusnog-prostora-susednih-zemalja-sprecila-dolazak-ruskog-ministra-u-beograd/
https://www.danas.rs/bbc-news-serbian/rusija-srbija-i-sergej-lavrov-blokada-vazdusnog-prostora-susednih-zemalja-sprecila-dolazak-ruskog-ministra-u-beograd/
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довести у питање.14 У том правцу за Србе би било веома мудро да се 

додатно међусобно повежу и да раде на духовном и културном, те 

економском повезивању (Србија, Република Српска и Црна Гора). Било 
би важно да се у кратком року избегне што безболније притисак 

атлантистичких структура и уцена. Логично би било да због својих 

интереса западноевропске земље, пре свега носиоци ЕУ (тзв. Стара 
Европа – Немачка, Француска, Италија), временом почну да смањују 

интензитет примене санкција према Русији, и уопште праћење 

политике САД по том питању. 

 

ЗАКЉУЧАК 

Украјинска криза и напосле ратни сукоб у Украјини одразио се, 

и одражаваће се на ситуацију у свету. Многе противречности у 
савременом свету доводе до криза, па се и украјинска криза узрочно-

последично може пратити као део тих светских противречности. Сукоб 

између глобалиста и са друге стране реалиста (и често националиста) 
огледа се и у самим САД, где Бајден представља интересе првих, 

заправо пре свега мултинационалних компанија. Долазак Бајдена на 

власт поспешио је украјинску кризу, односно дао подршку Зеленском 
да буде непопустљив и ригидан у односу на могућности превазилажења 

конфликта. У периоду од приближно јесени 2020. године долази до 

радикализације ставова званичног Кијева како на унутрашњем плану, 

према проруском становништву и политичким странкама проруског 
обележја, тако и на међународном плану, односу према Русији и 

другим великим силама. При томе се избегава реализација мировног 

споразума Минск 2. То све доводи до повећања напетости и на 
унутрашњем плану, где се недемократским притисцима према 

опозиционим проруским партијама, потом забрани употребе као другог 

званичног руског језика, чак и у регијама Југоистока (где је већински). 

У исто време, након забране раније владајућих странака Партије 
региона и Компартије након пуча 2014. године, долази и до 

недемократског обрачуна са преосталим утицајним проруским 

странкама Опозиционог покрета за живот и Партије Шарија 2021. 
године. На удару је најзад и Украјинска православна црква Московске 

патријаршије. 

                                                
14У том правцу се чине убедљивији аргументи професора Митра Ковача да 

снабдевање енергентима из Русије за Србију нема реалну алтернативу од 

концепције дипломате Срећка Ђукића да се ослонимо и на увоз америчког 

течног гаса. https://www.politika.rs/sr/clanak/508319/Americki-tecni-gas-u-Srbiji-

realnost-ili-obecanje. 

https://www.politika.rs/sr/clanak/508319/Americki-tecni-gas-u-Srbiji-realnost-ili-obecanje
https://www.politika.rs/sr/clanak/508319/Americki-tecni-gas-u-Srbiji-realnost-ili-obecanje
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САД, Британија и НАТО стоје иза Зеленског, што неумитно 

доводи до радикализације ситуације. САД и НАТО одбијају предлог 

Русије крајем 2021. године да се нађе споразум о безбедности, којим би 
била обухваћена и Украјина. Русија 21. фебруара 2022. године признаје 

Луганску народну републику и Доњецку народну републику у пуним 

границама. Белорусија даје подршку Русији током последњих неколико 
година развоја украјинске кризе. Најзад сукоб који је настао оружаним 

нападом Русије на Украјину 24. фебруара доводи до заузимања 

значајних делова Југоистока током следећих месеци. Заузете су у 
целости Луганска и Херсонска административне области, те највећи 

делови Доњецке и Запорошке, те источни део Харковске 

административне области. Читава акваторија Азовског мора се налази у 

руским рукама, те највећи део црноморске (сем Николајевске и Одеске 
области). Централна битка за западни Донбас се развија у својој зрелој 

фази, и стиче се утисак да је руска страна близу посезања читавог 

Југоистока. 

Посебна димензија сукоба су економске санкције Русији од 

стране САД, које прихвата за сада и „колективни Запад”. Прихватање 

санкција према Русији од стране земаља ЕУ је евидентан успех 
Вашингтона, међутим, до сада су последице тих санкција веома болне 

за европске државе, а руској привреди нису претерано наудиле. 

Посебан фактор је што ван западних земаља остатак света није 

прихватио да уведе Русији санкције. Руска привреда је имала извесне 
слабе тачке до увођења санкција западних земаља пролећа 2022. 

године. То су остаци неолиберално-неомонетаристичке концепције, 

који се у новонасталим околностима делимично коригују, или су у 
одређеној мери већ били кориговани претходних година. Руско 

наоружање и привреда су спремнији на суочавање са западним 

центрима моћи него у претходним кризним ситуацијама, посебно 

везаним за украјинску кризу (2004, 2014. и др.). Отуда се стиче утисак 
да ће епилог украјинског сукоба бити излазак Русије на простор 

Југоистока, довођење у питање будућности украјинске државе, те 

убрзавање преласка светског поретка на мултиполаризам. 

У овим тренуцима је неизвесно колики ће бити додатни 

притисак током трајања украјинског сукоба од стране атлантистичких 

сила на Балкан, на српски фактор и евентуални губици у вези са тим. 
Међутим, у средњем и дужем року, излазак Русије у пуном капацитету 

на северну акваторију Црног мора, вероватно чак до Дунава, повећаће 

њен утицај у геополитичком смислу на Балкан, што ће погодовати, 

између осталог, и српском фактору. 
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Божидар Форца1 

 

НАТО И ЕВРОПСКА УНИЈА KAO ЧИНИОЦИ СТАЊА 

БЕЗБЕДНОСТИ У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ 

Сажетак: Босна и Херцеговина је постала самостална и независна 
држава након распада бивше СФР Југославије. С обзиром на то да је 

кључни исход грађанског рата у бившој СФРЈ била хомогенизација 

простора на националној основи, то је рат у БиХ имао посебну тежину. 

На ток и исход ратних дејстава у БиХ најзначајнији утицај имале су 
Европска заједница (до 1992. године), па Европска унија и НАТО на 

челу са Сједињеним Америчким Државама. Оружана дејства у БиХ 

обустављена су Дејтонским мировним споразумом из 1995. године, 
према коме је БиХ створена као држава два ентитета и три етничке 

заједнице. Након обустављања ратних дејстава и распада бивше СФРЈ, 

нова држава БиХ не успева да профункционише на међународном, а 

посебно не на унутрашњем плану. Један од разлога таквог стања јесу 
стални покушаји да се ревидира Дејтонски мировни споразум. 

Укупност нефункционалности БиХ као државе посебно се одражава на 

стање безбедности у тој земљи, које се мери аршином − ни мир ни рат у 
немогућој држави. Циљ овог рада јесте покушај да се објасни утицај 

НАТО и Европске уније на безбедност БиХ, посебно у условима нових 

геополитичких односа у Европи након војне инвазије Русије на 
Украјину. Основна хипотеза од које се пошло у истраживању гласи: 

Кључни чинилац спољне безбедности БиХ јесте различит однос њених 

ентитета према НАТО. Резултати истраживања упућују на закључак да 

притисци на БиХ да постане чланица НАТО могу да проузрокују 
унутрашње немире који могу довести до новог грађанског рата. Стога, 

убрзање пријема БиХ у Европску унију и враћање изворном 

Дејтонском мировном споразуму јесу кључни чиниоци за спречавање 

нових сукоба на тој територији. 

Кључне речи: НАТО, Европска унија, Босна и Херцеговина, Дејтонски 

мировни споразум, безбедност, чиниоци. 

 

 

                                                
1 Проф. др Божидар Форца, генерал-мајор у пензији, начелник Катедре 

безбедности на Факултету за пословне студије и право Универзитета 

„УНИОН-Никола Тесла” у Београду. 
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УВОД 

Унутрашњи сукоби у некој држави прерастају у грађански рат када 

једна страна у сукобу задобије међународну подршку2. Ова Хоровицева 
тврдња у потпуности се остварила на простору бивше СФР Југославије. 

Након што су Словенија и Хрватска сецесијом и грађанским ратом, уз 

подршку водећих земаља Европска заједнице – ЕЗ (касније Европска 
унија − ЕУ) и САД стекле независност 1991. године, грађански рат се 

прелио на Босну и Херцеговину (БиХ). 

Рат у БиХ од 1992. године, због мултиетничког карактера бивше 
републике СФРЈ, али и умешаности страног фактора, био је посебно 

сложен и тежак, а проузроковао је масовне људске губитке, 

материјална разарања и миграције становништва. До 1994. године рат у 

БиХ је био „сукоб свих против свих”. Године 1994. је амерички 
председник Бил Клинтон у Вашингтону одржао састанак са Алијом 

Изетбеговићем (представник Муслимана) и Фрањом Туђманом 

(хрватски председник), где је утврђена контура будуће Муслиманско-
хрватске федерације у БиХ (Федерација БиХ), а отпочела њихова 

заједничка борба против Срба и Српске Републике у БиХ. Сукоби у 

БиХ заустављени су такође највећим утицајем САД, када је у Охају 
(Дејтон), 1995. године, одржана мировна конференција, која је 

изнедрила споразум познат под називом Дејтонски мировни споразум. 

Саставни део Дејтонског мировног споразума је и Устав БиХ, по коме 

је та земља окарактерисана као држава два ентитета (Федерација БиХ и 
Република Српска) и три етничке заједнице (Бошњаци, Срби и Хрвати). 

Дејтонским мировним споразумом је утврђена и функција Високог 

представника за БиХ, кога именује Савет безбедности УН. Улога 
Високог представника у БиХ имала је различит карактер до данашњих 

дана, углавном на штету Републике Српске. Последњи Високи 

представник за БиХ, немачки дипломата Кристијан Шмит, именован је 

мимо одлуке СБ УН. 

Спољнополитичка оријентација БиХ, након Дејтона, углавном се 

кретала ка евро-атлантским интеграцијама (ЕУ и НАТО). Након што је 

Република Србија (2007) прокламовала војну неутралност, и у 
Републици Српској као ентитету БиХ мења се однос према НАТО. 

Тако, Народна скупштина Републике Српске доноси одлуку о војној 

                                                
2 Хоровиц, у: С. Аврамов, Постхеројски рат запада против Југославије, ИДИ, 

Ветерник, 1997. 
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неутралности Републике Српске3, што доводи до додатних сукоба 

унутар те земље, која иначе никада није профункционисала као 

држава4. 

Процесе и стање унутар БиХ додатно су компликовали страни утицаји 

у тој земљи, а посебно великих (ЕУ, САД и Русија) и неких 

регионалних (Турска, Саудијска Арабија) сила. Заоштравао се однос 
западних земаља према Републици Српској због наглашеног утицаја 

Русије. На однос страног фактора према Републици Српској посебно је 

утицао почетак рата у Украјини, где је Русија, од стране УН 
(Резолуција ГС УН од 02.03.2022.), окарактерисана као агресор5. Све 

земље Европе, изузев Републике Србије, увеле су санкције Русији. На 

налог министарке спољних послова у БиХ (Бисера Турковић) и мисија 

те земље при ЕУ у Бриселу, сагласила се са одлуком ЕУ о увођењу 
санкција Русији, са чим се није сложио српски представник у 

Председништву БиХ Милорад Додик6. Био је то још један доказ 

нефункционисања БиХ као државе. 

На односе међу државама у Европи, које јесу или нису чланице ЕУ, бар 

у догледној будућности, пресудно ће утицати САД и водеће земље 

Уније. Спушта се нова „гвоздена завеса” у Европи, од Атлантика до 
Балтика и Црног мора. Под највећим притисцима наћи ће се Република 

Србија и БиХ. 

У раду се анализира будући утицај НАТО и ЕУ на безбедност БиХ, 

узимајући у обзир, али не образлажући шире претходни период.  

 

УТИЦАЈ НАТО НА БЕЗБЕДНОСТ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

Да бисмо одредили утицај НАТО на безбедност БиХ, неопходно је 
утврдити: 1) шта је НАТО данас и како је до тога стигао и 2) какав је 

однос према НАТО у БиХ. 

 

                                                
3 Резолуција о заштити уставног поретка и проглашењу војне неутралности 

Републике Српске, 2019, https://www.slobodnaevropa.org/a/koliko-je-bih-daleko-

od-%C4%8Dlanstva-u-nato-u/30958574.html, 21.05.2022. 
4 Шире у: Н. Кецмановић, Немогућа држава – Босна и Херцеговина, Филип 

Вишњић, Београд, 2007. 
5 Доступно на: https://www.glasamerike.net/a/generalna-skupstina-glasanje-

rezolucija-ukrajina-invazija/6467057.html, 21.05.2022. 
6 Доступно на: https://www.slobodnaevropa.org/a/bih-rusija-

sankcije/31734460.html, 21.05.2022. 
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НАТО данас 

У формалном смислу посматрано, НАТО је формиран 1949. године као 

одбрамбени савез у складу с чланом 51. Повеље УН. Међутим, стварне 
циљеве формирања НАТО, први Генерални секретар Алијансе Лорд 

Имај окарактерисао је речима: 1) Русе ван Европе, 2) Немачку под 

контролу и 3) Америка у Европу7. Тако, са било ког аспекта 

посматрали, НАТО је у ствари – Америка +. 

Кључни елементи организације и функционисања Алијансе утврђују се 

у документу Стратешки концепт НАТО. Од 1949. године НАТО је 
усвојио седам стратешких концепата, а осми („НАТО 2030”) ће бити 

усвојен на самиту Алијансе у Шпанији, јуна 2022. године. У 

Стратешком концепту НАТО из 1952. године, у Декларацији о 

циљевима, између осталог, записано је да је НАТО формиран не само за 
одбрану северноатлантског простора, већ за трајно очување мира и 

стабилности. 

Стратешки концепти НАТО до краја Хладног рата, принципијелно, 
тежишно су се односили на одбрану од Варшавског уговора (ВУ). Од 

краја Хладног рата, практично, стратешки концепти Алијансе 

уподобљавају се са Стратегијом националне безбедности САД. Зашто? 
Зато што је Америка осетила тренутак да успостави хегемонију у 

међународним односима. Да би успоставила хегемонију у 

међународним односима, Америци је била потребна јака полуга моћи, а 

то је НАТО. Тако, у Уводнику Стратегије националне безбедности САД 
из 1991. године (за време рата у Ираку – „Пустињска олуја”), 

председник Џорџ Буш (старији) каже: „Нови светски поредак није 

чињеница; то је тежња и прилика. Имамо изванредну могућност у којој 
су неколико генерација уживале да изграде нови међународни систем у 

складу са нашим вредностима и идеалима, док се стари обрасци и 

извесности руше около. За Америку не може бити повлачења од 

светских проблема. Унутар шире заједнице нација јасно видимо своју 
улогу. Морамо не само да заштитимо наше грађане и своје интересе, 

већ и да помогнемо у стварању новог света у коме наше основне 

вредности не само да опстају већ и цветају. Морамо радити са другима, 

али морамо бити и лидери”8. 

                                                
7 Б. Форца, „Однос НАТО према Балкану”, Безбедносни форум, бр. 2/2020, 

Београд. 
8 National Security Strategy of the USA, The White House, August 1, 1991, 

Washington, Preface. 
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У складу са наведеним опредељењем, Америка успева да очува НАТО, 

иако се распао ВУ. Чини то, опет, у складу са Повељом УН, овога пута 

са Главом VII и члановима 52 и 53, према којима Савет безбедности 
има право да позове међународне организације да учествују у очувању 

мира и безбедности у свету. Прво такво ангажовање НАТО биће баш на 

простору бивше СФР Југославије, а посебно у БиХ − бомбардовање 

положаја Војске Републике Српске 1993. и 1995. године. 

Преломна година у одржавању НАТО јесте 1999, када Алијанса на свој 

50. рођендан предузима агресију на СР Југославију и доноси нови 
стратешки концепт. У том стратешком концепту два су циља Алијансе 

посебно индикативна. Прво, НАТО доноси одлуку о проширењу на 

исток и поред већ примљених Мађарске, Чешке и Пољске (1999), а 

касније ће се значајно проширити до данашњих 30 држава чланица. 
Друго, Алијанса одлучује да предузима активности мимо северно-

атлантског простора, са и без мандата СБ УН. Сила Бога не моли! 

Разби-распад СФРЈ, посебно НАТО агресија на СРЈ (1999), утицали су 
на то да све земље настале на простору бивше СФРЈ, па и БиХ, 

декларативно и суштински, искажу опредељење за чланством у евро-

атлантским интеграцијама (ЕУ и НАТО). Власти у БиХ утврђују мапу 

пута ка НАТО, што се уноси и у правне акте9. 

Једна од значајних година у развоју НАТО јесте 2008, када на самиту у 

Букурешту (Румунија) НАТО позива Грузију и Украјину да се 

прикључе Алијанси10. Међутим, на такву одлуку Алијансе Русија 
предузима војну интервенцију на Грузију (2008), а пријему те земље и 

Украјине у Алијансу опире се Немачка. Тако се, уместо пријема 

Грузије и Украјине у НАТО, формирају комисије да тај аспект 

анализирају и предложе решења. 

Русија се након рата у Грузији (2008) враћа на светску сцену у намери 

да поврати утицај глобалне силе. Повратак Русије није имао само војни 

аспект, него се простирао у геополитичку и економску раван. Русија се 
окренула богатству у ресурсима, склапању економских и политичко-

безбедносних савеза и јачању утицаја у појединим регионима света, 

међу којима је посебно Западни Балкан. На Западном Балкану, с 
обзиром на исказана опредељења његових држава, Русија примарно 

                                                
9 Закон о одбрани, 2005, члан 84, доступно 

на:https://www.slobodnaevropa.org/a/koliko-je-bih-daleko-od-%C4%8Dlanstva-u-

nato-u/30958574.html, (10.05.2022). 
10 Доступно на: 

https://www.bbc.com/serbian/news/2008/04/printable/080402_natosummitstarts, 

21.05.2022. 

https://www.slobodnaevropa.org/a/koliko-je-bih-daleko-od-%C4%8Dlanstva-u-nato-u/30958574.html
https://www.slobodnaevropa.org/a/koliko-je-bih-daleko-od-%C4%8Dlanstva-u-nato-u/30958574.html
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јача утицај у Републици Србији и Републици Српској. За Русију, почела 

је ера мултиполарности у међународним односима, док Запад 

прибегава новом Хладном рату. Такав приступ Запада према Русији 
посебно је евидентан након што је Русија вратила Крим у свој састав 

2014. године и подршке „побуњеницима” у Украјини у регијама 

Доњецк и Луганск. 

Допринос ставу да почиње ера мултиполарности у међународним 

односима, посебно, даје Кина, са својом иницијативом „Појас и пут“. 

Недвосмислено, Кина израста у економског џина, чији се утицај шири 
глобално у иницијативи која није забележена у историји економских 

односа. 

Повратком Русије и јачањем Кине, Запад улази у период међусобних 

трвења око сопствене позиције у међународним односима. На сцену 
ступа Америка и њен председник (2016-2020) Доналд Трамп. У 

Стратегији националне безбедности САД из 2017. године, Трамп под 

крилатицом – Америка на првом месту, почиње офанзиву на два 
кључна ривала – Русију и Кину. За борбу против Русије Америци треба 

НАТО, а не ЕУ. Стога, Велика Британија напушта ЕУ, а Трамп жестоко 

критикује НАТО савезнике у Европи тражећи да се „уразуме” и 
појачају средства за одбрану, „претећи” да ће, у супротном, САД 

размислити о опстанку у Алијанси. Да ЕУ нема свој став и не разуме 

поруку Трампа, указује порука Ангеле Меркел да Немачка неће 

издвајати 2% БНД за одбрану, као и изјава француског председника 
Макрона да је НАТО доживео мождани удар. Са друге стране, Трамп 

почиње економски рат са Кином, покушавајући да умањи 

спољнотрговински дефицит са том земљом. Трамп то чини посебним 
економским мерама САД према Кини, али и снажним притисцима на 

савезнике на сузбијању експанзије иницијативе „Појас и пут”. Та 

настојања Трампа морала су се одразити на војно ангажовање САД у 

свету, тако да Америка не почиње ниједан нови рат, а из постојећих 

(Ирак, Сирија, Либија, Авганистан) се лагано извлачи. 

Трампове „пацке” европским савезницима ипак дају резултат. НАТО на 

својим самитима, које одржава сваке друге године, апдејтује Стратешки 
концепт из 2010. године новом иницијативом „Одбрана у 3600”. 

Суштина те иницијативе јесте војно опкољавање Русије. То 

опкољавање, поред већ успостављеног „ракетног штита” у Пољској и 
Румунији, подразумева формирање снага „4 x 30”. Ради се о 30 

батаљона КоВ, 30 ваздухопловних јединица и 30 јединица поморских 

снага које ће бити у стању да у року од 30 дана буду у пуној готовости 
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за ангажовање11. Поред тога, САД су потпалиле „линије ватре” с 

Русијом, које се крећу од Балтичких држава, преко Белорусије, 

Украјине, Молдавије (Придњестровље) и Кавказа (Јерменија) до 

Западног Балкана. 

Трампа на челу САД, након избора 2020. године, замењује Џозеф 

Бајден. Опрезним аналитичарима је било јасно да долази „тврђа” струја 
од Трампа и да ће се притисак на Русију наставити снажније. На самиту 

НАТО у Бриселу, 2021. године, Алијанса још једном подвлачи 

негативан утицај Русије на светску безбедност и захтева од НАТО да 
буде снажнији, јачи и делотворнији. У том смислу, члан 5 

Вашингтонског споразума се проширује у смислу основа за ангажовање 

Алијансе. Поред војне претње, то проширење обухвата и претње из 

сфере сајбер ратовања, хибридне претње и претње из свемира12. Такође, 
за 2022. годину се најављује нови Стратешки концепт НАТО, који 

треба да буде усвојен на самиту у Шпанији, у јуну. Три су кључна 

принципа истакнута за тај нови стратешки концепт: још јачи НАТО; 
снажније политичко ангажовање Алијансе и глобалнији утицај НАТО. 

На самиту у Бриселу 2021. године, поновљен је позив НАТО упућен 

Украјини и Грузији да се прикључе Алијанси13. 

Самит НАТО у Бриселу јуна 2021. године била је „бачена рукавица” 

Русији. Русија, већ јула исте године, објављује најновију Стратегију 

националне безбедности14, а крајем те године саопштава САД и НАТО 

своје виђење међународне безбедности. Свакако, то руско виђење 
светске безбедности САД и НАТО не прихватају, иако им је 

достављено са захтевом на став. 

Русија реагује промптно. Ценећи да је НАТО делимично пољуљан 
након изласка из Авганистана (септембар 2021.), Русија почиње 

операцију превентивног размештања снага, што указује на могућу војну 

интервенцију на Украјину. До војне интервенције Русије на Украјину 

долази 24. фебруара 2022. године. Ту интервенцију Русија именује као 

                                                
11 Б. Форца, Декларација са НАТО самита: Брисел, 11-12.07.2018, „Трампов 

рецепт”;https://odbranaibezbednost.rs/2018/08/15/deklaracija-sa-nato-samita-

brisel-11-12-07-2018-trampov-recept/, 21.05.2022. 
12 B. Forca, Ekskluzivno: Deklaracija sa NATO samita, Brisel, 14.06.2021, 

https://odbranaibezbednost.rs/2021/06/16/eksluzivno-deklaracija-sa-nato-samita-

brisel-14-06-2021/, 21.05.2022. 
13 Исто. 
14 Стратегия национальной безопасности Российской Федерации 2021, Президент 

России; 

http://static.kremlin.ru/media/events/files/ru/QZw6hSk5z9gWq0plD1ZzmR5cER0g5tZC.p

df, (09.05.2022). 
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„специјална војна операција”, док је Запад, али и званичне УН (ГС УН) 

квалификују као агресију. Тако, оно што САД нису успеле убеђивањем 

чланица НАТО, успела је Русија војном инвазијом на Украјину, а то је 
хомогенизација Запада, посебно Алијансе. Реаговање Запада према 

Русији има више аспеката. Први јесу економске санкције које нису 

забележене у историји. Други аспект, а који се односи на предмет овог 
рада, јесте мобилизација снага НАТО у источној Европи и војна помоћ 

Украјини. 

Хомогенизација Запада против Русије, практично, довела је до 
остварења сва три циља формирања НАТО, како их је навео Лорд 

Исмај. Америка је завладала Европом, Немачка је доследно „слуша”, а 

Русија је протерана из Европе. Следи „гвоздена завеса” од Атлантика 

до Балтика и Црног мора. Срушени Берлински зид се претвара у 
„дубоки ров” између Европе и Русије, померен стотинама километара 

источно. „Гвозденом завесом” доминира Америка и њена полуга моћи 

– НАТО. 

Међународни односи су спојени судови, који се са вишег нивоа 

преливају на ниже и захватају регионе који иначе нису директно 

уплетени у неки сукоб. Тако је и са ратом у Украјини. Босна и 
Херцеговина, која иначе нема јединствен став готово ни по ком 

међународном питању, посебно је разједињена када је у питању сукоб у 

Украјини. Федерација БиХ се повинује захтевима НАТО и ЕУ да се 

пружи подршка Украјини и уведу санкције Русији, што дипломатија 
БиХ и чини званично. С друге стране, супротстављање Републике 

Српске таквим захтевима остаје незапажено, ма колико било 

потенцирано од стране члана Председништва БиХ из Републике Српске 

Милорада Додика. 

У напред описаним условима, а узимајући у обзир понашање појединих 

држава Европе, САД и НАТО врше притисак на власти у БиХ 

(Федерација БиХ) да нaстави „мапу пута” ка НАТО, потпуно 
негирајући опредељење Републике Српске за војну неутралност. С 

друге стране, управо се Република Српска и Милорад Додик именују 

као реметилачки фактор стабилности и безбедности на Западном 
Балкану, да опструишу функционисање институција БиХ, а Велика 

Британија уводи санкције појединим јавним личностима из власти и 

политике Републике Српске15. 

                                                
15 Доступно на: https://www.dw.com/bs/prve-bilateralne-sankcije-za-dodika-i-

cvijanovi%C4%87evu/a-61438702, 21.05.2022. 

https://www.dw.com/bs/prve-bilateralne-sankcije-za-dodika-i-cvijanovi%C4%87evu/a-61438702
https://www.dw.com/bs/prve-bilateralne-sankcije-za-dodika-i-cvijanovi%C4%87evu/a-61438702
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За очекивати је да НАТО неће одустати од притисака да БиХ постане 

чланица Алијансе. У том смислу, могућа су даља заоштравања односа 

међу ентитетима БиХ, што може довести и до оружаног сукоба. 

Однос према чланству Босне и Херцеговине у НАТО 

Однос политике и грађана БиХ према чланству у НАТО мењао се 

временом, а под разним утицајима. Може се рећи да је став политике и 
грађана у Федерацији БиХ константно већински за улазак БиХ у НАТО, 

док је у Републици Српској долазило до промена. До краја прве 

деценије овог века у Републици Српској је политички став био за 
чланство БиХ у НАТО, да би се временом мењао ка опредељењу за 

војну неутралност, која је и званично утврђена у наведеној Резолуцији 

Народне скупштине Републике Српске. Кад су у питању ставови 

грађана навешћемо само примере три истраживања које је спровео 
Факултет политичких наука из Бања Луке, а односе се на октобар 2019. 

године и фебруар и јун 2020. године (Графикон 1). 

Графикон 1. Ставови грађана РС према уласку БиХ у НАТО 
Извор; Факултет политичких наука, Бања Лука, 2020 
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На питање: Да ли би улазак БиХ угрозио опстанак Републике Српске, 

одговор испитаника у већини јесте да би (Графикон 2). 

 

Графикон 2. Став грађана о угрожености опстанка РС уласком БиХ у 

НАТО 

Извор: Факултет политичких наука, Бања Лука, 2020 

Са друге стране, према истраживањима УСАИД, спроведеним 2016. 

године, oко 80% грађана Федерације БиХ је за улазак БиХ у НАТО. 

Пишући о актуелном рату у Украјини, а у смислу подршке Запада и 
НАТО тој земљи, професор Кецмановић га пореди са грађанским ратом 

у БиХ (1992-1995) и закључује: „Нико на колективном западу и не 

сумња да ће Путин остварити циљеве интервенције у Украјини и у томе 

га неће спречити ни Бајден, ни НАТО, а понајмање Зеленски. Украјина 
неће остати ни јединствена ни целовита, баш као што није ни Алијина 

БиХ. Овамо Српска, Херцег-Босна и Бошњачка Босна, ентитети и 

кантони. Онамо (про)руски део још непознатих димензија, можда и 
(про)пољски део као ратни плен ЕУ. Оно што преостане Зеленском 

биће дефакто протекторат САД. И он ће баш као и Бакир ићи по своје 

мишљење. Најзад, Украјинци су били блиски Русима, као и Бошњаци 

Србима. Сада им нико није мржњи. Када се упадне у познату схему, зна 
се шта следи. Подићи ће у Кијеву споменик Бајдену, као што су у 

Сарајеву Клинтону посветили улицу. У спомен својим гробарима”16. 

Уважени професор Кецмановић је изнео десет разлога због којих 

Република Српска не треба да постане чланица НАТО: 

                                                
16 Доступно на: https://www.politika.rs/scc/clanak/507452/Pogledi/Da-li-ce-se-

Ukrajina-preliti-u-BiH-ili-je-obratno, 22.05.2022. 

https://www.politika.rs/scc/clanak/507452/Pogledi/Da-li-ce-se-Ukrajina-preliti-u-BiH-ili-je-obratno
https://www.politika.rs/scc/clanak/507452/Pogledi/Da-li-ce-se-Ukrajina-preliti-u-BiH-ili-je-obratno
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Прво, народ у Републици Српској је, према свим истраживањима, 

плебисцитарно против тога. Друго, Народна скупштина Републике 

Српске је једногласно донијела Резолуцију о војној неутралности. 
Треће, улазак Српске у НАТО наспрам војне неутралности „матице” 

Србије отвара могућност да се Срби нађу са двије стране фронта. 

Четврто, као чланица НАТО-а у обновљеном Хладном рату на ивици 
врућег, Српска би постала непријатељ пријатељској Русији. Пето, у 

Српској би били стационирани војска и наоружање НАТО-а, па би 

постала легитимна мета моћних ракетних система друге стране. Шесто, 
НАТО одавно није одбрамбени него офанзивни војни савез који 

оперише по цијелом свијету и српски војници би убијали и гинули у 

интервенцијама у земљама које не угрожавају Републику Српску. 

Седмо, НАТО је током ’90-их прошлог века бомбардовао Србе и у 
Српској и у Србији, па би прикључивање тој организацији асоцирало на 

шведски синдром патолошке емотивне идентификације са 

непријатељем. Осмо, од бомбардовања Српске јесу прошле двије 
деценије, али како да заборавимо српске жртве због последица 

употребе осиромашеног уранијума када људи и данас гину кошени 

малигним обољењима. Девето, чланарина за НАТО од два одсто БДП-а 
је прескупа и за развијене европске земље које је зато нередовно 

измирују, а за сиромашну Српску била би тек неподношљиво 

финансијско оптерећење. Десето, стационирање база НАТО-а у Српској 

значило би рушење њеног суверенитета који се, по дефиницији, заснива 

на монополу домаће силе унутар њених граница17. 

 

УТИЦАЈ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ НА БЕЗБЕДНОСТ БОСНЕ И 

ХЕРЦЕГОВИНЕ 

Чињеница је да је од 27 држава чланица ЕУ њих 21 уједно и чланица 

НАТО. У том смислу, поставља се питање – да ли је могуће одвојено 

анализирати утицај НАТО и ЕУ на безбедност БиХ? С обзиром на то да 
се ради о две различите организације, и поред подударности ставова по 

разним питањима, ипак, утицаји НАТО и ЕУ могу се посматрати 

одвојено. Ово из неколико основних разлога. Прво, НАТО је 
међународна организација држава формално уједињених у савез зарад 

заједничке одбране, у складу (de iure) са чл. 51. Повеље УН. De facto, 

НАТО јесте безбедносни форум који предузима оружане активности и 
изван северно-атлантског простора, са и без мандата СБ УН. ЕУ је 

наднационална организација држава Европе, у којој НАТО има једну, 

                                                
17 Н. Кецмановић, „Шта ће нама НАТО и шта ћемо ми НАТО-у?”, Безбедносни 

форум, бр 2/2019, Београд, стр. 36. 
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али значајну улогу кад је одбрана у питању. У ЕУ, кад је одбрана у 

питању, постоји могућност да државе остану војно неутралне 

(Аустрија, Ирска), са клаузулом о војној помоћи (Лисабонски уговор, 
чл. 42, т. 718) ако нека земља буде нападнута. У НАТО је, у складу са 

чл. 5 Вашингтонског уговора утврђена обавеза других држава да пруже 

помоћ држави чланици која буде војно нападнута19. Иако се одредбе чл. 
42. т. 7 Лисабонског уговора и чл. 5 Вашингтонског споразума 

покушавају поистоветити, то није исто. 

Европска унија, под тим именом, формирана је у години када је почео 
грађански рат у БиХ – 1992. С обзиром на то да су се водеће земље ЕЗ 

до краја 1991. године отворено сврстале уз Словенију и Хрватску на 

њиховом путу ка независности, очекивано је што су у рату у БиХ стале 

на страну Муслимана и Хрвата, а на штету Срба. У подршци 
Муслиманима и Хрватима, касније Федерацији БиХ, посебно су се 

истицале Француска, Немачка и Велика Британија. 

Након што је у Дејтону (1995) потписан мировни споразум који је 
зауставио рат у БиХ, те успостављена функција Високог представника 

за БиХ, чињеница је да је на ту функцију одређивана особа из неке од 

држава чланица ЕУ: 

- Карл Билт (1995-1997), Шведска; 

- Карлос Вестендорп (1997-1999), Шпанија; 

- Волфганг Петрич (1999-2002), Аустрија; 

- Педи Ешдаун (2002-2006), Уједињено Краљевство; 
- Кристијан Шварц-Шилинг (2006-2007), Немачка; 

- Мирослав Лајчак (2007-2009), Словачка; 

- Валентин Инцко (2009-2021), Аустрија; 

- Кристијан Шмит (2021-     ), Немачка. 

Главну улогу у току грађанског рата у БиХ (1992-1995) имао је НАТО, 

а неколико година након потписивања Дејтонског мировног споразума, 

ИФОР (имплементирајуће снаге) и СФОР (стабилизујуће снаге), 
претежно сачињене од контингената оружаних снага држава чланица 

Алијансе. Значајније ангажовање ЕУ по питању безбедности и мира у 

БиХ отпочело од 2003. године. Наиме, 2003. године, а у склопу 
Европскe безбедносне и одбрамбене политике (ЕБОП), ЕУ је отпочела 

                                                
18Лисабонски уговор, 

https://www.mei.gov.rs/upload/documents/eu_dokumenta/ugovor_eu.pdf, 

22.05.2022. 
19The North Atlantic Threaty, 

https://web.archive.org/web/19980130060520/http://www.nato.int/docu/basictxt/trea

ty.htm, 22.05.2022. 

https://www.mei.gov.rs/upload/documents/eu_dokumenta/ugovor_eu.pdf
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прву цивилно-полицијску мисију у БиХ – ЕУПМН. Значајнију војну 

мисију у БиХ Европска унија отпочиње 2004. године, када снаге СФОР 

замењују снаге ЕУФОР Алтеа. Мисију ЕУФОР сваке године одобрава 

и продужује СБ УН, што је учињено и 2021. године. 

Европска унија је крајем прошлог века увела геополитичку кованицу 

Западни Балкан, која обухвата нове државе настале на простору бивше 
СФРЈ, без Словеније, плус Албанија. Дакле, у групи земаља Западног 

Балкана је и БиХ. Пријемом Хрватске у ЕУ (2013), њено место у 

поимању Западног Балкана, кад је Унија у питању, „заузела” је 
територија Косово и Метохија (или само – Косово, како га називају у 

ЕУ). 

Од 2003. године, формално, почиње и значајније занимање ЕУ за 

регион Западног Балкана, у смислу његовог прикључивања Унији. 
Наиме, у Солуну (Грчка) је одржан самит ЕУ−Западни Балкан, када је 

визирана тзв. стратегија пута региона ка Унији. За земље Западног 

Балкана утврђен је Процес стабилизације и придруживања, када је пут 
ка Унији у питању. Поред тога, успостављени су и додатни услови, као 

што су: враћање међусобног поверења и помирење у региону, те 

сарадња са Хашким трибуналом. 

Међутим, након скоро две деценије од тада, у ЕУ је примљена само 

Хрватска. Са друге стране, Црна Гора и Србија су отпочеле преговоре о 

приступању Унији, Северна Македонија и Албанија су већ дуго у 

статусу кандидата за чланство, док су БиХ и Косово и Метохија 

потенцијални кандидати. 

Након 2003. године, ЕУ је константно заокупљена „значајнијим” 

питањима од тога да ли ће и када земље Западног Балкана постати њене 
чланице. Прво, економска криза од 2008. године, уплетеност у оружане 

сукобе на северу Африке од 2011. године, па мигрантска криза од 2014. 

године, затим излазак Уједињеног Краљевства из Уније (2016-2020), а 

поготово сукоби са Русијом, посебно након њене инвазије на Украјину 
2022. године, довели су до тога да Западни Балкан, а тиме и БиХ, 

остану „испод радара” ЕУ. Покушаји утврђивања Стратегије за 

Западни Балкан20 (2018), као и објављивање Новог модела за Западни 

                                                
20 A Credible Enlargement Perspective for and Enhanced EU Engagement with the 

Western Balkans. Доступно на: western_balkans_strategy_en.pdf (24.05.2022). 
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Балкан21 (2020), само су додатно усложњавали иначе дуг пут земаља 

региона ка Унији. 

Од марта 2003. године, када је ЕУ доставила БиХ 346 питања 
политичког и економског карактера за Студију изводљивости, трају 

покушаји БиХ да снажније крене ка Унији. Од тада се није много 

напредовало. Тако је, тек 2010. године, ЕУ укинула визни режим за 
грађане БиХ, 2012. године је ЕУ уручила БиХ Мапу пута за захтев за 

чланство, јуна 2015. године је ступио на снагу Споразум о 

стабилизацији и придруживању између ЕУ и БиХ, а 2016. године је 
БиХ званично поднела захтев (апликацију) за пријем у чланство 

Уније.22 

БиХ је добила Мишљење Европске комисије (Авис) у мају 2019. године 

и у њему је дефинисано 14 приоритета подељених у четири подручја − 
Демократија и функционирање институција, Владавина права, Основна 

права и Реформа јавне управе – које БиХ треба да испуни како би 

почела преговоре о пуноправном чланству23 (Слика 1). 

 

Слика 1. Услови које БиХ треба да испуни за отпочињање преговора 

са ЕУ 

                                                
21 Б. Форца, Нови модел за Западни Балкан: 2+2+2=1, доступно на: https:// 

odbranaibezbednost.rs/2020/02/10/novi-model-eu-za-zapadni-balkan-2-2-2-1/ 

(20.05.2022). 
22 Доступно на: 

https://www.parlament.ba/Content/Read/126?title=Klju%C4%8Dni-

doga%C4%91aji-u-odnosima-EU-i-Bosne-i-Hercegovine, 22.05.2022. 
23 Доступно на: https://www.slobodnaevropa.org/a/za%C5%A1to-bih-

te%C5%A1ko-mo%C5%BEe-ispuniti-14-uvjeta-eu-a/30868523.html, 22.05.2022. 
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Извор: https://www.slobodnaevropa.org/a/za%C5%A1to-bih-

te%C5%A1ko-mo%C5%BEe-ispuniti-14-uvjeta-eu-a/30868523.html, 

22.05.2022 

О питању утицаја ЕУ на безбедност БиХ може се говорити са више 

аспеката. Прво, ЕУ и даље води мисију у БиХ – ЕУФОР Алтеа. Мисија 

ЕУФОР Алтеа је најдужа војна операција ЕУ, једина копнена мисија, те 
једина мисија која има извршни мандат да користи силу. Снаге ЕУФОР 

су распоређене у БиХ од 2004. године и састоје се од приближно 3.500 

припадника, од којих је, без најављених појачања, око 600 тренутно 
распоређено у земљи. На почетку их је било око 7.000, али је тај 

капацитет смањиван како се поправљала безбедносна ситуација у 

земљи. Званични мандат свих страних војних мисија у БиХ је 

осигуравање провођења Дејтонског мировног споразума, којим је 
окончан рат у БиХ, те „допринос безбедном окружењу”. Мандат мисије 

Алтеа у БиХ је 3. новембра 2021. на годину дана једногласно продужио 

Савет безбедности УН, уз гласове Русије и Кине. Она се на терену 
проводи коришћењем средстава и способности НАТО, на темељу 

договора с НАТО познатим као „Берлин Плус”. Бројни детаљи овог 

споразума између НАТО и ЕУ носе ознаку тајности, а оно што је 
познато је да је између институција ЕУ и НАТО осигурана размена 

поверљивих података. Према споразуму из 2003. године, ЕУ и НАТО 

могу, у било ком тренутку, у кратком року распоредити додатни број 

војника у БиХ у случају претње безбедности ове земље. Те војне снаге, 
према резолуцијама Уједињених нација, имају извршни мандат који 

подразумева и употребу силе, посебно како би се одбранили од напада 

или претњи нападом24. 

Широм Босне и Херцеговине распоређено је 500 војника који су 

пристигли у оквиру појачања Европских војних снага (ЕУФОР Алтеа), 

потврдила је то Мисија ЕУФОР Алтеа у БиХ у понедељак, 7. марта 

2022. године. „ЕУФОР може потврдити да је свих 500 резерви сада 
распоређено широм БиХ. Распоређивање резерви и њихове опреме, 

укључујући лака оклопна возила, је мера предострожности и 

пропорционална мера која показује одлучност ЕУФОР-а да подржи 
наше партнере из БиХ у одржавању SASE (Safe and Secure 

Environment)”, наводи се у објави25. Из ЕУФОР-а је 24. фебруара 

најављено како додатне снаге стижу, јер би „погоршана безбедносна 
ситуација на међународном нивоу могла потенцијално узроковати 

                                                
24 Доступно на: https://www.slobodnaevropa.org/a/eufor-pojacanje-rasporedjeno-u-

bih/31741711.html, 22.05.2022. 
25 Исто. 

https://www.slobodnaevropa.org/a/za%C5%A1to-bih-te%C5%A1ko-mo%C5%BEe-ispuniti-14-uvjeta-eu-a/30868523.html
https://www.slobodnaevropa.org/a/za%C5%A1to-bih-te%C5%A1ko-mo%C5%BEe-ispuniti-14-uvjeta-eu-a/30868523.html
https://www.slobodnaevropa.org/a/eufor-pojacanje-rasporedjeno-u-bih/31741711.html
https://www.slobodnaevropa.org/a/eufor-pojacanje-rasporedjeno-u-bih/31741711.html
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нестабилност у БиХ”26. ЕУФОР је 4. марта саопштио да је појачање 

стигло. Додатни војници долазе из Аустрије, Бугарске, Румуније и 

Словачке, док траје инвазија Русије на Украјину. Додатних 500 војника 
ЕУФОР-а ће бити распоређени у дијелове БиХ у којима су у протеклом 

периоду забележени ексцеси, посебно у повратничким насељима, према 

најавама шефа делегације Европске уније у БиХ Јохана Саттлера27. 

Други и шири аспект утицаја ЕУ на безбедност БиХ јесте постепено 

укључивање БиХ у Заједничку спољну и безбедносну политику (ЗСБП) 

и Заједничку безбедносну и одбрамбену политику (ЗБОП) ЕУ као њен 
интегрални део. До пријема у ЕУ, овај безбедносни аспект је више 

посредан, него непосредан. Наиме, БиХ, као и друге земље кандидати 

за чланство у ЕУ, имају обавезу да постепено уподобљавају своје 

законодавство са прописима у Унији. Тек када постану пуноправне 
чланице, земље могу да буду у потпуности инволвиране у ЗСБП и 

ЗБОП. У условима затегнутих међународних односа након инвазије 

Украјине од стране Русије, фебруара 2022. године, механизам ЗСБП 
погодио је и БиХ. Наиме, ЕУ је од свих држава чланица, али и 

кандидата за чланство, захтевала да осуде агресију Русије на Украјину, 

те да, у том смислу, уведу санкције Русији, које је иначе у шест тзв. 
кругова, увела Унија. Како је напред наведено, дипломатија БиХ је 

наложила Мисији те земље у Бриселу да се санкције Русији уведу, са 

чим се није сложио члан Председништва БиХ из Републике Српске 

Милорад Додик. Тако, док једни кажу да је БиХ увела санкције Русији, 
дотле у Републици Српској истичу да то није тачно. Односи у БиХ су 

додатно затегнути. 

И евентуални улазак БиХ у ЕУ (када се то догоди) оставио би 
отвореним питање утицаја Уније на безбедност. Наиме, остаје отворено 

питање – на који начин ће БиХ остваривати сопствену одбрану, а у 

складу са Лисабонским уговором. Тако, прво се поставља питање 

чланства БиХ у НАТО, чему се за сада снажно противи Република 
Српска. Друго, а у вези са првим, јесте питање поштовања клаузуле о 

солидарности, односно како би ту клаузулу испуњавала БиХ уколико 

остане војно неутрална. 

У општем смислу посматрано, ставови и политике и грађана БиХ, у оба 

ентитета, кад је у питању чланство у ЕУ, више су везани за политичке и 

економске односе, него ли за безбедност. У том смислу, чињеница је да 
у БиХ, укупно посматрано, а и по ентитетима, преовладава позитиван 

став према чланству у Унији. На Графикону 3 су приказани ставови 

                                                
26 Исто. 
27 Исто. 



37 

 

грађана Републике Српске према чланству у ЕУ, на основу 

истраживања у октобру 2019. године и фебруару и јуну 2020. године. 

Иако грађани Републике Српске имају позитивнији став о чланству 

БиХ у ЕУ него у НАТО, ипак, евидентно је опадање тог тренда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

     

 

Графикон 3. Ставови грађана Републике Српске према чланству у ЕУ 

Извор: Факултет политичких наука, Бања Лука, 2020 

Трећи аспект утицаја ЕУ на безбедност БиХ јесте у домену некадашњег 

„трећег стуба”, односно сарадње у домену правосуђа и полицијских 
послова. То су питања која се дотичу криминала, корупције, миграција, 

полицијске сарадње, уништавања лаког наоружања и слично. Као и по 

напред наведеним питањима, ни у овом домену нема потпуног 
„поклапања” ставова у Федерацији БиХ и Републици Српској. 

Напротив, организација и функционисање сарадње полицијских 

организација у БиХ и ЕУ сматра се недовољно развијеном. Тако на 

пример, истиче се да у БиХ постоји 17 различитих полицијских 
организација, те је готово немогуће успоставити јединствену сарадњу 

са Еурополом. Крајем јуна 2020. године заменик министра безбедности 
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тачку за сарадњу БиХ са Еурополом из Дирекције за координацију 

полицијских тела у Министарство безбедности БиХ. Истом 

инструкцијом наговештено је премештање опреме из Дирекције на нову 
локацију, без обзира на чињеницу да се сарадња са Еурополом 

последњих година реализује преко Дирекције, у чију надлежност спада 

и сарадња са међународним агенцијама. Дуже од две године у Босни и 
Херцеговини није могуће постићи договор око тога где ће бити 

смештена контролна тачка за контакт са Еурополом. Европска унија је 

Босну и Херцеговину на то упозоравала више пута28. 

 

ЗАКЉУЧАК 

Босна и Херцеговина је створена Дејтонским мировним споразумом 

1995. године као држава три етничке заједнице, два ентитета и 
Дистрикта Брчко. Чињеница је да БиХ као држава није 

профункционисала нити на унутрашњем нити на спољном плану у 

пуном капацитету. Отуда, и домаћа и светска јавност као један од 
изазова, ризика и претњи безбедности у БиХ истичу нефункционисање 

државних институција. Зашто је то тако, тешко је наћи једнозначан 

одговор, јер изузетно супротстављени ставови долазе од стране 

ентитетских власти. 

Као дисфункционална држава, БиХ је посебно осетљива на питање 

опште и безбедности по разним секторима. У том смислу, у први план 

долази однос према чланству у НАТО и везе са Русијом и Србијом. 
Чињеница је да је БиХ била на Мапи пута ка НАТО, што је доведено у 

питање одлуком власти у Републици Српској да се успостави војна 

неутралност. С друге стране, тај војно-безбедносни аспект је мање 
изражен када је у питању ЕУ, јер су различита законска одређења по 

питању одбране присутна у Унији, у складу са Лисабонским уговором. 

Као ни по питању војно-безбедносног аспекта тако ни у осталим 

равнима безбедности не постоји сагласје међу ентитетима БиХ. 
Очевидно, политика је унела дубоки раздор у функционисање те 

државе. 

У времену дубоке кризе у Европи настале због сукоба у Украјини, 
евидентна је хомогенизација Запада на страни Украјине, а против 

Русије. У том процесу предњачи НАТО, вођен од стране САД. У 

будућем периоду могу се очекивати притисци на земље које не 

                                                
28 Доступно на: https://www.slobodnaevropa.org/a/evropska-policija-

te%C5%A1ko-sti%C5%BEe-do-bih/30882668.html, 22.05.2022. 
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подржавају ставове Запада (САД, НАТО и ЕУ) по питању односа према 

Русији. Босна и Херцеговина је једна од земаља на коју ће бити вршен 

најснажнији притисак. 
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Невенко Врањеш1 

 

ПРАВА КОНСТИТУТИВНИХ НАРОДА И ЕНТИТЕТА У 

ПОЛИТИЧКОМ СИСТЕМУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

Сажетак: Готово двадесет и седам година након потписивања 
Дејтонског мировног споразума и заустављања трагичног сукоба у 

Босни и Херцеговини, ова земља се у политичком смислу налази пред 

веома сличним изазовима које је имала раних деведесетих година 

прошлог вијека, а који су довели до њене дисолуције. Дејтонска 
концепција Босне и Херцеговине садржи базични консензус заснован 

на конститутивности њена три народа, на основу чега је њено 

постојање једино могуће. Постдејтонска концепција Босне и 
Херцеговине стварана је различитим интервенцијама међународних 

субјеката, затим пресудама Уставног суда БиХ, Европског суда за 

људска права, као и дјеловањем других актера, што је довело да 

дестабилизације земље. Рад полази од чињеница да се функционалност 
Босне и Херцеговине може сачувати само на одредбама „изворног” 

Дејтонског мировног споразума, уз конститутивност и равноправност 

њених народа, те консензус загарантован Уставом и мировним 
споразумом. У том смислу, анализира се и истиче повезница између 

права конститутивних народа и ентитета, с једне стране, и опстанка 

Босне и Херцеговине, с друге стране. Тема се обрађује из угла 
политичког система Босне и Херцеговине кроз његову 

правнополитичку концепцију, те актуелне и будуће изазове. 

Кључне речи: Дејтонски мировни споразум, конститутивност народа, 

постдејтонска концепција БиХ, Уставни суд БиХ, Европски суд за 

људска права, Босна и Херцеговина.  

 

УВОД 

Босна и Херцеговина је држава сложене политичке и 
уставноправне структуре. У садашњем моделу, ова држава је настала на 

специфичан начин. Наиме, када се у трагичном сукобу распала 

краткотрајна Република Босна и Херцеговина и то након што је 
изгубила подршку већине својих грађана, како то сликовито запажају 

                                                
1 Проф. др Невенко Врањеш, Факултет политичких наука Универзитета у 

Бањој Луци, nevenko.vranjes@fpn.unibl.org 
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професори Кецмановић и Антић,2 Дејтонским мировним споразумом, а 

на истовјетној територији коју је обухватала и пријератна држава, 

настаје нова држава, под називом Босна и Херцеговина. Дакле, без 
икакве детерминације и префикса (република, краљевина, војводство, 

демократска, народна) и сличне одреднице које обично иду уз назив 

државе. Овакво нешто у свијету није непознато будући да налазимо још 
примјера држава као што су Сједињене Америчке Државе, Грузија, 

Ирска, Јапан, Канада и др. које у свом називу садрже само име државе 

из којег се не може видјети о каквом се облику владавине ради. 
Чињеница је да Босна и Херцеговина није монархија, па онда преостаје 

да према облику владавине једино може бити република. Схватања се 

крећу од оних да је БиХ једноставна, односно унитарна држава, па до 

оних да се ради о некој врсти реалне уније са наглашеним 
конфедералним елементима.3 Будући да је Босна и Херцеговина 

састављена од два ентитета и једне засебне територијалне јединице 

(Брчко дистрикт БиХ), које по свему упућују на федералне компоненте, 
онда можемо тврдити да је Босна и Херцеговина по облику уређења 

федерација, најсличнија савезној држави. Међутим, чињеница је да 

један од конститутивних ентитета има детерминацију Федерација 
Босне и Херцеговине, те онда Босна и Херцеговина не може бити 

федерација састављена од још најмање једне федерације. Дакле, 

елементе федерације Босни и Херцеговини дају њени конститутивни 

елементи: два ентитета и Брчко дистрикт БиХ, док елементе 
конфедерације налазимо у чињеници да је савезни ниво власти према 

Уставу минимизиран и да се она састоји од једног унитарног ентитета 

каквим се сматра Република Српска и другог ентитета који је уређен на 
основама кантонизоване федерације. Такав конгломерат конституенаса 

Босни и Херцеговини даје и обиљежја конфедерације. Такође, треба 

имати у виду да федерацију чине државе између којих постоје државне 

границе. Ентитети нису државе и између њих не постоје државне већ 
међуентитетске границе. Највјероватније да се у случају БиХ ради о 

федерално-конфедералној држави. Има размишљања и да је БиХ у 

                                                
2 Чедомир Антић, Ненад Кецмановић, Историја Републике Српске, Службени 

гласник Републике Српске, Бања Лука, 2016, стр. 26. 
3 Маја Сахаџић, „Природа политичког система у Босни и Херцеговини”, у 

Увод у политички систем БиХ - изабрани аспекти, ур. Саша Гаврић, Дамир 

Бановић и Кристина Краус, Сарајевски отворени центар и Фондација Конрад 

Аденауер, Сарајево, 2009, стр. 16.  
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свему атипична држава sui generis карактера, будући да не испуњава 

све елементе федералне, конфедералне нити елементе уније.4 

Према Уставу БиХ, Бошњаци, Хрвати и Срби (у заједници с 
осталима) представљају конститутивне народе у Босни и Херцеговини. 

Ентитетски устави су до 2000. године садржавали одредницу по којој 

су у Федерацији БиХ конститутивни били Бошњаци и Хрвати, а у 
Републици Српској Срби. Интервенцијом Уставног суда БиХ,5 

утемељена је конститутивност ова три народа на цијелој територији 

БиХ. Другим ријечима, три народа конститутивна су једнако и у 
Федерацији и у Републици Српској. Тиме је депласирана чињеница да у 

Републици Српској живи преко 90% Срба, па се поставља питање како 

преосталих 10% Бошњака и Хрвата могу бити једнако конститутивни. 

Без икакве стварне импликације излишно је постављати питање значаја 
конститутивности Срба у Федерацији БиХ гдје су они бројчано 

минимизирани. 

Права ентитета, темељем негативне енумерације у члану III 
Устава БиХ, одређена су на начин да све оно што није у искључивој 

надлежности БиХ припада њеним ентитетима. Шта је надлежност БиХ, 

прописано је Уставом БиХ, у поменутом члану III, и обухвата сљедеће 
надлежности: а) спољна политика; б) спољнотрговинска политика; в) 

царинска политика; г) монетарна политика, како је то предвиђено 

чланом VII; д) финансирање институција и међународних обавеза БиХ; 

ђ) политика и регулисање питања имиграција, избјеглица и азила; ж) 
провођење међународних и међуентитетских кривичноправних 

прописа, укључујући и односе са Интерполом; з) успостављање и 

функционисање заједничких и међународних комуникацијских 
средстава и и) регулисање међуентитетског транспорта. 

Централно питање овог рада је анализа права конститутивних 

народа и ентитета у политичком систему Босне и Херцеговине. 

Да би темељније размотрили то питање претходно ћемо се 
осврнути укратко на неке специфичности политичког система Босне и 

Херцеговине. 

 

 

                                                
4 Шире: Миле Дмичић, „Босна и Херцеговина као државна заједница sui 

generis привремено рјешење или модел за будућност”, Анали Правног 

факултета у Београду, бр. LVIII, 1/2010, Београд, 2010, стр. 216.  
5 Одлука Уставног суда БиХ, бр. У 5/98. 
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СПЕЦИФИЧНОСТ ПОЛИТИЧКОГ СИСТЕМА БОСНЕ И 

ХЕРЦЕГОВИНЕ 

Политички систем Босне и Херцеговине је специфичан 
чињеницом да је њен уставни и правни поредак специфичан. Другим 

ријечима, Босна и Херцеговина је настала на начин да су ентитети 

унијели свој субјективитет у државу, односно да ентитети творе државу 
и да су ентитети настали раније од садашње БиХ, као што је чињеница 

и да су ентитети проистекли из раније Републике БиХ и то све у истим 

територијалним оквирима и са истим конститутивним народима. 

Обично се издваја неколико сљедећих карактеристика, односно 

специфичности политичког система Босне и Херцеговине. 

Прво, правни и политички систем БиХ има оквир који је 

највећим дијелом садржан у Уставу БиХ, а који није донијело 
представничко односно законодавно тијело нити нека уставотворна 

скупштина састављена од народних представника, нити је од стране 

народа потврђен, већ је Устав БиХ саставни дио анекса IV Дејтонског 
мировног споразума. Дакле, генерално, физиономија политичког 

система, његова генеза и потоњи развој диктирани су веома 

ограниченим уставним нормама, садржаним у свега дванаест чланова 
који дају само оквирни концепт правнополитичког система БиХ. Овом 

је прецизиран минимум надлежности државе и дат широк комодитет 

ентитетима да функционишу на бази њихових устава и преддејтонских 

структура. 

Друго, Босна и Херцеговина у извршној власти има два субјекта 

Предсједништво БиХ и Савјет министара. То само по себи није 

феномен, али структура и начин одлучивања наведених институција 
јесу. Предсједништво је колективни шеф државе са прилично широким 

на бази компромиса заснованим надлежностима. Примјери колективног 

шефа државе су данас у свијету ријеткост. Налазимо их у бившој СФРЈ, 

бившем СССР-у, Уругвају и Никарагви некада и данас у Швајцарској и 
Сан Марину.6 У другом дијелу извршне власти налазимо Савјет 

министара који заправо није влада већ помоћни орган Предсједништва 

БиХ. Као такав, Савјет министара има задату ентитетску структуру, по 
моделу да се 1/3 чланова бира из Републике Српске, а 2/3 с територије 

Федерације БиХ. Доноси одлуке на бази најширег могућег консензуса 

са нужним ентитетским кворумом и националном заступљеношћу у 

                                                
6 Дарко П. Голић, „Колективни шеф државе и систем власти - 

Босанскохерцеговачка решења у светлу упоредног права”, Страни правни 

живот, бр. 2/2020, Институт за упоредно право, Београд, 2020, стр. 29. 
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гласању. По пословнику не доноси уредбе, што је иначе иманентно 

владама. Такође, рад Савјета министара је значајно везан за однос и 

моћ политичких снага. 

Треће, постојање засебне цјелине Брчко дистрикта БиХ, која у 

свему представља конститутивну јединицу БиХ, даје специфичност 

политичком систему БиХ. Наиме, пријератна општина средње величине 
у БиХ у Дејтонском мировном споразуму представља предмет 

арбитраже, а потом добија своје мјесто у уставу БиХ, кроз до сада 

једини донесени амандман I на Устав БиХ. Поменути амандман 
дефинише ову јединици као кондоминијум у заједничкој својини 

ентитета, али под суверенитетом БиХ. Правна природа Брчко дистрикта 

БиХ представља причу за себе. Међутим, чињеница је да се ради о 

субјекту који има своју законодавну, извршну и судску власт. 

Четврто, Босна и Херцеговина је земља која живи са постојањем 

институције Канцеларија високог представника (Office of the High 

Representative) од самог њеног настанка. Конкретније, Анекс 10 
Дејтонског мировног споразума предвидио је постојање ове 

институције као тумача цивилног дијела споразума. Иако тако 

замишљена, ова структура је каснијим интервенцијама и посебно тзв. 
Бонским овлашћењима постала неизбјежан, снажан и незаобилазан 

фактор цјелокупног политичког и правног живота Босне и 

Херцеговине. Интервенционизам ОХР-а на политички систем БиХ 

ишао је до мјере његовог обликовања кроз наметање уставних и 
законских норми, креирање органа извршне, па чак и судске власти, 

смјене и постављења функционера, тумачења постојећих аката и 

многобројних других интервенционизама који су овај субјекат учиниле 
„господаром” политичког и правног амбијента БиХ, иначе у свијету 

непрепознатљивог модела. О улози ОХР-а у креирању постдејтонске 

архитектуре БиХ написани су многобројни радови, студије и анализе, о 

чему ћемо се још осврнути у даљем тексту овог рада. 

Пето, Босна и Херцеговина је држава са специфичним 

правосудним системом у којем фигурирају извандејтонске и 

извануставне категорије. Наиме, створен је читав правосудни систем на 
нивоу државе, почевши од Виског судског и тужилачког савјета, преко 

Тужилаштва БиХ, па до Суда БиХ. Сва три набројана субјекта настала 

су на од стране ОХР-а наметнутим законским рјешењима. Иако 
ентитети прописују организацију и финансирају правосуђе, немају 

надлежност над контролом његовог рада нити над било каквим 

кадровским постављењима у истом. О свим тим питањима одлучује 

Високи судски и тужилачки савјет у којем судије и тужиоци 
представљају већину и одлучују о њима самим. Упркос концепцији 
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независног правосуђа, јединствен је то примјер у свијету потпуне 

отуђености правосуђа од друге двије гране власти (законодавне и 

извршне). Уз то, ваља нагласити и специфичан положај Уставног суда 
БиХ. Ова институција је препознатљива у свијету по постојању судија 

страних држављана, са апелационом и, зашто не рећи, касационом 

надлежношћу над пресудама свих судова у БиХ, са одлукама које 
креирају умјесто да тумаче правну норму, са интервенционизмом у 

политичке акте представничких тијела, неконзистентном судском 

праксом и великим бројем правних схватања која су побијена од стране 

Европског суда за људска права. 

Шесто, организација управне власти у БиХ указује на њену 

формалну и материјалну неодрживост. Наиме, БиХ „држава непуна 

четири милиона становника има четири потпуно одвојена нивоа власти 
са засебним управним структурама које, између осталих чине 136 

министарстава (и исто толико министара), преко 1000 јавних установа, 

преко 300 управних организација, 146 јединца локалне самоуправе и 
многи други субјекти јавне управе, које је готово немогуће 

идентификовати и у потпуности набројати, будући да се органи управе 

формирају како генералним тако и посебним законима, па чак и 

подзаконским актима”.7 

Седмо, изборни систем БиХ има такође своје специфичности 

које одступају од уобичајених модела овакве врсте у свијету. Поред 

веома ниског изборног прага од свега 3%, што даје простор малим 
политичким субјектима да утичу на формирање и структуру власти, 

изборни систем БиХ карактерише и могућност гласања поштом њених 

држављана, а не резидената, чиме се отвара, а досадашња пракса је то 
потврдила, широк простор манипулације овом категоријом гласова и 

гласача. Као неоправдано рјешење сматра се и коришћење тзв. Сент-

Лагове формуле расподјеле мандата, упркос чињеници да све нама 

сусједне државе користе D'Onteova изборну формулу. 

 

ПОСТДЕЈТНОСНКА ПРЕФОРМУЛАЦИЈА 

КОНСТИТУТИВНОСТИ И ПРАВА НАРОДА И ЕНТИТЕТА 

Дејтонска концепција је одмах након успостављања постала 

предмет нарушавања и то конкретније већ од 1997. године, када је 

дошло до конституисања нелегалних и нелегитимних бонских 

                                                
7 Невенко Врањеш, „Организациони проблеми јавне управе у Босни и 

Херцеговини”, Администрација и јавне политике, бр. 2/2015, Институт за 

политичке студије, Београд, 2015, стр. 58. 
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овлашћења Високом представнику за БиХ. Услиједило је потом преко 

64 одлука ОХР-а у првих пет година након рата, а којима су наметана 

рјешења домаћим институцијама. У процес противуставног наметања 
рјешења, нажалост, укључио се и Уставни суд БиХ, у овој области, 

чини се најеклатантније својом одлуком о конститутивности из 2000. 

године. Овом одлуком Уставни суд БиХ је укинуо одредбу Устава 
Републике Српске садржану у Чл. 1 да је Република Српска држава 

српског народа. Посебан проблем у тој одлуци лежи и у заузимању 

става да преамбула Устава БиХ у дијелу који гласи да су „Бошњаци, 
Хрвати и Срби, као конститутивни народи (заједно са осталима) и 

грађани БиХ одлучили како ће гласити Устав БиХ”, садржи правну 

норму из које је Уставни суд „конструисао” закључак о томе да тај 

устав прописује конститутивност Срба, Бошњака и Хрвата на читавој 
територији БиХ.8 Већина правника, вођени чињеницом да у даљем 

нормативном дијелу Устава не постоји ниједном ријечју даља 

операционализација ове реченице (не можемо прихватити норме), стаје 
на становиште да овакав закључак Уставног суда представља фикцију. 

Ова одлука и читав низ и других перманентно наметнутих одлука 

поплочали су пут грађанској концепција БиХ, па и Републике Српске у 
којој становништво чини преко 90% Срба. Након ове одлуке, високи 

представник је наметнуо амандмане на Устав Републике Српске и 

конституисано је Вијеће народа Народне скупштине Републике Српске 

са три национална клуба и клубом осталих. Иако су конститутивни 
Срби, Бошњаци и Хрвати на подручју цијеле БиХ и штите се њихови 

национални интереси, и поменути клуб осталих може покренути 

питање заштите националног интереса, чиме је изиграна темељна 

поставка Дејтонског мировног споразума.9 

Пресудом Европског суда за људска права у предмету Сејдић-

Финци, Босни и Херцеговини је посредно наложена ни мање ни више 

него промјена Устава на начин да се за остале, односно 
ванконститутивне народе, конституише пасивно бирачко право код 

избора чланова Предсједништва БиХ и избора представника у Дом 

народа Парламентарне скупштине БиХ. Тиме је овај суд отворио једно 
тешко питање, питање базичног консензуса на којем се заснива Босна и 

Херцеговина, те развргао основну концепцију и замисао Дејтонског 

мировног споразума, што у релацији са поменутом одлуком Уставног 
суда БиХ о конститутивности свих на цијелој територији БиХ 

                                                
8 Шире видјети: Одлука Уставног суда БиХ бр. U 5/98 од 30.6. и 1.7.2000. 

године. 
9 Милан Благојевић, „Како неправо постаје право”, Политеиа, бр. 3/2012, 

Факултет политичких наука, Бања Лука, 2012, стр. 152. 
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представља трасиран пут за грађански концепт БиХ, исти онај концепт 

који је проузроковао рат у Босни и Херцеговини раних деведесетих 

година прошлог вијека. О томе пише у свом издвојеном мишљeњу 
тадашњи италијански судија, представник у Европском суду за људска 

права Giovanni Bonello. Образлажући издвојено мишљење, Бонело, 

између осталог, наводи: „(...) да је пресуда развела Босну и 
Херцеговину од реалности њене властите недавне прошлости (...)”, 

„Само је дјеловање такве филигранске конструкције угасило пожар 

пакла који је представљала Босна и Херцеговина. То можда није била 
најбоља конструкција, али је била једина која је натјерала супарничке 

стране да оружје замјене дијалогом. Она је базирана на подјели власти, 

посложеној до најситнијих детаља, која регулише начин на које те три 

различите етничке стране могу остварити подјелу власти у разним 
представничким органима државе. Дејтонски споразум је с 

апотекарском прецизношћу дозирао тачне етничке пропорције тог 

рецепта за мир. Сада је овај суд на себе преузео да све то поремети 
(...)”, „Јесу ли права двојице апликаната да се кандидују на изборима 

тако неограничена и приморавајућа да пониште мир, безбједност и 

јавни ред уведен за цијелу нацију – укључујући и њих саме? Је ли Суд 
свјестан своје одговорности у поновном отварању Дејтонског процеса 

како би га ускладио са својом пресудом? И хоће ли се Суд суочити с 

грозотама промашаја, ако се нови почетак након Страсбоурга не буде 

могао ускладити са својим обавезама? (...)”, „Страсбоург је годинама 
олако прихватао ограничавање изборних права (право гласања и право 

кандидатуре) која су се заснивала на најширем спектру оправдавања 

који се може замислити: од непознавања језика до боравка у затвору 
или због казне раније изречене за учињено тешко кривично дјело, од 

непостојања услова од „четири године сталног мјеста боравка”, до 

услова за добивање држављанства; од тога да је неко члан парламента 

друге државе до тога да неко има двојно држављанство (...)” (...) „Све 
ове разлоге Страсбоург је сматрао довољно јаким да оправдају 

ускраћивање права на гласање или на кандидатуру. Али јасну и 

присутну опасност од дестабилизирања националне равнотеже није. 
Суд није утврдио да ризик од грађанског рата, избјегавање покоља или 

очување територијалног јединства, има довољну друштвену вриједност 

да оправда извјесна ограничења права ова два апликанта (...)”10. 

Поред наведене, постоји и пресуда у предмету Пилав против 

БиХ, у којој је такође Европски суд за људска права стао нa становиште 

да су дискриминирајуће одредбе Устава БиХ које онемогућавају 

                                                
10 Case of Sejdic and Finci v. Bosnia and Herzegovina, ApplicationsNo. 27996/06 

and 34836/06. 
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апликанта Илијаза Пилава да се кандидује за бошњачког члана 

Предсједништва БиХ и да гласа за члана своје заједнице, јер је са 

адресом пребивалишта у Сребреници у Републици Српској.11 

У веома сличном предмету Зорнић против Босне и 

Херцеговине, Европски суд за људска права утврдио је повреду 

Конвенције због немогућности учествовања на изборима за Дом народа 
и Предсједништво Босне и Херцеговине Азри Зорнић, због тога што се 

подноситељица представке не изјашњава као припадница било које 

етничке групе. Насупрот томе, она се изјашњава као грађанка Босне и 
Херцеговине. Међутим, у складу са Уставом Босне и Херцеговине, 

само припадници конститутивних народа (Бошњаци, Хрвати и Срби) 

имају право да учествују на овим изборима.12 

Кратким освртом на ове три пресуде Европског суда за људска 
права као и одлуке Уставног суда БиХ о конститутивности народа, и 

више је него јасан напад на етнички принцип представљања и модел 

конститутивности народа у БиХ. 

Поред наведеног, до данас, ова држава и њена уставна 

структура претрпиле су дејство 899 одлука ОХР-а, при чему је 187 

званичника смијењено, укључујући и измјену Устава ентитета и многе 
друге иностране активности. Подсјетићемо и на мишљења 

Венецијанске комисије када је у питању ОХР. Комисија сматра да 

пракса примјене бонских овлашћења Високог представника не одговара 

демократским принципима, кад се користи без законског поступка и 
могућности правосудне контроле. С временом, оправдање ове праксе 

постаје упитно, те Комисија позива на постепено и прогресивно 

искључивање ових овлашћења.13 Упркос наведеном, а након извјесног 
мировања, Високи представници за БиХ, у прошлом и садашњем 

мандату, Валентин Инцко и Кристијан Шмит посегнули су поново за 

овим недемократским и у свему спорним механизмом. 

Да су апсурдне одлуке Европског суда за људска права о 
„распакивању” Дома народа Парламентарне скупштине БиХ, говори и 

чињеница да су сви потенцијални реформски пакети који су креирани 

под надзором међународних субјеката, као што су априлски пакет из 
2006. године, Прудски споразум из 2008. године, те Бутмирски пакет из 

                                                
11 Case of Pilav v. Bosnia ad Herzegovina, Application No. 41939/07. 
12 Case od Zornic v. Bosnia and Herzegovina, Applicaton No. 3681/06. 
13 Мишљење о уставној ситуацији у БиХ и овлашћењима Високог 

представника, Венецијанска комисија, Венеција, 2005, стр. 23. 
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2009. године, нису имали намјеру да уводе дослован грађански концепт 

БиХ, јер су базично чували структуру Дома народа БиХ. 

Наведено свакако представља облик ограничавања права 
конститутивних народа и ентитета. Још еклатантнију праксу налазимо 

у правој пракси Суда БиХ, а потом и још неким одлукама Уставног 

суда БиХ. Тако је Суд БиХ у кривичним предметима ратних злочина у 
којима су били оптужени припадници српског народа, установио 

синтагме попут „удружени злочиначки подухват цивилних и војних 

власти општине Приједор”14, потом да „(...) су припадници ВРС и 
Министарства унутрашњих послова Републике Српске (МУП РС) 

предузимали широко распрострањен и систематичан напад против 

бошњачког цивилног становништва из заштићене зоне УН-а 

Сребреница, који напад је био у складу са државном или 

организационом политиком и у циљу провођења те политике (...)”15 

Најновије одлуке Уставног суда БиХ, а које се тичу државне 

имовине, пољопривредног земљишта и шума, такође иду у праву 
нарушавања права ентитета и конститутивних народа, тешко 

погађајући Републику Српску. Тако, расправљајући по захтјеву седам 

делегата бошњачке националности Вијећа народа Републике Српске за 
оцјену уставности члана 53. Закона о пољопривредном земљишту 

Републике Српске, „Уставни суд закључује да оспорена одредба, којом 

је прописано да предметно пољопривредно земљиште које је по својој 

природи јавно добро, односно државно власништво, по сили закона 
постаје власништво и посјед Републике Српске, противно члану I/1, 

члану III/3.б) и члану IV/4.e) Устава БиХ, јер се ради о искључивој 

надлежности БиХ у регулисању питања државне имовине”.16 У Уставу 
БиХ не постоји ниједна одредба која препознаје БиХ као титулара 

имовине уопште нити постоји појам државне имовине. Јасно је да је 

БиХ збир ентитета и Брчко дистрикта БиХ, па и сам Уставни суд, не 

пориче право конститутивним јединицама на имовину, иако је донио 
оваквом ставу опречну одлуку. Основ за касацију поменутог члана 

закона Уставни суд налази у одредби о правном континуитету БиХ 

проистеклом из бивше Републике БиХ. Свакако да се ради о 
конструкцији која нема правну логику. Овом одлуком Уставног суда 

                                                
14 Пресуда Суда БиХ, X-KR-08/549-2 од 10.9.2009. године. 
15 Пресуда Суда БиХ, X-KR-10/928 од 19.7.2010. године. Наведено према: 

Милан Благојевић, цитирани рад, стр. 140.  
16 Одлука Уставног суда БиХ у предмету бр. У 8/19, Службени гласник БиХ, 

бр. 16/20. 
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БиХ такође се значајно задире у права ентитета и конститутивних 

народа, те озбиљно подрива Дејтонски мировни споразум. 

Под готово истовјетним образложењем, а на захтјев истих седам 
делегата бошњачке националности из Вијећа народа, Уставни суд БиХ 

доноси и одлуку по којој поједине одредбе Закона о шумама Републике 

Српске нису у складу са Уставом БиХ, стајући на становиште да је за 
располагање шумама, које се имају сматрати јавним добром, односно 

државном имовином, надлежна држава, а не ентитет.17 Образложење 

одлуке је засновано на истим чињеницама као и у горе поменутом 

предмету пољопривредног земљишта. 

У својој одлуци, у предмету У 16/20, а по захтјеву 24 члана 

Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ, Уставни суд 

БиХ „утврђује да постоји спор у вези са одлукама о концесији у 
погледу концесионог добра и надлежности за њихово доношење, које је 

донијела Република Српска, те налаже Комисији за концесије Босне и 

Херцеговине да у својству Заједничке комисије за концесије, у смислу 
члана 4. став 3. и члана 6. став 2. Закона о концесијама БиХ, најкасније 

у року од три мјесеца од дана достављања ове одлуке, ријеши спорна 

питања између БиХ и РС, настала у вези са додјелом концесија”. Ради 
се о концесијама за изградњу Хидро електрана „Бук Бијела” на Дрини, 

„Фоча” на Дрини, те „Паунци” на Дрини.18 И у овој одлуци Уставни суд 

БиХ подржава наводе подносилаца захтјева, тврдећи да је за 

концесионирање ових добара, која се налазе на територији Републике 
Српске, надлежна држава БиХ, а не ентитет Република Српска, будући 

да се ради о добру које припада држави, а не ентитету. 

Кроз ове три наведене одлуке, Уставни суд БиХ лишио је 
Републику Српску земљишта, шума и хидро потенцијала, а о значају 

ових добара не треба посебно образлагати нити доказивати погубност 

оваквог правног насиља. Очигледно се ради о противуставном 

преобликовању правног и политичког система дефинисаног у 
Дејтонском мировном споразуму, јединог могућег рјешења чије 

урушавање може изазвати несагледиве посљедице како по Босну и 

Херцеговину и ентитете тако и народе. Стиче се утисак да све оно што 
не стигне наметнути ОХР и међународни фактори, успијева Уставни 

суд БиХ који је по Уставу заштитник устава али у стварности његов 

највећи дестабилизатор. 

                                                
17 Одлука Уставног суда БиХ у предмету бр. У 4/21, Службени гласник БиХ, 

бр. 63/21. 
18 Одлука Уставног суда БиХ у предмету бр. У 16/20, Службени гласник БиХ, 

бр. 49/21. 
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ЗАКЉУЧАК 

Дејтонски мировни споразум (у даљем тексту: Споразум) и 

Устав Босне и Херцеговине у изворном облику представљају гарант 
права конститутивних народа у БиХ, али и самих ентитета. Такође, 

Споразум је и чувар Босне и Херцеговине у садашњем облику. Отуда 

свака правна и политичка конструкција која прави разлику између 
слова (мислећи на изворни облик Споразума) и духа (произвољно 

тумачење унутрашње суштине Споразума) је рушилачка. Замисао 

Споразума је на минимуму заједничких садржалаца када је у питању 
државни ниво власти и широка политичка и правна самосталност 

ентитета уз примјену снажних механизама консензуса и заштите права 

конститутивних народа и ентитета. Све изван тога враћа ову земљу у 

предвечерје недавног трагичног сукоба и на терен сигурне дисолуције.  

У двадесет седмогодишњој историји постојања, Дејтонски 

мировни споразум је немилосрдно кршен снажним интервенциони-

змом, углавном од стране међународних субјеката и ОХР-а, те чини се 
од стране оних који би требало да га посебно чувају, а то су на домаћем 

плану Уставни суд БиХ и на међународном плану Европски суд за 

људска права, Европска унија и Савјет безбједности УН. Годинама је 
стваран правни и политички амбијент који је увелико ревидирао 

концепцију Споразума, те српском, а и хрватском народу у БиХ 

створио неподношљив животни амбијент у држави у којој је, по 

историјским чињеницама, од њеног настанка државотворан народ. 

Република Српска треба да гради снажан институционални 

одговор на актуелне изазове, ризике и пријетње по њен правни и 

политички поредак. У том смислу, академска, научна и стручна јавност 
треба да предузму иницијативу. Поред тога, потребно је стварати и 

развијати национално јединство свих политичких субјеката у циљу 

јединственог снажног и енергичног одговора. 
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Срђа Трифковић1 

 

УТИЦАЈ МЕДИЈА НА ПРОДУБЉИВАЊЕ КРИЗЕ У БОСНИ 

И ХЕРЦЕГОВИНИ 

Сажетак: Од самог тренутка потписивања Дејтонско-париских 
споразума у јесен 1995. године присутна је склоност утицајних 

личности западног, а пре свега америчког спољнополитичког 

естаблишмента – као и њима блиских актера медијске, академске и 

аналитичке сцене – да заговарају унитаризацију Босне и Херцеговине и 
радикалну ревизију „Дејтона”, зарад постизања тог циља. Поборници 

унитаризације од почетка имају у виду јасно зацртан циљ: транзицију 

Босне и Херцеговине од наводно дисфункционалног и привремено 
раздељеног штићеника међународне заједнице у једну тобоже 

стабилну, мултиетничку, у НАТО интегрисану либералну демократију, 

која ће истрајавати на „европском путу”. 

Кључне речи: Босна и Херцеговина, медији, криза, унитаризација, 
Дејтонски мировни споразум. 

 

ИДЕОЛОШКИ ТЕМЕЉИ ЗАПАДНЕ МЕДИЈСКЕ МАШИНЕ 

Више од четврт века од потписивања Дејтонског мировног 
споразума ништа се битно није изменило у ставовима западног 

медијског естаблишмента.2 Корпоративну медијску машину 

политичког Запада у Европској унији и земљама англосфере (САД, 
Велика Британија и „бели Комонвелт”) контролишу припадници елитне 

класе који, сходно својим идеолошким утемељењима, промовишу 

деградирану масовну културу, мултикултуралну индоктринацију и 

масовну имиграцију, а противе се свакој манифестацији историјског и 
културног идентитета аутентичних европских нација.3 Апарат ЕУ 

                                                
1 Професор др Срђа Трифковић, Факултет политичких наука Бања Лука 
2 Видети: Срђа Трифковић: „Незавршени посао: САД на Балкану као Дамоклов 

мач над Републиком Српском”, Зборник: Дејтонски споразум, две деценије 

мира и поука за свет, Београд, ИМПП-ФПН, 2016, стр. 232-245, ISBN 978-86-

80248-04-2. 
3 Срђа Трифковић, „Криза Запада: патологија елита и наговештај отпора”, 

Зборник: Савремени човек и савремени свет (2), Нови Сад, Матица српскa, 

2016, стр. 147-162, ISBN 978-86-80061-53-5. 
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поготову прерастао је у радикални пројекат културно-марксистичке 

постмодерне који оличава интересе постнационалне „елите из Давоса”.4 

Елиту која контролише медијску сцену политичког Запада 
карактерише одбојност према сваком облику солидарности 

традиционално хришћанских заједница. Ово је посебно приметно у 

случају њеног односа према простору бивше Југославије. Тај однос 
карактерише хронична србофобија, која је манифестација једне дубље 

патолошке зловоље. Негација историјске и духовне утемељености 

сопствених народа и друштава извире из парадигме глобалног света и 
међусобно ускладивих вера, културе и порекла и наметању култа 

„различитости”, „мултикултурализма” и „толерантности”. 

У извештавању и коментарисању збивања у Босни и 

Херцеговини и у тзв. региону („Западном Балкану”), рад западних 
медија на обе стране Атлантског океана круто следи наведене 

идеолошке смернице. Медији листом подржавају централизацију, тј. де 

факто унитаризацију Босне и Херцеговине, премда често инсистирају 
на тобожњем праву мањина у Србији (Рашка област, Прешево итд.) да 

добију највећи могући степен аутономије. Водећи медији, пре свега у 

САД, Немачкој и Великој Британији, притом одбацују макар формалну 
обланду објективности. Они су прерасли у пуку трансмисију званичних 

ставова, или пак у платформу за афирмисање гледишта вредносно 

опредељених јавних делатника о потреби коначног привођења крају 

тзв. „несвршеног посла на Балкану”. 

 

САРАЈЕВСКИ МЕДИЈИ 

Унутар Босне и Херцеговине, медији који утичу на 
продубљивање кризе лоцирани су у муслиманском Сарајеву.5 Њихов 

утицај на токове збивања релативно је миноран, јер битне одлуке о 

будућности Босне и Херцеговине ионако доносе странци. Интонација 

тих медија усмерена је пре свега на консолидацију бошњачког корпуса 
кроз трајни антагонизам према „другоме”: кроз распиривање 

                                                
4 Видети есеј Стивена Мајера, “Does Bosnia Need a ‘Second Dayton’?” у 

зборнику Saving the Peace in Bosnia: Myths, Challenges, Opportunities, Chicago, 

The Lord Byron Foundation for Balkan Studies, 2010, p. 11. 
5 У обиљу свакодневних примера видети нпр. „У Сарајеву и даље трају 

медијска хајка и пријетње - Због ставова изречених у прилогу Телевизије 

Републике Српске о присуству Дједа Мраза, свињетини, празничној расвјети у 

Сарајеву, професорица Сања Влаисављевић преживљава медијску хајку у 

родном граду”, https://ssr.org.rs/u-sarajevu-i-dalje-traju-medijska-hajka-i-prijetnje. 
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националне и верске нетрпељивости према немуслиманима, 

првенствено Србима, уз истовремено инсистирање на наводном праву 

просте већине „грађана” да наметну своју вољу надгласаној мањини. 

Кроз легитимисање говора мржње према Србима и Републици 

Српској, који се спроводи свакодневно и безочно, водећи сарајевски 

медији код своје циљне групе теже да створе: 

(1) осећај неминовности радикалног преуређења Босне и 

Херцеговине сходно тежњама бошњачке политичке елите; и 

(2) афирмацију тежње да тај циљ треба да се оствари свим 

средствима и по сваку цену, укључујући насиље. 

Допринос сарајевских медија продубљивању кризе тече на три 

колосека: 

- у стварању атмосфере перманентног ванредног стања и 
уверења да ће дејтонски поредак неминовно бити замењен 

унитаризацијом,6 

- у потпиривању вере да ће ликвидација Републике Српске бити 

остварена уз помоћ спољних фактора (ЕУ, НАТО, САД итд.), 

- у афирмисању става да је ма какав договор са Србима (и 

Хрватима) на бази реципроцитета и једнаким правима конститутивних 
народа о функционалној реформи политичког система Босне и 

Херцеговине стога непотребан и непожељан. 

 

ДОПРИНОС ЗАПАДНИХ МЕДИЈА 

Западни медији у потпуности су одбацили своју макар 

теоретску улогу „седме силе” и прихватили саучесништво у 

спровођењу агенде својих политичких налогодаваца. Ово није феномен 
новијег датума, али се у случају Босне и Херцеговине појављује у 

екстремном облику од самог почетка рата у пролеће 1992. године и 

наставља се све до данас. Ти медији више немају много сличности са 

медијским системом какав је постојао у западном свету приближно до 
краја Хладног рата. Од тада, дошло је до преласка водећих медијских 

кућа под контролу поборника неолибералне глобализације. Они не виде 

своју улогу у извештавању о свету, већ у мењању света. Међу њима 
постоји апсолутна сагласност по свим питањима, од Балкана до односа 

                                                
6 У обиљу свакодневних примера видети нпр. Rasim Belko, „Rebus za Dodika: 

Genocid priznati, MUP obuzdati ili RS ugasiti!”, https://nap.ba/news/82474, 

објављено 30.07.2021, приступљено 31.05.2022. 
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са Русијом и Кином, од имиграције и мултикултурализма до промоције 

хомосексуализма и трансџендеризма и негације биолошки условљених 

разлика међу људима. 

Фасцинира степен једноумља водећих медија на обе стране 

Атлантика, било да је реч о водећим дневницима у САД (New York 

Times, Wall Street Journal, Los Angeles Times, Chicago Tribune итд.) и 
водећих националних телевизијских мрежа (ABC, NBC, CBS, CNN) или 

њихових пандана на европској страни Атлантика. Они су само видљиви 

органи дубоке државе САД, што није плод неке теорије конспирације: 
у пракси нема ни потребе за формалном завером. Њени елементи 

функционишу по спонтаној матрици заједничког система вредности и 

интереса.7 Додуше, у понашању и односима између кључних елемената 

обавештајних структура, чиновничког апарата и медија САД 
несумњиво је присутна завереничка спремност на кршење закона, 

очигледна у брзом цурењу поверљивих информација из државних 

установа у редакције водећих естаблишментских медија. Учесници у 
том процесу имају дубоки презир према демократским институцијама и 

према „деплорабилним” (како се изразила Хилари Клинтон), тј. гађења 

достојним моронима који су гласали за Трампа 2016. и 2020. године и 
који настањују „земљу прелета” (flyover country) између две океанске 

обале САД, дуж којих пак живи сав „пристојан”, либерално-

космополитски свет. 

У Великој Британији скоро да више нема суштинске разлике 
између Гардијана, као изразитог представника неолибералног 

естаблишмента, и Дејли Телеграфа који је традиционално нагињао 

конзервативцима; или између јавне радио-телевизијске мреже BBC и 
комерцијалних мрежа (ITV, SkyNews). Исто је у Француској, где су се 

некада занимљива јавна гласила различитих идејних утемељења (Le 

Monde, Liberation, Le Figaro) стопила у монотоно сивило политички 

коректног једноумља. Ово је непобитно дошло до изражаја у њиховом 
третману друге рунде председничких избора. Марин Ле Пен је добила 

42% гласова, али су водећи француски медији били 100% за Макрона. 

До које мере постоји идентичност ставова и коментара уистину 
је фрапантно на обе стране Атлантика, било да је реч о пандемији или о 

Русији и Украјини. Премда је реч о институцијама и „стручњацима” 

различитих профила, нивоа утицаја и способности – од нпр. Данијела 

                                                
7 За ауторитативну обраду концепта америчке дубоке државе видети студију 

дугогодишњег вашингтонског инсајдера који познаје унутрашње 

функционисање система: Mike Lofgren, The Deep State: The Fall of the 

Constitution and the Rise of a Shadow Government, Penguin Books, reprint, 2016. 
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Сервера или Јануша Бугајског до безначајних анонимуса – заједничка 

им је карактеристика да унитаризацију Босне и Херцеговине заговарају 

без критичке анализе аргумената за или против. Нема рационално 
артикулисаних аргумената зашто би такав исход (који би евидентно 

био у интересу само једне стране у трочланој једначини) био у интересу 

САД или ЕУ.8 Априорно третирајући пожељност ликвидације 
Републике Српске и стварања тобоже грађанске, евроатлантске, 

функционалне, постнационалистичке итд. Босне и Херцеговине као 

подразумеваног стратешког циља политичког Запада, они рециклирају 
ратне циљеве муслиманске стране. Истовремено избегавају сваку 

дебату о политичкој природи, техници спровођења или последицама 

предложеног пројекта. 

Притом, пада у очи уистину фрапантна униформност њихових 
наступа и аргументације. То нису аналитички текстови, већ 

пропагандни памфлети из којих извире апсолутна решеност активиста 

и лобиста (под фирмом „аналитичара”) да се тежи давно зацртаном 
циљу унитарне Босне и Херцеговине независно од емпиријски 

проверљивих околности на терену и без икакве спремности на дијалог о 

суштинским импликацијама пројекта. Да прети нова нестабилност 
„доказано” је тврдњама, измишљеним или од њихових локалних пулена 

лансираним, о „српским паравојним формацијама” или „малигном 

руском утицају”. 

У овом тренутку, са становишта западне медијске машине не 
постоји ниједан једини дисидентски глас који би на проблематику 

Босне и Херцеговине и Републике Српске гледао другачије од 

политичког и академско-аналитичког естаблишмента. Медији су 
интегрални део троугла. Ситуација данас гора је чак и у односу на 

деведесете године прошлог века, када је настала оркестрирана 

демонизација Срба на обе стране Дрине. Тада су постојали појединци 

попут Дејвида Бајндера, шефа бироа Њујорк Тајмса у Вашингтону или 
Ив-Ен Прентис, дописнице лондонског Тајмса из Београда. Они су 

давали, макар повремено, дисидентско виђење ситуације на просторима 

бивше Југославије уз покушај да се презентује и српско виђење 

проблематике. 

                                                
8 Европска Унија је још почетком 2008. године изричито навела јачање 

централних институција Босне и Херцеговине и слабљење ентитетских 

ингеренција као предуслов напретка ка њеном чланству у ЕУ: 2008/211/EC: 

Council Decision of 18 February 2008 on the principles, priorities and conditions 

contained in the European Partnership with Bosnia and Herzegovina and repealing 

Decision 2006/55/EC, Official Journal L 080, 19/03/2008 P. 0018 – 0031. 
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Еквивалентни гласови у овом тренутку у западним медијима не 

постоје. О Босни и Херцеговини влада апсолутно једноумље, о наводно 

реметитељском ставу Републике Српске и Милорада Додика лично, о 
његовом тобожњем сепаратизму итд. Осуђује се одбијање Републике 

Српске да призна Кристијана Шмита као високог представника, али 

уопште се не улази у разматрање правних основа за такав став. Никоме 
не пада на памет да постави очигледно питање зашто је пожељна 

централизација Босне и Херцеговине као микрокосмоса бивше 

Југославије, а истовремено се заговара регионализација других 
мултиетничких држава и захтева висок степен локалне аутономије за 

Каталонију у Шпанији, за Шкотску у Уједињеном Краљевству, за 

Фландрију у Белгији итд. 

Кључни аргумент против унитаризације Босне и Херцеговине 
јесте да она представља микрокосмос бивше Југославије и да су исте 

центрифугалне силе које су СФРЈ осудиле на нестанак, присутне у 

Босни и Херцеговини до много већег степена.9 То питање, међутим, за 
западне медије није легитимно ни поставити, а камоли на њега 

потражити одговор. Имајући у виду органске везе између медијског 

апарата и доносилаца политичких одлука забрињава да смо сведоци све 
учесталијих коментара о наводној кризи у Босни и Херцеговини која се 

већ догађа или предстоји, а за коју су наравно криви Срби. У 

академској сфери то долази до изражаја и у очигледно нарученим 

чланцима као што је текст у мајском издању часописа Форин аферс, 
чији су аутори двојица западних анонимуса који су основали једну 

невладину организацију у Сарајеву. Они критикују америчку 

администрацију због наводног запостављања Босне и Херцеговине, што 
оставља простора разорним елементима, од малигног руског утицаја и 

Српске православне цркве до самог Милорада Додика, да раде на њеној 

разградњи. 

Неизвесност о исходу ратних операција у Украјини додатно 
даје простора заговорницма привођења крају „несвршеног посла на 

Балкану” да појачају своје активности. Са друге стране, за Србе је 

охрабрујућа чињеница да Европа улази у период озбиљних криза, пре 
свега због подлегања америчком притиску да се одрекне руских 

енергената, што ће имати огромне последице на економском, а касније 

и на социјалном и политичком плану. Ово ће ограничити спремност 
политичког Запада да посвети иоле озбиљне ресурсе неком темељитом 

                                                
9 Srdja Trifkovic, “Bosnia and Herzegovina”, Joel Krieger (Editor-in-Chief), The 

Oxford Companion to Comparative Politics II, Oxford-New York, Oxford 

University Press, 2013, p. 101, ISBN: 9780199738595. 
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преуређењу „Западног Балкана” у целини или Босне и Херцеговине 

посебно. 

 

ЗАКЉУЧАК 

Западни медији истовремено су индикатор тежњи западних 

доносилаца спољнополитичких одлука и механизам за подстицање 
кризе. Нема ни говора о објективној и вредносно неутралној анализи, 

чак ни о пуком преношењу вести. Када је реч о академској аналитици, 

текстови попут претходно поменутог у часопису Форин аферс 
представљају „писмо о намерама” поборника одређених одлука. 

Издавач те публикације је Савет за спољне односе, који представља 

лабораторију за моделирање будућих праваца глобалистичке спољне 

политике Вашингтона. 

Од првог дана ступања на снагу „Дејтона” почела је 

систематска кампања порицања легитимности Републике Српске и 

њено приказивање као плод „геноцида и етничког чишћења”. 
Парадоксално, што више времена пролази то је видљивија ескалација 

виктимолошке реторике са циљем унитаризације Босне и Херцеговине. 

Са становишта „унификатора” Босне, управо сада, у пролеће 2022. 
године – у контексту америчке кампање сузбијања руског утицаја на 

свим фронтовима – дошао је тренутак за нови покушај 

дестабилизовања и срозавања Републике Српске. 

Притисак, не само на Бања Луку него и на званични Београд као 
гаранта споразума из 1995. године, већ је у пуном јеку. Поборнике 

принудне унитаризације притом охрабрује како политичка 

неконсолидованост Републике Српске тако и спремност Београда да 
пружи легитимитет нелегално именованом виском представнику. 

Њихова су очекивања прагматично утемељена: ако је влада Србије 

зарад бескрајног „европског пута” била спремна на де факто одрицање 

од Косова и Метохије кроз Бриселски споразум, питање је да ли би због 
Републике Српске напокон повукла црвену црту и остала одлучна у 

одбијању додатних „тешких одлука” које ће тражити Вашингтон и 

њему беспоговорно послушни Брисел. Поврх свега, њих соколи 
спремност дела опозиције у Републици Српској да, зарад својих личних 

амбиција, страначке острашћености и дугова према страним 

менторима, иду на руку поборницима принудне унитаризације. 

Имајући у виду континуитет става западне медијске машине 

према Србима, као и нејединство политичких снага унутар Републике 

Српске, јасно је да сценарио „окончања незавршеног посла на Балкану” 
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не представља могућу, већ непосредну опасност. Са глобалне тачке 

гледишта, евентуални успех политичког Запада у наметању 

пробошњачког „решења” малој, изнутра политички подељеној и 
геостратешки тек периферно значајној Републици Српској, био би 

вредан подсмеха. За непосредне жртве таквог сценарија, међутим, он 

би представљао егзистенцијалну претњу првог реда, која би довела у 
питање српску националну стратегију у целини и посебно 

сврсисходност жртава из рата 1992-1995. године. Способност опстанка 

једне државе – а ово важи и за „ентитет” са де факто атрибутима 
државе – у условима ненаклоњеног окружења, увек је био крајњи тест 

њене виталности у хобсовском свету међународних односа. 

Историја се убрзава. Срећа Срба у овим тмурним временима 

јесте да спољни окови, који су фатално утицали на њихову судбину од 
1991. године до данас, постепено слабе и на путу су да попуцају. 

Независно од конкретног исхода кризе у Украјини и од конкретних 

облика ширења утицаја Кине широм евроазијског срца копна, 
монополарни тренутак Америке заувек је окончан. Униполарност се 

показала као један нетипичан и неприродан тренутак светске историје. 

Упркос хегемонистичкој реторици која и даље тежи да потисне 
просторну стварност флоскулама о „заједничким вредностима” и 

измишљеној „међународној заједници”, сукоб у Украјини указује на то 

да динамика просторно условљених сукоба није битно промењена. 

Супарништво у простору и примена силе у борби за њега трајне су 
карактеристике људских заједница, иманентне човеку у свим епохама и 

на свим меридијанима. Као што је Карл Хаусхофер констатовао пре 

једног века, „кључне карактеристике наметнуте површином Земље 
једина су константа међународне политичке борбе”. Међународни 

односи у XXI веку условљени су овом константом као кроз све 

претходне векове.  

Очување територије национални је интерес првог реда за све 
Србе. Очување Републике Српске, макар са садашњим, окрњеним 

ингеренцијама – али и уз тврду решеност да се не допусте даља 

нагризања онога шта је остало од изворног Дејтона – основна је 
претпоставка за очување српског животног простора западно од Дрине. 

Очување тог простора и контроле над њим представља темељ за 

опстанак нације у целини, за њен дeмографски опоравак, а дугорочно и 
за повратак будуће јединствене српске државе до природних граница 

српских земаља. 
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Синиша Видовић1 

 

СТРАТЕШКИ ИНТЕРЕСИ СРПСКИХ ПОЛИТИЧКИХ 

СТРАНАКА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ 

Сажетак: Појава вишестраначког система крајем 20. вијека у Босни и 

Херцеговини довела је до доминације националних странака три 

конститутивна народа. Претпоставка за ову појаву била је измјена 
постојећег нормативног оквира за политичке странке. Националне 

странке сваког народа имају своје интересе и циљеве дјеловања. Циљ 

овог рада је установити шта су стратешки интереси српских 

политичких странака у БиХ. Аутор рада полази од хипотезе да је 
доминантан стратешки интерес српских политичких странака, прије 

свега, заштита Републике Српске и српског народа. У истраживању је 

кориштен нормативни, догматички, историјски и компаративни метод и 
анализа садржаја. Резултати рада потврђују хипотезу и утврђују да се 

међу стратешким интересима налазе и поштовање постојећег 

уставноправног оквира, јачање демократије, владавина права, 

поштовање људских права и слобода, постизање социјалне правде и 
заштита животне средине. Кључна интересна разлика између српских 

политичких странака огледа се у односу према евроатлантским 

интеграцијама. Примјетна је разлика између интереса и циљева 
прописаних у статутима српских политичких странака и онога за шта се 

те странке залажу у јавном дискурсу. 

Кључне ријечи: стратешки политички интереси, српске политичке 

странке у БиХ, Република Српска, Босна и Херцеговина. 

 

УВОД 

Савременe демократије тешко би се могле замислити без 
политичких странака, које служе као спона између друштва и државе.2 

Веза између демократије и политичких странака је изненађујућа и не 

постоји права демократија без политичких странака.3 С овог аспекта, 

                                                
1 Предсједник градског одбора Уједињене Српске Бањалука. 
2 Wilhelm Hofmeister, Karsten Grabow, Political Parties - Functions and 

Organisation in Democratic Societies, Konrad Adenauer Stiftung, Singapore, 2011, 

p. 91. 
3 Vincent de Coorebyter, “Les partis et la démocratie”, Dossiers du CRISP, 2005/2 

(N° 64), p. 4. 
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политичке странке најбоље је окарактерисати као „основни, општи, 

универзални, трајни и карактеристичан облик политичког 

организовања друштва помоћу кога се остварује репрезентација 
друштвених интереса и потреба и, на основу тога, формулација и 

спровођење јавних политика.”4 Имајући у виду да је свака политичка 

странка интересна организација која жели да кроз власт спроведе своју 
идеологију/програм, можемо се сложити да је политичка странка 

„политичка организација која обухвата људе с истом политичком 

идеологијом, а с основним циљем потпуног или дјелимичног освајања 

или вршења државне власти, демократским путем, на основу избора.”5 

У БиХ постоји плурализам интереса који је резултат постојања 

више народа и јасно се могу идентификовати српске, хрватске и 

бошњачке националне странке. Чак и странке које имају мултиетнички 
предзнак су по својим циљевима скоро идентичне националним 

странкама. Под српским политичким странкама, за потребе овог рада, 

сматрамо оне странке које имају апсолутну већину српског чланства и 
српских бирача. Ту морамо направити разлику између странака на 

власти и опозиционих странака. 

Под стратешким интересима политичких странака 
подразумјевамо оне политичке интересе, односно политичке циљеве, 

који су повезани са дугорочним планирањем и дјеловањем ради 

њиховог постизања.6 Најбољи начин да се упознамо са стратешким 

интересима српских политичких странака јесте увид у њихове статуте у 
којима странке износе своје циљеве и интересе, па ћемо стога ове 

интересе посматрати, прије свега, с правног аспекта. 

У овом раду прво ћемо објаснити појаву вишестраначког 
система у БиХ, затим објаснићемо нормативни оквир за политичке 

странке у БиХ и Републици Српској, а потом ћемо видјети, кроз статуте 

српских политичких странака, који су то њихови основни циљеви и 

интереси, узимајући у обзир четири најјаче странке на власти и четири 

најјаче странке у опозицији. 

 

                                                
4 Славиша Ковачевић, „Криза функција политичких партија”, Зборник радова 

Правног факултета у Нишу, бр. 69, 2015, 165. 
5 Владан Петров, Марко Станковић, Уставно право, Правни факултет 

Универзитета у Београду, Београд 2020, 221. 
6Видјети дефиницију стратегије у Хрватској енциклопедији, 

https://www.enciklopedija.hr/natuknica.aspx?id=58330, (08.05.2022). 

https://www.enciklopedija.hr/natuknica.aspx?id=58330
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ПОЈАВА ВИШЕСТРАНАЧКОГ СИСТЕМА У БОСНИ И 

ХЕРЦЕГОВИНИ 

Захваљујући амандманима на Устав Социјалистичке Републике 
БиХ који су усвојени 1989. и 1990. године, омогућено је постојање 

вишестраначког система и отпочињање процеса демократизације 

друштва. Средином 1990. године основане су прве националне странке 
Странка демократске акције (СДА), Српска демократска странка (СДС) 

и Хрватска демократска заједница (ХДЗ). Поред њих, појавиле су се и 

љевичарске странке као што су Савез комуниста − Социјалистичка 
демократска партија, Демократски социјалистички савез БиХ и Савез 

реформских снага.7 

У БиХ су одржани први вишестраначки избори у новембру 

1990. године, који су за резултат имали пораз до тада владајуће 
Комунистичке партије и једностраначког система и побједу три 

националне странке СДА, СДС и ХДЗ.8 

Три националне странке формирале су власт у којој су показале 
да имају крајње супротстављене интересе. Бројни национални и 

политички проблеми који су се појавили у 1991. години, упркос 

противљењу Срба и СДС-а, кулминирали су расписивањем 
референдума о независности БиХ, који је одржан 29. фебруара и 1. 

марта 1992. године. Све ово је довело до избијања грађанског рата, који 

је завршен потписивањем Општег оквирног споразума за мир у БиХ 

1995. године. 

У оквиру Општег оквирног споразума за мир у БиХ постоји 

Анекс 3 − Споразум о изборима, чије потписнице су Република Српска, 

Република БиХ и Федерација БиХ. Овим Споразумом се стране 
обавезују да организују слободне и поштене изборе које ће надзирати 

ОЕБС. Поред овог, ОЕБС је имао задатак да установи Привремену 

изборну комисију, с тим што су се стране сложиле да образују Сталну 

изборну комисију која ће бити одговорна за спровођење будућих 

избора у БиХ.9 

                                                
7 Един Радушић et alia, Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине, ПС 

БиХ, Сарајево, 2010, 67. и 69. 
8 Александар Ћуковић, „Партијски систем Босне и Херцеговине”, 

Socioeconomica – The Scientific Journal for Theory and Practice of Socio-economic 

Development, Vol. 2, N° 4, 2013, p. 380. 
9 Општи оквирни споразум за мир у Босни и Херцеговини, Анекс 3 - Споразум 

о изборима, 



66 

 

Захваљујући овом правном оквиру, први избори по завршетку 

грађанског рата у БиХ одржани су 13. и 14. септембра 1996. године, на 

којима су поновo највише гласова освојиле СДА, СДС и ХДЗ.10 Од тада 
па до данас, за политичку сцену се може рећи да је извршена њена 

поларизација по етничкој основи, а политичка конкурентност се 

остварује између политичких странака унутар истих етничких 

заједница.11 

 

НОРМАТИВНИ ОКВИР ЗА ПОЛИТИЧКЕ СТРАНКЕ У БОСНИ И 

ХЕРЦЕГОВНИ И РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ 

Потписивањем Општег оквирног споразума за мир у БиХ 1995. 

године наступио је нови период у развитку политичких странака у БиХ. 

Према Уставу БиХ, загарантована је слобода изражавања и слобода 
удруживања,12 што представља основну нормативну претпоставку за 

оснивање политичких странака. Наравно, сама могућност оснивања 

политичких странака не би значила много уколико не би била 
заштићена слобода политичког мишљења, па је стога Уставом БиХ 

прописано да је уживање права и слобода, предвиђених чланом II 

Устава БиХ или међународним споразумима наведеним у Анексу I 
Устава БиХ, обезбијеђено свим лицима без дискриминације по било 

којој основи, укључујући, између осталог, дискриминацију по основу 

политичког или другог мишљења.13 

С обзиром на то да је Уставом БиХ прописано да се права и 
слободе предвиђене Европском конвенцијом за заштиту људских права 

и основних слобода и њеним протоколима директно примјењују у БиХ 

                                                                                                        
https://propisi.ks.gov.ba/sites/propisi.ks.gov.ba/files/opci_okvirni_sporazum_za_mir

_u_bosni_i_hercegovini.pdf, (04.05.2022). 
10 Един Радушић et alia, op. cit, 100. 
11 Привремени извјештај за период од 27. августа до 18. септембра 2018. 
године, ОСЦЕ Уред за демократске иституције и људска права, Изборна 

посматрачка мисија Босна и Херцеговина, Општи избори, 7. октобар 2018. 

године, 2. 
12 Члан II став 3. тачка х) и и) Устава БиХ. 
13 Члан II став 4. Устава БиХ. У члану I став 7. тачка б) Устава БиХ 

направљена је веза између држављанства и политичког и другог мишљења, 

тако што је прописано да ниједно лице не може бити лишено држављанства 

БиХ по било којој основи као што је пол, раса, боја, језик, вјероисповијест, 

политичко или друго мишљење, национално или социјално поријекло, 

повезаност са националном мањином, имовина, рођење или неки други 

статуси. 

https://propisi.ks.gov.ba/sites/propisi.ks.gov.ba/files/opci_okvirni_sporazum_za_mir_u_bosni_i_hercegovini.pdf
https://propisi.ks.gov.ba/sites/propisi.ks.gov.ba/files/opci_okvirni_sporazum_za_mir_u_bosni_i_hercegovini.pdf
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и да ови акти имају приоритет над свим другим законима14 за 

политичко организовање у БиХ значај има и ова конвенција и њен Први 

протокол у погледу слободе изражавања и слободе удруживања.15 

На нивоу БиХ, Парламентарна скупштина БиХ је усвојила 

Закон о финансирању политичких странака. Према овом закону, под 

политичким странкама сматрају се организације у које се грађани 
слободно и добровољно организују ради учешћа на изборима, те се, у 

складу са законом, региструју код надлежног суда у било којем 

ентитету, у сврху реализовања политичких активности и остваривања 

политичких циљева.16 

Политичка странка може се финансирати из чланарина, 

добровољних прилога правних и физичких лица, издавачке 

дјелатности, продаје пропагандног материјала и организовања 
партијских манифестација, прихода од имовине у власништву 

политичке партије, буџета БиХ, ентитетских буџета, кантоналних 

буџета и буџета Брчко Дистрикта БиХ, те буџета других јединица 
локалне управе и самоуправе у складу са законом и добити предузећа 

која су у власништву политичке странке.17 Финансијску контролу рада 

политичких странака обавља Централна изборна комисија БиХ.18 

За дјеловање политичких партија веома битан је Изборни закон 

БиХ19 којим се уређује избор чланова и делегата Парламентарне 

скупштине БиХ и чланова Предсједништва БиХ, те утврђују принципи 

који важе за изборе на свим нивоима власти у БиХ, правила провођења 
избора, правила понашања у изборној кампањи, финансирање кампање 

и друга питања у вези са изборима. 

                                                
14 Члан II став 2. Устава БиХ. 
15 Видјети члан 10. и члан 11. Европске конвенције за заштиту људских права 

и основних слобода. Према члану 3. Првог протокола, постоји обавеза да се у 

разумним временским размацима одржавају слободни избори тајним гласањем 
под условима који обезбјеђују слободно изражавање мишљења народа при 

избору законодавних органа. 
16 Члан 2. Закона о финансирању политичких странака („Службени гласник 

БиХ”, бр. 95/12 и 41/16). 
17 Члан 3. Закона о финансирању политичких странака. Више о овоме види у 

Финансирање политичких партија - Извјештај Transparency International BiH, 

Бањалука 2010, 21-39. 
18 Члан 10. и 14. Закона о финансирању политичких странака. 
19 Изборни закон БиХ („Службени гласник БиХ”, бр. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 

25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 77/05, 11/06, 24/06, 33/08, 37/08, 32/10, 48/11 - одлука 

УС, 63/11 - одлука УС, 18/13, 7/14, 31/16, 54/17 - одлука УС и 41/20). 
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Слично Уставу БиХ прописује и Устав Републике Српске. 

Зајамчена је слобода политичког организовања и деловања у складу са 

законом и забрањено је политичко организовање и деловање усмерено 
на угрожавање демократије, нарушавање интегритета Републике, 

кршење Уставом зајамчених слобода и права и распиривање 

националне, расне или верске мржње и нетрпељивости.20 Зајамчена је 
слобода мисли и опредељења, савести и уверења, као и јавног 

изражавања мишљења.21 Овдје посебно треба нагласити слободу јавног 

изражавања мишљења која је „conditio sine qua non демократског 
политичког система, јер слободних и фер избора не може да буде ако 

сви политички конкуренти немају могућност да несметано промовишу 

своје програме.”22 Грађани Републике су равноправни у слободама, 

правима и дужностима, једнаки су пред законом и уживају исту правну 
заштиту без обзира на расу, пол, језик, националну припадност, 

вероисповест, социјално порекло, рођење, образовање, имовно стање, 

политичко и друго уверење, друштвени положај или друго лично 

својство.23 

За разлику од Устава БиХ, Устав Републике Српске изричито 

прописује надлежност Уставног суда Републике Српске да одлучује о 
сагласности програма, статута и других општих аката политичких 

организација са Уставом Републике Српске и законима Републике 

Српске.24 

У Републици Српској питање оснивања политичких 
организација регулисано је посебним Законом о политичким 

организацијама. Овај закон дефинише да је политичка организација она 

организацију у којој се грађани слободно и добровољно организују 
ради испољавања политичких активности и остваривања политичких 

циљева.25 Поред тога, закон прописује да политичку организацију може 

основати најмање 500 пунољетних грађана на скупштини оснивача на 

којој се доноси одлука оснивању и статут и да се политичка 

                                                
20 Члан 31. Устава Републике Српске. 
21 Члан 25. Устава Републике Српске. 
22 Владан Петров, Марко Станковић, op. cit, 499. 
23 Члан 10. Устава Републике Српске. 
24 Члан 115. став 1. тачка 5. Устава Републике Српске. 
25 Члан 3. Закона о политичким организацијама („Службени гласник 

Републике Српске”, бр. 15/96 и 17/02). 
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организација мора уписати у судски регистар којег води основни суд у 

сједишту вишег суда према сједишту политичке организације.26  

Законом о финансирању политичких странака из буџета 
Републике, града и општине у Републици Српској прописан је начин 

обезбјеђивања и расподјела финансијских средстава из буџета 

Републике Српске, буџета града и општине, за финансирање редовног 
рада и покриће дијела трошкова изборне кампање политичких 

странака, коалиција, независних посланика и одборника и рада 

посланичких, делегатских, односно одборничких клубова и група.27 

Поред Изборног закона БиХ постоји и Изборни Закон 

Републике Српске28 којим се уређује избор председника и 

потпредседника Републике Српске, посланика Народне скупштине 

Републике Српске и делегата Већа народа, одборника градске 
скупштине, одборника скупштине општине, градоначелника града, 

начелника општине, чланова савета месне заједнице, именовање органа 

за спровођење избора и финансирање избора и изборне кампање. 

 

СТРАТЕШКИ ИНТЕРЕСИ СРПСКИХ ПОЛИТИЧКИХ 

СТРАНАКА 

Увидом у статуте, објаснићемо који су то циљеви и стратешки 

интереси српских политичких странака на власти и српских 

политичких странака у опозицији. Управо кроз ове документе најбоље 

се виде идентитет, политичке оријентације, вриједности и циљеви 

политичких странака.29 

 

Политичке странке на власти 

У оквиру политичких странака на власти утврдићемо шта су 

стратешки циљеви и интереси Савеза независних социјалдемократа 

                                                
26 Видјети чланове 11, 13, 14. и 15. Закона о политичким организацијама. Сем 

наведеног, законом су прописани и престанак рада политичких организација, 

њихово финансирање и надзор над законитости њиховог рада. 
27 Члан 1. Закона о финансирању политичких странака из буџета Републике, 

града и општине („Службени гласник Републике Српске”, број 65/08). 
28 Изборни Закон Републике Српске („Службени гласник Републике Српске”, 

бр. 34/02, 35/03, 24/04, 19/05, 24/12, 94/12 – одлука УС БиХ, 109/12, 45/18 и 

18/20). 
29 Wilhelm Hofmeister, Karsten Grabow, Les partis politiques et la democratie − 

Introduction à la formation politique, Konrad-Adenauer-Stiftung, Avril 2013, p. 38. 
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(СНСД), Социјалистичке партије (СП), Уједињене Српске (УС) и 

Демократског савеза (ДЕМОС), као четири највеће партије које 

учествују у власти. 

Савез независних социјалдемократа − СНСД 

Савез независних социјалдемократа30 залаже се за остварење 

сљедећих програмских циљева: очување територијалног интегритета 
Републике Српске и очување, поштовање и досљедно примјењивање 

Општег оквирног споразума за мир у БиХ, којим се гарантује уставно-

правни положај Републике Српске; изградња и јачање демократских 
институција, државе благостања и социјалне правде путем 

парламентарне демократије и владавине права; остваривање права и 

слобода грађана предвиђених Европском конвенцијом за заштиту 

људских права и основних слобода, без дискриминације по било ком 
основу; досљедно поштовање Резолуције о заштити уставног поретка и 

проглашења војне неутралности Републике Српске31; очување и 

унапређење специјалних и паралелних веза између Републике Српске и 
Републике Србије; унапређење веза Републике Српске са дијаспором; 

oпредељеност за приступање и чланство у Европској унији уз 

уважавање уставних надлежности Републике Српске и поштовање 
усаглашених принципа координације процеса европских интеграција; 

изградња стабилне, демократске и просперитетне државе; развијање и 

подстицање стваралаштва, афирмација права и слобода појединаца и 

друштвених група; развој тржишне привреде и заштита својине, 
праведног и солидарног друштва; остваривање свих облика грађанских 

слобода; смањење друштвене неједнакости и стварање система 

једнаких могућности; развој пријатељских односа међу народима и 

складан и убрзан друштвени развој.32 

 

                                                
30 Више о циљевима политичког дјеловања СНСД видјети у: Берто Шалај, 

Бојан Гребенар, Срђан Пухало, Идеологије, странке и ставови грађана – 

студија о Босни и Херцеговини, Friedrich-Ebert-Stiftung, Сарајево, 2019, 43-45. 
31 Ово не значи и политичку неутралност. Кроз ставове у јавном дискурсу 

СНСД-а у погледу неувођења санкција Русији јасно се види проруски 

политички став. Слично вриједи и за СП и УС, иако ниједна од ових странака 

у својим статутима нема за циљ јачање односа са Русијом. 
32 Члан 4. Статута Савеза независних социјалдемократа. Статут доступан на 

https://snsd.org/wp-

content/uploads/2012/03/STATUT_SNSD_usvojen_na_VI_Saboru.pdf, 

(28.04.2022). 

https://snsd.org/wp-content/uploads/2012/03/STATUT_SNSD_usvojen_na_VI_Saboru.pdf
https://snsd.org/wp-content/uploads/2012/03/STATUT_SNSD_usvojen_na_VI_Saboru.pdf
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Социјалистичка партија − СП 

Социјалистичка партија је за циљеве и задатке одредила 

сљедеће: поштовање и уважавање права и слобода свих грађана 
независно од њиховог погледа на свијет, политичког увјерења, вјерске 

и националне припадности, једнакости, економске и социјалне правде 

за све грађане;33 борба за демократску и правну државу у којој ће се на 
демократски начин рјешавати сва питања; регулисање привредних 

токова на законитостима тржишта и механизмима социјално одговорне 

државе; пуна заштита и остварење законских права бораца, породица 
палих и несталих бораца, војних инвалида, социјално угрожених лица, 

друштвених група и слојева; заштита права радника и малих акционара, 

поштовање колективних уговора, заштита права и положаја 

земљорадника и незапослених лица, пензионера, ђака и студената и 
свих других људи који живе од личног рада; подстицање и развијање 

стваралаштва, свестраног културног развоја, стварањe и заштитa 

материјалног богатства; заштита природне средине и обезбјеђивање 
здравог живота генерацијама које долазе; заштита положаја породице и 

равноправности полова; изградња друштва на основним вриједностима 

и социјалистичким идејама слободе, једнакости и солидарности за све 
грађане; стварање услова за потпуну и квалитетну здравствену заштиту 

свих грађана; стварање услова за брже запошљавање незапослених 

лица, ратних и цивилних инвалида и цивилних жртава рата.34 

Уједињена Српска − УС 

Циљ Уједињене Српске је да дјелује на остваривању 

политичких, економских, културних, вјерских, образовних и других 

интереса српског народа у Републици Српској и шире, и то тако што: 
штити и унапређује Републику Српску, интересе српског народа и свих 

грађана на простору БиХ, чува културу и традицију српског народа и 

                                                
33 Иако се из циљева и задатка Социјалистичке партије не види да се ова 
партија изричито бори за Републику Српску, Петар Ђокић, предсједник 

Социјалистичке партије, је по овом питању јаснији: „Након 30 година се 

показала оправданом потреба стварања Републике Српске и њеног трајања у 

будућности, јер смо на тај начин осигурали себи заштиту, коју сигурно не 

бисмо имали на неки други начин”. Видјети чланак „Ђокић честита Дан 

Републике Српске, без помињања или демантовања изјава о „геноциду”, 

објављен у часопису Фронтал 10.01.2022. године, https://www.frontal.rs/djokic-

cestita-dan-republike-srpske-bez-pominjanja-ili-demantovanja-izjava-o-genocidu/, 

(16.05.2022).  
34 Члан 9. Статута Социјалистичке партије. Статут доступан на 

https://socijalisti.ba , (28.04.2022). 

https://www.frontal.rs/djokic-cestita-dan-republike-srpske-bez-pominjanja-ili-demantovanja-izjava-o-genocidu/
https://www.frontal.rs/djokic-cestita-dan-republike-srpske-bez-pominjanja-ili-demantovanja-izjava-o-genocidu/
https://socijalisti.ba/
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његову духовност, афирмише и штити српски језик и ћирилично 

писмо35, ради на поштовању основних начела парламентарне 

демократије, чува и развија политичко јединство и националну слогу, 
ради на истицању приватне својине и тржишне привреде као 

најефикаснијег облика власништва, осим у стратешким областима 

значајних за Републику Српску и БиХ, бори се за социјалну правду и 
права на здравствену заштиту, бори се за остваривање владавине права 

и неповредивост власништва, бори се за ефикаснију и одговорнију 

државну управу и независно правосуђе, залаже се за очување животне 
средине, залаже се за убрзан привредни развој и малу и ефикасну 

администрацију, штити интересе и права радника и њихово право на 

синдикално организовање.36 

Демократски савез − ДЕМОС 

Циљеви Демократског савеза су: oчување и јачање уставног 

положаја, политичког субјективитета, територијалног интегритета и 

изворних овлаштења Републике Српске; поштовање уставноправне 
структуре и политичке организације БиХ засноване на Дејтонском 

мировном споразуму, односно његовом Анексу IV − Уставу БиХ; 

тежња ка успостављању праведног друштва и даљем развоју 
демократских вриједности; истицање приватне иницијативе и тржишне 

привреде, уз посебну заштиту приватног власништва; успостављање и 

очување народне саборности, културног идентитета и традиције; 

остварење владавине права и начела подјеле власти; изградња 
одговорне и ефикасније јавне управе, као и независног правосуђа; 

                                                
35 Др Наталија Тривић, министрица просвјете и културе у Влади Републике 

Српске, је упутила Нацрт закона о заштити, очувању и употреби језика 
српског народа и ћириличког писма у скупштинску процедуру, чиме је УС 

показала да ради на остварењу овог циља. Међутим, постоји проблем у 

погледу усвајања тог закона с обзиром на то да је правна природа Републике 

Српске промијењена након доношења одлуке Уставног суда БиХ У 5/98 и 

чињенице да је чланом 7. став 1. Устава Републике Српске прописано да су 

службени језици Републике Српске: језик српског народа, језик бошњачког 

народа и језик хрватског народа, а службена писма су ћирилица и латиница и 

да је чланом 34. Устава Републике Српске прописано да се гарантује 

грађанима право употребе свог језика и писма. 
36 Члан 8. Статута Уједињене Српске. Статут доступан на 

https://ujedinjenasrpska.rs , (28.04.2022). 
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поштовање људског достојанства, слобода и једнакости човјека и 

грађанина.37 

 

Политичке странке у опозицији 

У оквиру политичких странака у опозицији утврдићемо шта су 

стратешки циљеви и интереси Партије демократског прогреса (ПДП), 
Српске демократске странке (СДС), Демократског народног савеза 

(ДНС) и Социјалистичке партије Српске (СПС), као четири највеће 

партије које учествују у опозицији. 

Партија демократског прогреса − ПДП 

Партија демократског прогреса је политичка организација која се 

залаже за развој и јачање парламентарне демократије, владавине права, 

тржишне економије и обезбјеђивања основних људских права и 
слобода, као темеља отвореног, слободног и демократског друштва. 

ПДП дјелује на територији Републике Српске и БиХ и опредјељена је за 

јачање свог утицаја и у европским политичким институцијама, кроз 
активности у оквиру Европске народне партијe (EPP) чији је члан, као и 

других организација сличне програмске оријентације. ПДП се залаже за 

најбржу могућу интеграцију Републике Српске и БиХ у Европску 
унију, као институционализовану заједницу европских народа и 

држава, за чије стандарде и цивилизацијска достигнућа су опредјељени. 

ПДП је одлучан да се за све декларисане циљеве и програмска начела 

бори демократским парламентарним и ванпарламентарним средствима 

и одбацује све недемократске и насилне методе политичке борбе.38 

Српска демократска странка − СДС 

Циљ Српске демократске странке39 је да дјелује на остваривању 
политичких, економских, културних, вјерских, образовних и других 

интереса српског народа у Републици Српској и шире, и то тако што: 

штити и унапређује Републику Српску, интересе српског народа и 

других народа и свих грађана на простору БиХ; чува културу и 

                                                
37 Члан 4. Статута Демократског савеза. Статут доступан на https://www.demos-

rs.com/о-нама/ (03.05.2022). 
38 Члан 2. Статута Партије демократског прогреса. Статут доступан на 

https://pdp.rs.ba/wp-content/uploads/2019/09/Statut-PDP.pdf, (11.05.2022). 
39 Више о политичким циљевима СДС-а видјети у: Берто Шалај, Бојан 

Гребенар, Срђан Пухало, Идеологије, странке и ставови грађана – студија о 

Босни и Херцеговини, Friedrich-Ebert-Stiftung, Сарајево, 2019, 46-49. 

https://pdp.rs.ba/wp-content/uploads/2019/09/Statut-PDP.pdf
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традицију српског народа и његову духовност, афирмише и штити 

српски језик и ћирилично писмо; чува и развија политичко јединство и 

националну слогу; бори се за социјалну правду на темељу начела 
солидарности; остварује општи цивилизацијски, национални и државни 

прогрес; афирмише међународни углед и статус Републике Српске и 

БиХ; даље развија демократију, људске и грађанске слободе и права, уз 
досљедну примјену начела забране дискриминације; штити и 

обезбјеђује права мањина; остварује владавину права; обезбјеђује 

услове за развој привреде и функционисање тржишне економије; 
залаже се за спровођење европских и других међународних политичких 

и економских интеграционих процеса; залаже се за очување животне 

средине; штити интересе и права радника и њихово право на 

синдикално организовање; обезбјеђује услове за развој предузетништва 
и приватног власништва уз заштиту националног блага; залаже се за 

развој друштвених дјелатности.40 

Демократски народни савез − ДНС 

Циљеви Демократског народног савеза су: изградња стабилне, 

правне, демократске и просперитетне Републике Српске и БиХ и 

очување интереса народа; поштoвање основних начела парламентарне 
демократије; поштoвање људског достојанства, слободе и једнакости 

човјека и грађанина; истицање приватне својине и тржишне привреде 

као најефикаснијег облика власништва, осим у стратешким областима 

значајним за Републику Српску и БиХ; ефикаснија и одговорнија 
државна управа и независно правосуђе, пуноправно чланство БиХ и 

Републике Српске у Европској унији; социјална сигурност грађана.41 

Социјалистичка партија Српске − СПС 

Циљеви и задаци42 Социјалистичке партије Српске су: 

поштовање и уважавање права и слобода свих грађана независно од 

                                                
40 Члан 9. Статута Српске демократске странке. Статут доступан на 

http://www.sdsrs.com/UcitaneSlike/admin/Statut_SDS.pdf , (03.05.2022). 
41 Члан 4. Статута Демократског народног савеза. Статут доступан на 

https://www.dnsrs.org/dokumenti (03.05.2022). 
42 Иако се из циљева и задатка Социјалистичке партије Српске види да се ова 

партија бори за права и слобода свих грађана, Горан Селак, предсједник СПС-

а, истиче да је важно да се сачува култура, традиција, језик и српски 

национални идентитет. Видјети чланак „Селак: Кочић нас обавезао да чувамо 

српски идентитет”, објављен у часопису Аргументи 25.08.2020. године, 

https://www.argumenti.rs/selak-kocic-nas-obavezao-da-cuvamo-srpski-identitet/, 

(15.05.2022). 

http://www.sdsrs.com/UcitaneSlike/admin/Statut_SDS.pdf
https://www.dnsrs.org/dokumenti
https://www.argumenti.rs/selak-kocic-nas-obavezao-da-cuvamo-srpski-identitet/
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њиховог погледа на свијет, политичког увјерења, вјерске и националне 

припадности, једнакости, економске и социјалне правде за све грађане; 

борба за демократску и правну државу у којој ће се на демократски 
начин рјешавати сва питања; регулисање привредних токова на 

законитостима тржишта и механизмима социјално одговорне државе; 

пуна заштита и остварење законских права бораца, породица палих и 
несталих бораца, војних инвалида, социјално угрожених лица, 

друштвених група и слојева; заштита права радника и малих акционара, 

поштовање колективних уговора, заштита права и положаја 
земљорадника и незапослених лица, пензионера, ђака и студената и 

свих других људи који живе од личног рада; подстицање и развијање 

стваралаштва, свестраног културног развоја, стварањe и заштитa 

материјалног богатства; заштита природне средине и обезбјеђивање 
здравог живота генерацијама које долазе; заштита положаја породице и 

равноправности полова; изградња друштва на основним вриједностима 

и социјалистичким идејама слободе, једнакости и солидарности за све 
грађане; стварање услова за потпуну и квалитетну здравствену заштиту 

свих грађана; стварање услова за брже запошљавање незапослених 

лица; заустављање одласка младих и демографска обнова земље.43 

 

ЗАКЉУЧАК 

Крај једностраначког система и успостављање вишестраначког 

система у БиХ се везује за крај 20. вијека. Основна карактеристика 
новог вишестраначког система је доминација националних странака. 

Нормативни оквир за рад политичких странака је добро постављен и 

доприноси опстанку и развитку вишестраначког система и 

представничке демократије. 

Под стратешким интересима српских политичких странака 

подразумјевају се политички интереси, односно политички циљеви, 

који су повезани са дугорочним планирањем и дјеловањем ради 
њиховог постизања, странака које имају апсолутну већину српског 

чланства и српских бирача. 

Доминантан стратешки интерес српских политичких странака 
прије свега је заштита Републике Српске и српског народа. Као остале 

стратешке интересе, односно циљеве српских политичких странака у 

БиХ, можемо навести сљедеће: поштовање Општег оквирног споразума 
за мир у БиХ и његовог Анекса IV – Устава БиХ и права која су дата 

                                                
43 Члан 10. Статута Социјалистичке партије Српске. Статут доступан на 

https://sps.ba/statut-socijalisticke-partije-srpske/, (04.05.2022). 

https://sps.ba/statut-socijalisticke-partije-srpske/
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Републици Српској на основу ових међународних уговора; јачање 

демократије и демократских институција, владавине права, социјалне 

правде и државе благостања; поштовање индивидуалних и колективних 
људских права и слобода, укидање дискриминације, заштита 

идентитета српског народа, посебно имајући у виду заштиту српског 

језика и ћириличког писма; развој тржишне привреде, заштита 
природне средине и обезбјеђивање здравог живота; кориштење 

демократских и ненасилних метода у остварењу политичких интереса. 

Разлика међу српским политичким странкама постоји у погледу 
односа Републике Српске према евроатлантским интеграцијама. Наиме, 

само СНСД се у свом Статуту залаже за неутралност Републике 

Српске. Иако су све српске политичке странке декларативно за 

приступање Европској унији, само СНСД, ДНС и ПДП су приступање 
Европској унији поставили изричито као свој циљ, односно интерес у 

својим статутима, док је СДС за спровођење европских и других 

међународних политичких и економских интеграционих процеса. 
СНСД посебно заступа потребу јачања специјалних и паралелних веза 

и унапређење веза са дијаспором. 

Код српских политичких странка примјетно је одступање од 
интереса и циљева које су прописале у својим статутима и оних које 

заступају у јавном дискурсу. 
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Предраг Ћеранић1 

 

КЉУЧНИ ИЗАЗОВИ И ПРИЈЕТЊЕ БЕЗБЈЕДНОСТИ 

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

Сажетак: Од потписивања Дејтонског мировног споразума, који јесте 
зауставио рат, али кроз Анекс IV донио и Устав, Република Српска је 

изложена притисцима у смислу дерогирања Устава и преноса 

надлежности на ниво Босне и Херцеговине (БиХ). Притисци су 

долазили од канцеларије Високог представника, од двије западне 
амбасаде, али и од високорангираних званичника из Брисела. 

Декларативно, то су били захтјеви за функционалнијом БиХ, неопходни 

за европски пут и трансатлантске интеграције, како се углавном 
наглашавало. У пракси, удовољавало се политичким захтјевима 

Странке демократске акције (СДА), како би њени ратни циљеви били 

реализовани у миру полугама тзв. међународне заједнице. Притисци су 

се кретали у смјеру унитаризације БиХ и мајоризације српског народа, 
али и хрватског, у име „грађанске БиХ”. Отпор из Републике Српске 

зависио је од геополитичке ситуације у региону и шире, као и снаге 

савезника који су временом постајали јачи и бројнији. Ни сав ужас који 
је представљала Исламска држава створена на Блиском истоку није био 

довољно убједљив да се и злочини почињени над српским војницима, 

истим методима и у име исте идеологије, третирају као они на 
сиријском пијеску. Страни фактор није уважавао доказе који су 

перманентно достављани из Српске и игнорисао је указивање на дупле 

стандарде у правосуђу БиХ. Када је од највиших институција Српске 

покренута иницијатива за поврат отетих надлежности, реакције из 
Сарајева, али и од међународних институција, биле су неразумијевање 

и пријетње. Српска је добила подршку од великих сила, Русије и Кине. 

Руска војна специјална операција дала је противницима Српске повод 
да се лидери Српске проглашавају за „руске играче”, а враћање 

надлежности као покушај „украјинизације БиХ”. Урушавање и 

наставак дерогирања Дејтонског споразума је кључна пријетња 
Српској. У том контексту, можемо говорити о кључним  „алатима” који 

се користе за реализацију наведеног циља, а то су: тероризам, који као 

пријетња обухвата одлазак добровољаца на страна ратишта и њихов 

неконтролисани и неадекватно кажњени повратак у БиХ и безбједносне 

                                                
1 Проф др Предраг Ћеранић, декан Факултет безбједносних наука, 

Универзитет у Бањој Луци 
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импликације проузроковане мигрантском кризом. Превратничка 

дејства, у виду пројектованих „обојених револуција”, такође су 

примјењивана у БиХ. 

Кључне ријечи: Дејтонски споразум, међународна заједница, 

тероризам, параџемати, вехабизам, обојена револуција. 

 

УВОД 

Кључна пријетња по Републику Српску је негирање њених 

институција, односно урушавање Дејтонског мировног споразума, што 

је временом добијало на интензитету. Једини могући одговор било је 
враћање отетих дејтонских надлежности, иницијатива која је била 

покренута од највећег политичког врха Републике Српске. Ствари су се 

добро одвијале, али руска специјална операција у Украјини и све 

безбједносне импликације које је иста изазвала на подручју Балкана, 
једноставно су „замрзле” идеју повратка на изворни Дејтон. Урушавање 

Дејтона, које се превасходно одвија кроз дерогирање институција 

Српске, обавља се уз помоћ „алата”. Те „алате”, који су у функцији 
демонтирања Српске, сврстали бисмо у два скупа − тероризам и 

превратничка дејства. Уз то, посебан осврт заслужује социјетална 

безбједност, јер се у континуитету српском народу угрожава писмо, 
језик, религија и уопште дух. Све су то мете за оне који настоје да 

успоставе „нови свјетски поредак”, синтагму која се често користи од 

појединих великих сила које своју вољу настоје наметнути другима. 

Пријетње којима се напада култура изискују озбиљан одговор, а он, 

најједноставније речено, гласи – светосавље. 

 

ТЕРОРИСТИЧКА ПРИЈЕТЊА 

Скуп који смо означили као тероризам подразумијева 

посматрање ствари у контексту. Зашто? Зато што тероризам треба 

третирати као метод којим се служи одређена група како би 
реализовала своје политичке, односно идеолошке циљеве. Свједоци смо 

да, у посљедње вријеме, велике силе користе тероризам и као средство 

за остваривање геополитичких циљева. Шта то у Босни и Херцеговини 

можемо посматрати кроз ову призму? То је у првом реду широка мрежа 
параџемата, локалних вјерских заједница које дјелују изван Исламске 

заједнице у БиХ (ИЗ БиХ). Та мрежа је оснажена до мјере да је још 
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2015. године реис Хусеин Кавазовић указао на опасност у дјеловању и 

ширењу параџемата2. 

Параџемате оснивају и у њима вјерски дјелују сљедбеници 
једне врло радикалне интерпретације ислама, потпуно нетолерантне 

према другима, и који не признају вишевјековну еволуцију исламске 

теолошке мисли. Увријежени називи за овај вјерски покрет су 
вехабизам или селефизам, иако између ова два назива, односно 

схватања, постоји разлика, али то није тема овог рада. Вехабизам је у 

БиХ увезен током ратних дешавања из Саудијске Арабије, гдје је 
званична државна религија (као и у Катару) и признаје искључиво 

интерпретацију ислама која је постојала у вријеме прве три генерације 

муслимана, односно прије 15 вијекова. Присталице овог покрета 

негирају развој исламске теолошке мисли и веома су радикални и 
нетолерантни према другачијем практиковању ислама (рецимо оног од 

вајкада присутног у БиХ), што и чини разлог за забринутост и 

реаговање Исламске заједнице, али и агенција за провођење закона. 

Реис Кавазовић је позвао државу да интервенише и сузбије 

безакоње, односно уреди ове односе сходно Закону о слободи вјере и 

                                                
2 Џемат је основна организациона јединица Исламске заједнице. Џемат у 

правилу сачињава скупина од најмање 200 муслиманских домаћинстава која 

живе на једном подручју и која су међусобно повезана у извршавању 

заједничких исламских дужности. Одлуку о формирању, спајању или укидању 

џемата доноси Ријасет Исламске заједнице на приједлог муфтијства. Опћим 
актом кога доноси Сабор уређују се питања везана за џемат. Органи џемата су: 

скупштина џемата и џематски одбор. Скупштину џемата сачињавају сви 

муслимани и муслиманке из тог џемата који су навршили осамнаест година 

живота и који су чланови Исламске заједнице. Скупштина џемата бира: 

џематски одбор, заступнике џемата у скупштину меџлиса и делегате џемата за 

изборно тијело које бира саборнике Исламске заједнице те доноси одлуке које 

се тичу организације и активности џемата и вјерског живота у џемату. 

Џематски одбор има пет чланова у џематима који имају до двије стотине 

домаћинстава и седам чланова у џематима који имају више од двије стотине 

домаћинстава. Џематски одбор осигурава увјете за вјерски живот у џемату. 

Предсједник џематског одбора представља џемат у административним и 

имовинским пословима и предсједава скупштином џемата. Имам је члан 
џематског одбора по положају. Имам се брине о вјерском животу у џемату, 

води матичне књиге џемата и представља џемат у питањима вјере, 

https://www.islamskazajednica.ba/index.php/muftijstva-s/dzemat- Сајт Исламске 

вјерске заједнице у БиХ, 19.06.2022. Параџематом се сматра илегални џемат, 

који оснива вехабијска заједница у БиХ, односно онај којег не признаје 

Исламска заједница у БиХ (ИЗ БиХ). 
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правном положају цркава и вјерских заједница у Босни и Херцеговини3. 

Држава није адекватно реаговала, један дио параџемата се интегрисао у 

ИЗ БиХ, други се угасио, а трећи су наставили по своме и ти 
параџемати су и данас присутни у БиХ. Још је Алија Изетбеговић, 

говорећи о арапским добровољцима у одреду Ел Муџахид, рекао да су 

они нови муслимани, односно да њихов однос према исламу треба 
слиједити, што и данас има утицаја кад је у питању поглед на 

вехабијски покрет у БиХ. 

Резултат милитантне црте вехабијског покрета били су 
терористички напади. Ријечи Јасмина Мердана „није сваки вехабија 

терориста, али је сваки терориста вехабија”4 потпуно су се обистиниле 

у БиХ. Терористички напади редали су се један за другим. Најприје у 

Бугојну, гдје је током експлозије код полицијске станице погинуо 
полицајац, а други тешко рањен, затим је услиједио напад на Америчку 

амбасаду у Сарајеву, терористички напад на полицијску станицу у 

Зворнику, те напад на војнике Оружаних снага БиХ у Рајловцу код 
Сарајева. Терористички акт је завршни чин, први се дешава у главама 

људи који осмишљавају акцију, он заправо почиње од идеје. 

Стварање тзв. Исламске државе на сиријском пијеску пратио је 
и долазак добровољаца из многих земаља, па тако и из БиХ. Оно што је 

посебно занимљиво то је да су се добровољци прије одласка из БиХ 

прво јављали у један од параџемата, што су чинили и приликом 

повратка са ратишта. Ово је посебно занимљиво у контексту кризе у 
Украјини, одакле нас руско Министарство спољних послова врло 

прецизно извјештава о броју добровољаца пристиглих из разних 

држава, а тако и из БиХ, броју погинулих, депортованих и оних још 
присутних у Украјини. Из званичних институција БиХ се тим поводом 

оглашавају врло штуро, апсолутно негирајући да у Украјини ратују 

држављани БиХ. Иако је тешко правити идеолошку паралелу између 

укро-нациста и сљедбеника вехабијског покрета, осим у негативном 
односу према Русији и Русима, не треба искључивати сличности у 

одласку и повратку са новог ратишта, односно улогу вехабијске 

инфраструктуре у БиХ у припреми бораца. Мрежа параџемата и даље је 
пријетња по БиХ, без обзира на то да ли их је и даље 42, 30 или су само 

три. И један је опасан. 

Вехабијски покрет је као тема потпуно маргинализован у БиХ, 
чак и у Републици Српској. Зато се из Сарајева непрекидно као теме 

                                                
3 Службени гласник БиХ, број 28/19. 
4 Јасмин Мердар, Али Секкак, Аднан Мешановић, Вехабизам/селефизам 

идеолошка позадина и хисторијски коријени, Сребрено перо, 2005. 
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кандидују институције Српске, иступи Милорада Додика и његове 

наводне сепаратистичке тежње. Наравно, у том контексту се истичу 

споне са Руском Федерацијом, родила се и нова конструкција − 
„украјинизација БиХ”. Срби се третирају као „мали Руси” са очитом 

намјером да им се науди. Све у свему, тероризам треба посматрати у 

ширем контексту. Пријетећа инфраструктура параџемата вехабизма, 
незаобилазна у опскрби сваког ратишта, свакако заслужује да буде 

присутна у политичком и медијском дискурсу. 

 

ПРЕВРАТНИЧКА ДЕЈСТВА 

Другу кључну „корпу” пријетњи по Републику Српску 

означили бисмо као превратничка дејства, у социјализму прилично 

позната као „специјални рат”. Обојена револуција је новији појам, сада 
већ препознат као опасност која води ка преврату. Мирни протестанти 

у критичном моменту претварају се у насилнике који јуришају на 

зграду Народне скупштине и тако освајају власт. Од петооктобараца 
који су чак запалили зграду Савезне скупштине у Београду до 

јуришника на кијевску Раду, протекло је више разним бојама 

„офарбаних” револуција. Свака се сводила на државни преврат којим се 
уклањала власт неподобна са становишта мега-корпорација и влада 

западних центара моћи. 

Ради се о томе да се кроз утицај на јавно мњење придобије 

јавност, нарочито младост, и окрене против институција изабраних 
демократским путем. На тај начин се становништво једне државе 

окреће против властитих институција: Грађани постају туђи војници, 

односно оружје у рукама оних који желе да их себи потчине. У том 
смислу, на Српску је изведено неколико покушаја, још од 2014. године 

када се талас, од самог почетка насилних протеста, настојао пренијети у 

Бања Луку. У Федерацији БиХ се догодило неколико паљевина зграда 

кантоналних влада, изазван је пожар и у Предсједништву БиХ, али се, 
иако су били иницирани, већи протести нису догодили у главном граду 

Српске. Оно што смо видјели прије бисмо могли назвати протестном 

шетњом двадесетак активиста невладиног сектора. Занимљиво је да је 
напад молотовљевим коктелима на Предсједништво БиХ Федерална 

управа полиције оквалификовала као тероризам, али је Тужилаштво 

БиХ дјело преименовало у изазивање опште опасности. 

Иако се те, 2014. године протести нису пренијели у Српску, 

сјеме је посијано и та идеја је временом постајала све прихватљивија. 

До кулминације је дошло 2018. године. Тада је трагична смрт једног 

младића искоришћена и убрзо постала пројекат усмјерен против 
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институција Српске, са крајњим циљем онемогућавања избора и 

стварања хаотичног стања, погодног за страну интервенцију. По узору 

на Петооктобарски преврат у Београду, и у Бањој Луци је 5. октобра 
2018. године планиран велики митинг који би, према намјери 

организатора, требало да има исти резултат – насилну смјену власти. 

Иако је број митингаша био процјењиван од десет до 15 хиљада, што 
није занемарив број за Бања Луку, до преврата није дошло захваљујући 

одлучности власти и чврстине коју је показала полиција у намјери да 

сачува институције Српске. 

У разобличавању опасности од „обојених револуционара” 

значајну улогу имао је руски Фонд стратешке културе, конкретно 

српска страница тог сајта. Низом текстова и трибина указивано је на до 

тада мало познат карактер обојених револуција. Тако се догодило да у 
више наврата покретане „обојене револуције” у Бањој Луци нису 

успјеле, иако је широка лепеза земаља у којима су биле врло ефикасне. 

Еклатантан је примјер Украјина. Те 2018. године „ломила” се судбина 
Републике Српске. Милорад Додик јавно је указивао на улогу 

британских агената у покушају преврата и на удио невладиног сектора 

у томе, односно на мрежу невладиних организација које живе од 

донација страних влада. 

Протести као алат у демонтирању институција Српске били су 

планирани и ове, 2022. године, такође изборне, али је процијењено да 

би у контексту украјинске кризе имали геополитички призвук, те се од 
тог метода одустало. Евидентан је и недостатак енергије која је 

неопходна за извођење ширих маса на улице. Иначе, рецепт за обојене 

револуције је познат: купују се медији и утицај у медијима, стварају 
невладине организације које изводе перформансе, а медији им дају 

значај. Потребан је још само неостварен, а амбициозан политичар којем 

ће створена инфраструктура бити при руци како би испровоцирао 

„мирне протесте”, који се, како смо већ истакли, увијек заврше насилно 

и упадом у зграду Народне скупштине. 

Потребно се осврнути и на социјеталну безбједност, као 

безбједност колективитета, у смислу перманентних удара на српски 
корпус, на српско писмо, језик, културу. То се врши преко 

кинематографије, сценских умјетности, литературе. Снимају се 

филмови којима се кривотворе збивања у ратовима деведесетих, 
наравно на штету српског народа. Слична тенденција присутна је у и 

сценским умјетностима. Одговор треба да буде идентичан: филм, 

позоришна представа, књига. Зар је потребно подсјећати на 

популарност филма Балканска међа с Милошем Биковићем у главној 
улози? У Британији се озбиљно разматрала могућност забране 
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приказивања филма који је рушио стереотипе. Сличан ефекат имао је и 

филм Дара из Јасеновца. 

 

ЗАКЉУЧАК 

Прегршт безбједносних изазова и пријетњи по Републику 

Српску има за циљ урушавање њених институција, што се одвија кроз 
ревизију Дејтонског мировног споразума. Под притиском 

међународног фактора, од Српске су изузимане надлежности и 

делегиране на ниво БиХ. Почело је с контролом државне границе, а 
затим су мијењани закони и прекрајан Устав. На удару је и ентитетско 

гласање, као механизам који не дозвољава прегласавање једног народа 

од других. Процес урушавања Српске категорисали смо у два скупа, 

означивши их као тероризам и превратничка дејства, иако се скоро 
свака криза у међународним односима, попут актуелне у Украјини, 

настоји искористити у смислу урушавања институција Српске, 

етикетирања Срба као „малих Руса” а њихових лидера као руских 

људи. 

Терористичка пријетња изискује посматрање у широм 

контексту, првенствено кроз утицај радикалних исламистичких 
покрета, попут вехабизма, и одласка на страна ратишта. Подједнако је 

опасан и повратак ратника у БиХ, јер су се на сиријском пијеску, на 

примјер, борили на страни најпознатијих терористичких организација 

као што су Ал Каида и тзв. Исламска држава. 

Превратничка дејства су добила софистицирана лица и у 

Српској су препозната као „обојене револуције”. Обојене револуције 

подразумијевају претходно створену инфраструктуру у виду 
невладиних организација финансираних страним новцем, купљеног 

утицаја у медијима и амбициозног политичара жељног власти по сваку 

цијену. Јавно мњење се припрема све док се не пронађе повод за 

протесте који почну мирно, а заврше насилно, најчешће упадом у 
зграду Народне скупштине – што је чин преузимања власти. У Српској 

је најозбиљнији покушај евидентиран 2018. године, када је 

искоришћена трагична смрт једног младића и организована серија 
протеста са крајњим циљем реплике Петог октобра. Захваљујући 

одлучности власти и ријешености полиције да брани уставност Српске, 

до преврата није дошло. Пријетњи и покушаја дерогирања Српске и 
њених институција биће и даље, а Српска ће бити онолико јака колико 

то буду њене институције. 
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Мирјана Анђелковић-Лукић1 

Љубица Радовић2 

 

ТЕРИТОРИЈА СР ЈУГОСЛАВИЈЕ 1999. ГОДИНЕ БИЛА ЈЕ 

ПОЛИГОН ЗА ИСПРОБАВАЊЕ НОВИХ ВОЈНИХ СРЕДСТАВА 

НАТО 

Сажетак: Бомбардовање СР Југославије 1999. године искоришћено је 
за проверу ефикасности нових америчких војних средстава. 

Испитиване су модификоване пробојне бомбе за уништавање 

утврђених бункера и капонира, затим, први пут бачене на 
електроенергетски систем Србије „меке бомбе” које не делују 

смртоносно, али праве велике штете на електросистему и посебно, 

ефикасност стратегијског бомбардера из ратног ваздухопловства САД, 

тзв. невидљивог авиона Б-2, који је долетао до СР Југославије, 
бомбардовао и враћао се у матичну базу у Мисурију. У раду ће бити 

приказана дејства ових нових војних средстава и њихов учинак током 

агресије на СР Југославију. 

Кључне речи: бомбардовање СРЈ, вођена пробојна бомба ЈDАМ, бомбе 
за замрачивање, стелт авион Б-2. 

 

УВОД 

Током бомбардовања СР Југославије испитиване су најновије 

врсте убојних и несмртоносних војних средстава. Од убојних нових 

средстава испитиване су тешке разорне бомбе, тзв. JDAM бомбе за 

уништавање утврђених бункера и армираних капонира. Друго војно 
средство, чувано као врхунска војна тајна, су бомбе за замрачивање тзв. 

„меке бомбе”, које нису убојне, али праве огромне штете на 

електросистему, далеководима и трафо станицама. Од најновијих 
борбених авиона, у експлоатацији су били тзв „стелт”, невидљиви 

авиони. Један из те класе, бомбардер F-117 је одмах на почетку рата 

срушен код Буђановаца, а други стелт авион је најновији бомбардер Б-
2. Авион Б-2 је производ високе технологије и кошта око две милијарде 

                                                
1 др Мирјана Анђелковић Лукић, дипл. инж. технологије, виши научни 

сарадник Војнотехничког института у пензији, члан Међуресорног 

координационог тела за истраживање загађења Србије од НАТО агресије. 
2 Др Љубица Радовић, научни сарадник, Војнотехнички инстит у Београду. 

ljubica.radovic@vti.vs.rs 

mailto:ljubica.radovic@vti.vs.rs
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долара. Овај бомбардер имао је премијеру над територијом СР 

Југославије и за време бомбардовања Србије био је у експерименталној 

борбеној акцији. Бомбардер је из америчке стратегијске авијације 
долетао без слетања из континенталне војне базе у Мисурију и после 

изрученог смртоносног терета, враћао се у САД, а горивом се пунио у 

ваздуху. 

ПРОБОЈНИ ПРОЈЕКТИЛИ 

СР Југославија је 1999. године била полигон за испитивање 

нових борбених средстава. Поред невођених бомби за тепих 
бомбардовања, Србија је рушена и пробојним, ласерски вођеним 

пројектилима, чије су бојеве главе лаборисане великим количинама 

експлозива. Постоји сумња да су пробојни пројектили имали пуњења 

од осиромашеног урана, јер су се користили за пробоје утврђених, 
армираних подземних резервоара, складишта муниције, капонира за 

склоништа авиона. (Accame, F. 2006.). На такве објекте су бацане 

пробојне бомбе JDAM, први пут испробане на југословенској 
територији. Карактеристике ласерски вођених бомби приказане су у 

Табели 1. (Анђелковић-Лукић. М. 2015, стр. 40) 

Табела 1. Карактеристике ласерски вођених пробојних бомби које су 

дејствовале по територији СРЈ 1999. године 

Назив бомбе 
AGM-130 

BLU-109 

GBU-27 

систем 

JDAM BLU-

109 

GBU-31 

систем 

JDAM BLU-

109 

Укупна маса (kg) 1323 1065 2130 

Врста експлозива 
Тритонал 

(TNT 80/Al 20) 

Тритонал 

(TNT 80/Al 20) 

Тритонал 

(TNT 80/Al 20) 

Маса експлозива 
(kg) 

430 240 306 

Дужина (m) 3,9 4,24 5,27 

Домет (km) 48 20 10 

Авиони носачи 
B1-B, B-2, B-

52 
F117-A B1-B, B-2 

*AGM − Air-launched, surface-attack, guided missile 
**BLU − Bomb Live Unit 

***GBU − Guided Bomb Units  
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****JDAM − Joint Direct Attack Munition 

Војни аеродром „Поникве”, који се налази 12 километара 

северозападно од Ужица, за време НАТО бомбардовања био је погођен 
са преко 700 пробојних пројектила и крстарећих ракета, од чега је 

четрдесетак остало у земљи неактивирано. Једна од неактивираних 

бомби, коју су деминери 2012. године извукли, била је пробојна бомба 
GBU 130, JDAM са MK бојевом главом, доказ да су експериментално 

користили нове пробојне бомбе. (Тошић Н. 2021) 

За време агресије 1999. године Командни центар на брду код 
Раковице свакодневно је бомбардован пробојним бомбама, али с 

обзиром на природну заштиту, центар је укопан у брдо, није могао да 

буде уништен. Велики број људи који живе у близини тог брда и данас, 

23 године после, обољева од карцинома. Војна утврђења прављена су 
од армираног бетона са јаким металним ојачањем, арматуром, и због 

тога је неопходно да бојева глава, поред разорног експлозива, има и 

пробојни ефекат, чиме се, услед удара, ослобађа велика температура 

неопходна за пробој металних ојачања. 

Вођена авио-бомба опште намене система JDAM приказана је 

на Слици 1. Постоји више типова ових бомби, који се разликују по 
дужини, маси експлозива и тежини, како је приказано у Табели 1, али 

све су ласерски вођене преко сателита. 

 

Слика 1. Вођена авио-бомба система JDAM (Joint Direct Attack 

Munition) 

Користи се у ваздушним ударима на добро брањене објекте са 
средњих и већих висина. Авион носач одбацује JDAM у свим 

метеоролошким условима по принципу „лансирај и заборави”, са 
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велике удаљености и висине и ван дејства југословенских ПВО. 

(Анђелковић-Лукић М. 2015, стр. 51) 

На међународном сајму у Дубаију 1999. године, непосредно 
после рата на Kосову, (Parsons R. J. 2002) трговац оружјем је 

представљао бојеву главу BLU-109 (Табела 1) и описивао њене 

способности код пробоја супер-армираних подземних циљева, 
објашњавајући да је овај модел тестиран у недавном рату на Kосову. За 

време агресије, само са стратегијског бомбардера Б-2, који носи по 16 

комада, одбачено је више од 500 бомби типа JDAM на СРЈ. После 
бомбардовања СРЈ, продаја ове вођене бомбе је повећана, тако да се 

нашла у наоружању многих НАТО чланица и неких арапских земаља. 

Техничке карактеристике пробојне ракете JDAM приказане су у Табели 

2. 

Табела 2. Тактичке карактеристике вођене авио-бомбе опште намене 

система JDAM 

*Минол: TNT 50%, амонијумнитрат 25 %, алуминијум 25% 

Вођена ракета JDAM настала је модернизовањем обичне, 
невођене авио бомбе из бројног арсенала МК бомби. На Слици 2 

приказана је једна од МК невођених авио бомби. 

Назив Вођене авио-бомбе опште намене система JDAM 

Бојева глава 

MK-80, MK-81, MK-83, MK-84, GBU-29, GBU-30, 

GBU-31, GBU-32, експлозив тритонал, минол* 
(маса експлозива од 100 до 350 kg) 

Вођење GPS INS 

Домет 8 - 22 km 

Авиони носача B-1, B-2, B-52, F-15E, F-16, F-22, F-117 и F/A-18 

Производња Lockheed Martin and Boeing, USA 
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Слика 2. Изглед невођене авио-бомбе МК-83 за тепих бомбардовање 

Невођене авио-бомбе примењују се за масивна бомбардовања. 

Одбацују се у директном нападу са надлетањем циља. Могу да се 

одбацују са стратегијских бомбардера за површинска дејства, тзв. 
„тепих бомбардовања”. Техничке карактеристике бомбе МК-83 

приказане су у Табели 3. 

Табела 3. Тактичке карактеристике невођене авио-бомбе опште 

намене MK-83 

Назив Невођена авио-бомба опште намене MK83 

Укупна маса 447 kg 

Експлозив (маса) тритонал, минол (202 kg) 

Укупна дужина 3 m 

Пречник 37,1 cm 

Упаљач 

механички предњи M-904 

механички задњи M-905 

близински FMU-113 

Авиони носачи 
A-10A, B-1B, B-2, B-52, F-4G, F-15A-E, F-16A,  
F-111D-F, F-117A 

Произвођач Nad Crane, USA 

Ова невођена бомба је модернизована додавањем електронских 

уређаја којима се самостално наводи пoмоћу сателита ка одабраном 
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циљу. Може да дејствује независно од метеоролошких услова. Због 

тога је амерички пилоти зову „испали и заборави”. (Анђелковић-Лукић 

М. 2015, стр. 50) 

Од 1997. године, Сједињене Државе модификују и унапређују 

своје вођене (паметне) бомбе. Прототипови ових бомби су тестирани на 

косовским планинама 1999. године. Модификација подразумева и 
замену конвенционалне бојеве главе тешким металом. Израчунавање 

запремине и тежине овог мистериозног метала доводи до два могућа 

закључка: тај метал је или волфрам или осиромашени уран. (Parsons R. 
J. 2002). Волфрам је скуп метал и производи га углавном Кина. Не гори, 

тачка топљења је 3.422°С, због тврдоће се тешко обрађује. Али, метал 

осиромашени уран 238 се лако обрађује, пирофоран је, пали се при 

удару, температура горења је око 3000°С, а као нуклеарни отпад 
практично је бесплатан за произвођаче оружја. Његово коришћење у 

оружју значајно смањује проблем складиштења нуклеарног отпада у 

САД. 

Друго војно средство које се чувало као највећа војна тајна до 

тренутка експлоатације на српској електро мрежи, су несмртоносне 

„меке бомбе”, такозване бомбе за замрачивање. 

 

БОМБЕ ЗА ЗАМРАЧИВАЊЕ 

„Бомбе за замрачивање” је носила кaсeтнa aвио-бомбa CBU-

102(В)2/В, мaсe око 340 kg. Сaстоји се од унивeрзaлног тaктичког 
контeјнeрa SUU-66/B и 202 комaдa мaлих aвио бомби (кaсeтицa сa 

кaлeмимa проводљивих влaкaнa), BLU-114/В, појeдинaчнe мaсe од 1 kg. 

У свaкој кaсeтици имa укупно 147 кaлeмовa сa eлeктропроводљивим 
влaкнимa. Дeбљинa појeдинaчних нити јe 6 до 7 μm. У снопу јeднe нити 

имa око 30 упрeдeних влaкaнa. У Табели 4. приказане су техничке 

карактеристике касетне авио-бомбе CBU-102(В)2/В. 

Тaбeлa 4. Кaсeтнa aвио-бомбa CBU-102(В)2/В 

Нaзив 
Кaсeтнa aвио-бомбa CBU-102(В)2/В зa 

дeјства по eнeргeтским постројeњимa 

Укупнa мaсa  340 kg 

Сaдржaј 
бомбe BLU-114/B (202 комaдa појeдинaчнe 

мaсe око 1 kg) 

Димeнзијe BLU-114/B дужинa 16,7 cm; прeчник 6,7 cm 

Број кaлeмовa 147 комaдa 
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При пaду нa високонaпонскe водовe eлeктроeнeргeтског 

систeмa кaлeмови испaдaју из кaсeтa, рaзмотaвaју сe и обрaзују 

џиновскe, супeрпроводљивe „пaучинe”, којe прeкривaју струјнe водовe 
и изaзивaју крaткe спојeвe уз огромнa, муњaмa сличнa eлeктричнa 

прaжњeњa. (Анђелковић Лукић М. 2015, стр. 57) 

На Слици 3 приказан је: а) изглед касетице BLU-114/B и б) део 

касетице са намотајима проводљивих влакана. 

 

Слика 3. а) изглед касетице BLU-114/B 

 

Слика 3. б) Намотаји влакана на калемовима 

Рaзмотaнe нити имaју дужину око 150 m, а при пaду долaзи до 
рaспрeдaњa основнe нити нa вeћи број тaњих и при том сe нa мeсту 

Мaсa кaлeмa 2 g 

Дужинa влaкнa у кaлeму 150 m 

Мaтeријaл стaклeнa влaкнa + Al 

Aвиони носaчи F-117A 

Произвођaч СAД 
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удaрa ствaрa мрeжa којa покривa вeликe површинe и имa вeћу чврстоћу 

од појeдинaчних нити. (Ricks E. Thomas 1999.) 

Бомба је пројeктовaнa зa aмeричкe тaктичкe aвионe зa дeјствa сa 
висинa од 600 до 6.000 m при брзинaмa 460 до 1.200 km/h. Користи сe 

зa нaпaд одозго, одбaцивaњeм сa aвионa и покривa површину у облику 

eлипсe димeнзијa приближно 150 × 360 m. Овa бомбa јe произвeдeнa 
1994. годинe, a уврштeнa у нaоружaњe СAД крaјeм дeвeдeсeтих годинa 

прошлог века, после „успешне провере” на територији Србије. 

Ове бомбе су на територију СРЈ бацане 1999. године у четири 

наврата: (Anđelković-Lukić М., Stojanović М., D. 2020) 

- 2. маја у 21,45: на трафо станицу (ТС) „Обреновац”, ТС 

„Бајина Башта”, ТС „Ниш”, ТС „Нови Сад” и разводно постројење (РП) 

„Дрмно”; 

- 7. маја у 21,21: на ТС „Београд 8”, ТС „Београд 5”, ТС 

„Обреновац” и ТС „Београд 3”; 

- 13. маја у 22,40: на РП „Дрмно”, ТС „Ниш 2”, ТС „Нови Сад” и 
постројење ТЕ „Колубара”, ТС „Бајина Башта” и постројење ТЕ 

„Костолац”; 

- 22. маја у 02,18: на РП и ТС „Београд 8” и ТС „Ниш 2”. 

Бомбa јe снaбдeвeнa тeмпирним упaљaчeм сa висиномeром, који 

нa зaдaтој висини од тлa, a у близини високонaпонских постројeњa, 

aктивирa дeтонaционо сeчиво којe одсeцa прeдњи и зaдњи дeо бомбe сa 

стaбилизaтором, a контeјнeр сe рaсeцa по дужини нa три дeлa под углом 
од 120º и нa тaј нaчин сe ослобaђaју мaлe кaсeтe (бомбицe) којe тaкођe 

имaју свој тeмпирни упaљaч сa сaтним мeхaнизмом који ослобaђa 

поклопaц нa врху кaсeтe и рaсипa кaлeмовe по eлeктричним водовимa. 
Када испадају из својих носача касетица, калемови се размотавају и 

падају као велике паучине по електромрежи Србије. (Филиповић, Д. 

1999.) 

Изглед размотаних влакана приказан је на Слици 4. 
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Слика 4. Изглед размотаних влакана под стерео оптичким 

микроскопом 

Влакна су испитивана у Војнотехничком институту у Београду 

уз помоћ електронског микроскопа. 

За физичко хемијско испитивање овог електропроводљивог 
влакна коришћен је електронски микроскоп, SEM JSM Jeol 6610LV. Он 

омогућава добијање информације о морфологији површине узорака, 

при чему се добија слика високе резолуције (L. Reimer, P. W. Hawkes, 
1998). Микроскоп је опремљен детектором Х-зрака (Oxford Instruments 

X-Max 20 mm2). за EDS анализу (Energy Dispersive Spectroscopy). Он 

омогућава да се одреди хемијски састав материјала у анализираној 
запремини узорка, на основу интеракције усмереног електронског 

снопа и атома узорка. (Dnuo&Zhend, 2021) Влакна су веома танка, око 

μm, димензије су приказане на Слици 5. 
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Слика 5. Пречник влакна састављеног од две компоненте: стаклене 

(тамније) и алуминијумске (светлије) 

На Слици 6 је микрофотогафија композитног влакна SiO2/Al 

сликана на електронском микроскопу. 

 

Слика 6. Микрофотогафија композитног влакна SiO2/Al. SЕМ 

На кaлeмове су намотана силицијумдиоксидно-алуминијумска 

влакна, микронских димензија. Ове две компоненте су слепљене једна 
до друге, како се види са Слика 5 и 6, на електронском микроскопу. 
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Светлији део влакна је састављен од стакла, силицијумдиоксида, а 

тамнији од алуминијума. 

EDS методом на скенирајућем електронском микроскопу 
урађена је семиквантитативна анализа на сегментима влакана. Овом 

методом се састав материјала добија анализом добијених спектара. С 

обзиром на то да се анализом обухвата мала запремина материјала, EDS 
метода је квалитативна, али и семиквантитативна. Део типичних 

резултата анализе влакана са спектром приказан је на Слици 7. 

 

Слика 7. Семиквантитативна анализа састава алуминијумског дела 

влакна и типичан спектар SЕМ/EDS 



98 

У Табели 5 приказан је састав алуминијумског дела влакна 

са Слике 7. 

Табела 5. Семиквантитативна анализа састава алуминијумског дела 

влакна са Слике 7. 

Елемент 

mas.% mas.% 

Спектар11 Спектар12 Спектар13 Средња 

вредност 

O 8.29 4.26 3.90 5.48 

Mg 0.08 - -  

Al 91.43 94.64 95.76 93.94 

Si 0.09 0.69 0.16 0.31 

Ca 0.04 0.25 -  

Fe 0.09 0.17 0.18 0,15 

Укупно: 100.00 100.00 100.00  

Резултати указују на доминантно присуство алуминијума и 
мали удео кисеоника, док су остали елементи садржани у 

занемарљивим количина. 

Урађена је и семиквантитативна анализа стакленог дела влакна. 
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Слика 8. Семиквантитативна анализа састава стакленог дела влакна 

и типичан спектар SЕМ/EDS 

У Табели 6 дати су резултати EDS анализе стакленог дела 

влакна са Слике 8. 

Табела 6. Семиквантитативна анализа састава стакленог дела влакна 

са Слике 10. 

Елемент 

mas.% mas.% 

Спектар 

14 

Спектар 

15 

Спектар 

16 

Средња 

вредност 

O 52.01 51.25 51.32 51,53 

Na 0.83 0.88 0.85 0,85 

Mg 1.76 1.83 1.78 1,79 

Al 7.80 8.08 8.17 8,02 

Si 24.98 25.40 25.13 25,17 

K 0.11 12.30 0.11 4,17 

Ca 12.08 0.27 12.19 8.18 

Ti 0.30 51.25 0.28 17,28 

Fe - - 0.17  

Cd 0.13 - -  

Укупно: 100.00 100.00 100.00 100.00 

У стакленом делу влакна утврђен је велики масени садржај 

кисеоника, силицијума и калцијума, компонената које потичу од 
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сировина у преради стакла. Удео кисеоника указује на присуство 

оксида. Алуминијум, који се у анализи налази, највероватније је 

пореклом из алуминијумског дела влакна у споју. Поред алуминијума, 
силицијума и калцијума, детектована је мања количина натријума, 

магнезијума и калијума, а у траговима, железо и кадмијум. 

Треба нагласити да су влакна веома лагана и, после 
размотавања, при најмањем ветру су се дизала са тла и поново падала 

по трафо станицама и далеководима. Међутим, српски инжењери су 

брзо решили проблем „паучине” и, увидевши да електропроводљива 
влакна нису дала очекивани резултат, НАТО је ударао разорним 

бомбама, како би неутралисао и уништио српску електро мрежу. 

Многи млади људи који су чистили влакна са трафо станица и 

далековода, су убрзо, годину и по дана после агресије, умрли од 
леукемије. Опасност по здравље људи који су чистили влакна се 

испољавала удисањем ситних делова овог проводљивог композита. Ту 

би требало потражити узроке болести и смрти људи који су чистили 
електропроводљиву паучину. Лекари би требало да испитају деловање 

ових влакана на здравље. (Анђелковић-Лукић М. 2021) 

Удисањем синтетичких стаклених влакана која се суспендују у 
ваздуху, као и других честица, долази до њиховог депоновања у 

плућима. Концентрације синтетичких стаклених влакана у узорцима 

ваздуха обично се представљају као број влакана по кубном 

центиметру ваздуха (број влакана/cm3 ваздуха). Влакно које се може 
удахнути се обично дефинише као влакно пречника <3 µм. Углавном, 

влакна малих пречника се лакше суспендују и остају суспендована у 

ваздуху дуже од влакана већег пречника. 

Резултати студија на животињама указују да инхалација било 

ког синтетичког стакленог влакна може изазвати упалу плућа. Доказано 

је да синтетичка стаклена влакна изазивају плућну фиброзу, рак плућа, 

или мезотелиом. (Toxicological profil for vitreous fibers, 2004) 

 

НЕВИДЉИВИ СТЕЛТ АВИОН Б-2 ПРВИ ПУТ У 

ЕКСПЛОАТАЦИЈИ 1999. ГОДИНЕ НА НЕБУ СР ЈУГОСЛАВИЈЕ 

Стратегијски авион Б-2 имао је прве борбене акције у 

бомбардовању Србије. С обзиром на то да није имао дуже тренажне 

летове, агресија на СР Југославију се показала као одличан начин да се 
испробају његове техничке и летачке способности. У једној од својих 

акција, у мају 1999. године долетео је из Мисурија и бомбардовао 

кинеску амбасаду када је погинуло троје људи, а рањено око 20. Стелт 
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авион је задржао високу стопу мобилности, с обзиром на мали број 

расположивих авиона, а само једна мисија је прекинута због 

механичких проблема. (Tirpak J. A. 1999) 

Стелт бомбардери Ф-117 и Б-2 су коришћени против 

интегрисаног система ПВО Србије, командних и контролних места, 

писта и аеродрома, комуникационих објеката, фабрика, мостова и 
других елемената инфраструктуре. Први авиони на пробном лету у 

НАТО снагама били су Б-2, који су полетали из континенталне базе 

Вајтмен у Мисурију. На бомбардерским акцијама прати их 15 ловаца, а 
навођење добијају од Авакса. Летећи 30 сати непрекидно од Вајтмена 

до Југославије и назад, авиони Б-2 нападали су тешко брањене циљеве 

у свим временским условима, а горивом су допуњавани у ваздуху. 

Укупно је произведено 23 бомбардера Б-2, али је само 12 
борбено кодирано и стављено у функцију. Тако пише на званичном 

сајту америчког Стејт Департмента, према извештају Бироа за контролу 

оружја и верификацију и усаглашеност од 1. априла 2017. године. 
Остали авиони су у складиштима. Авион је двосед, може да се 

прикључи и треће лице, инжењер лета, тежак је 188 тона, нема реп, има 

два млазна мотора, носи 90 тона горива и може да понесе 34,5 тона 

наоружања. Цена је две милијарде долара. 

Авиони Б-2 дејствовали су искључиво ноћу, понекад у мисији 

са два авиона, али чешће сами. Б-2 су се држали пажљиво зацртаног 

времена за долазак и одлазак из циљаног подручја. Током НАТО 
агресије, 509. авио база у Мисурију имала је је девет оперативних 

бомбардера Б-2 на рампи код Вајтмена. USAF (Америчке 

ваздухопловне снаге; United States Air Force) доделиле су осам Б-2 за 
борбене мисије − шест је било доступно у било ком тренутку. 

Бомбардери који нису били у акцији коришћени су за наставак обуке 

нових пилота Б-2, извођење тестова авиона или обавезне инспекције. 

(Tirpak J. A. 1999) Авион Б-2 приказан је на Слици 9. 

Авиони Б-2 повучени су из борбених дејстава 21. маја 1999. 

године. То је касније написано и у књизи Томаса Витингтина и Kриса 

Дејвија „B-2 Spirit units in Combat”. На страни 43 наводи се да је „Дух 
Мисурија” повучен после дејстава над Србијом. Авион је повучен, иако 

ратна дејства нису била завршена и трајала су још 20 дана, све до 10. 

јуна. У Србији се спекулише да су авиони повучени, јер је један 
погођен ракетом Нева из 3. ракетног дивизиона 250. ракетне бригаде и 

пао у Спачванске шуме. 
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Слика 9. Авион Б-2 

Према тврдњи команданта 509. авио базе у Мисурију, сви 
авиони су се вратили у базу Вајтмен без иједне огреботине, једино је 

један имао технички проблем са спремником за избацивање ракета. 

Али, командант није рекао да је један Б-2 у мају 1999. године погођен 
ракетом Нева и да је пао у Спачванске шуме, близу хрватско-српске 

границе. Место на ком је пао авион одмах су блокирале НАТО снаге и 

данима су покривеним камионима износили делове, чак су уклонили и 
слој земље на месту пада. Овај успех српске ПВО дуго је заташкаван. 

То је био прави разлог због чега су авиони повучени са ратишта. 

Уплашила их је ефикасност српске ПВО. (Вујичић Д. 2015.) 

 

ЗАКЉУЧАК 

Бомбардовање СР Југославије био је експеримент in vivo, када 

су коришћена сва недозвољена средства да би се уништила једна земља 
која није никог угрожавала и да би се угрозило здравље њеног 

становништва. 

У бомбардовању СР Југославије 1999. године, цела територија 
земље, посебно Србије, била је полигон за тестирање ефикасности 

нових борбених средстава која су први пут испитана на терену.  

У том ненајављеном агресивном рату, поред класичних бомби и 

крстарећих ракета из арсенала НАТО алијансе, коришћене су нове 
разорне и пробојне бомбе велике масе, у чијим се бојевим главама 
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налазила велика количина конвенционалног експлозива, тритонала. 

Поред ових експлозива, као пробојни метал за повећање ефикасности у 

нападима на утврђена подземна складишта муниције и капонире, 
налазио се осиромашени уран, који је војно ефикасан за уништавање 

армираних утврђења. 

Први пут су на територију СР Југославије, посебно на Србију, 
бачене бомбе за замрачивање, тзв „меке бомбе”, које су до тог тренутка 

биле строго чувана војна тајна. То су бомбе које носе калеме са 

електропроводљивим влакнима, и када се размотају, падају по електро 
мрежи изазивајући кратке спојеве. Међутим српски инжењери су врло 

брзо одгонетнули тајну електропроводљивих влакана и успели су да 

неутралишу њихово деловање. Тада је агресор употребио разорне 

пројектиле по електро систему Србије. 

Над СР Југославијом до 24 маја 1999. године имао је борбене 

налете најновији стратегијски бомбардер Б-2, направљен у стелт 

технологији. Бомбардери су долетали из војне базе у Мисурију, 
бомбардовали СР Југославију и враћали се без слетања натраг у базу. 

Гориво су добијали из летећих цистерни у ваздуху. 

Агресија на СР Југославију био је свеобухватни терористички 
напад најразвијенијих земаља западне Европе и САД на једну малу 

земљу, исцрпљену дугогодишњим санкцијама, која никог није 

угрожавала. Данас, у светлу најновијих догађања у Украјини, види се 

да је разбијање Југославије било у функцији пробе поновног 

фашистичког похода на исток, на Русију. 
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Алек Рачић1 

 

ПРОБЛЕМ НАПЛАТЕ РАТНЕ ШТЕТЕ ИЗАЗВАНЕ НАТО 

АГРЕСИЈОМ 1999. ГОДИНЕ 

Сажетак: Агресију на СР Југославију 1999. године НАТО никада није 
признао као такву, већ је пуне 23 године назива хуманитарном 

интервенцијом. Тиме намерно заобилази могућност да се због 

класичних ратних дејстава формира питање ратне одштете. Да не бисмо 

улазили у зачарани правни круг, мој предлог је још 2001. године био да 
се једноставно прогласи штета настала дејствима НАТО на територији 

СР Југославије. Она, у смислу директне штете, износи 105 милијарди $ 

и према мом предлогу, потребно је потраживати од чланица НАТО 
према броју налета које су њихови авиони имали над територијом СР 

Југославије. Како је Црна Гора сада чланица НАТО, она своја 

потраживања може да регулише договором унутар Алијансе којој 

припада. Што се Републике Србије тиче, наплаћену штету треба, према 

ЈМБГ, уплатити сваком пунолетном грађанину. 

Кључне речи: НАТО агресија на СР Југославију, ратна штета. 

 

Током НАТО агресије 1999. године погођено је преко 30 
рафинерија, хемијских и других индустријских (укупно 78) објеката, 

плус 45 електроенергетских, којом приликом је дошло до цурења и 

испуштања опасних компоненти, што је захтевало хитну евакуацију 

преко 70.000 људи из опасних зона. 

Ово разарање је било праћено опсежним загађењем атмосфере, 

водених токова, тла и подземних вода врло отровним и штетним 

материјама (хлор, његови деривати, мономер винилхлорид, 
етилендихлорид, жива, киселине, феноли, пирален, амонијак и други 

отрови) у радијусу 50-200 km од разореног предузећа. Сваки 

петрохемијски објекат, у својој зони, складишти до 500.000 тона 

угљоводоничког горива. 

Они садрже енергију еквивалентну 3-5 мегатона тротила. 

Разарање петрохемијских и објеката производње угља у СРЈ, које је 
било је праћено великим пожарима, са формирањем облака који су 

садржавали знатну количину чађи, тешких метала (олова, живе), 

                                                
1 Примаријус проф. др Алек Рачић, УКЦ Србије 
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сумпор-диоксида, азотних оксида, оксида угљеника, диоксина, 

ароматичних угљоводоника I класе опасности, као и бензопирена са 

канцерогеним својствима. 

 

Слика 1. Мапа бомбардованих објеката ради изазивања еколошке 

катастрофе 
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У Новом Београду је погођена главна топлана и електро 

централа, тик уз реку Саву. Уништено је осам резервоара за тешко уље 

и један са бензином. Резервоар са бензином и седам резервоара са 
нафтом су директно погођени, тако да је највећи део изгорео у кратком 

временском периоду. При томе, две до три тоне тешке нафте се излило у 

Саву, а остатак је исцурео по околном земљишту, што је вероватно 
изазвало контаминацију подземних водотокова. Током више напада, од 

априла до јуна 1999. године, на индустријску зону у Панчеву (Азотара 

и НИС), у реку Дунав, као и ваздух и земљиште просуто је или сагорело 
80.000 тона нафте и нафтних производа, 3.000 тона алкалија, 1.400 тона 

винил хлорид мономера (vinyl-chloride monomers), 21.000 тона етилен 

дихлорида (ethylene dichloride) и 800 тона (33%) хидрохлор киселине 

(hydrochloric acid). Том приликом, 20 тона винил хлорид мономера је 
испуштено у ваздух, а утврђено је и изливање осам тона живе. Овај 

петрохемијски комплекс у Панчеву нападнут је девет пута. 

У панчевачкој рафинерији је гађан и резервоар са мономером 
винилхлоридом, једињењем које се користи за израду пластичних маса 

и које је врло отровно и канцерогено. Сагоревањем винилхлорида у 

ваздуху, уз непотпуну оксидацију, осим оксида угљеника и чађи, настаје 
хлороводонична киселина и веома опасно једињење хлора, фозген, 

познато као класичан бојни отров. 

Реаговањем ових продуката, а у мањку кисеоника и под 

утицајем светлости, настаје фозгеноксим, такође врста бојног отрова – 
још отровнијег од фозгена. Над Панчевом се три дана вио густ облак 

загушљивог, отровног, чађавог дима, све док ветар није променио 

правац и усмерио облаке преко целе средње Европе, на север – до 

Шведске и Норвешке. 

УНЕП-ова екипа стручњака RGB Мисије за индустријске зоне 

24. јула 1999. године обишла је локације рудника бакра и топионицу у 

Бору, као и оближњи депо за нафту Југопетрола. Ове инсталације су 
погођене у ваздушним нападима НАТО 15. и 17. маја. За време 

бомбардовања, била је оштећена трансформаторска централа, која је 

снабдевала инсталације електричном енергијом. У овој централи су 
била смештена три велика трансформатора и 160 кондензатора, од којих 

је један трансформатор био испражњен и уклоњен. Преостала два 

трансформатора су уништена, а сваки је садржавао по 25 тона уља. 
Уништено је и између 80 и 100 кондензатора. Према информацијама 

руководилаца Комбината, у трансформаторском уљу није било PHB-а, 

али га је било у уљу кондензатора. Ово је потврдила и накнадна анализа 

RGB међународног тима. За друге делове комбината је речено да нису 
били озбиљно оштећени, али су ваздушни напади на електричну 
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централу довели до прекида у производњи сумпорне киселине 

(узгредни производ индустрије бакра). Ово је узрок и испуштања веће 

количине сумпор-диоксида, који се узгредно добија при производњи 

сумпорне киселине. 

У Крагујевцу је тежиште НАТО удара било на зграде фабрике 

Застава. Тешко су оштећене: електрична централа, монтажна трака за 
аутомобиле, фарбарска радионица, компјутерски центар и фабрика 

камиона. Неки делови фабрике су потпуно уништени, те је производња 

стала. Највећи проблем је изливање неколико тона PHB-а (Polihloricni 
bifenili), који се налазе у трансформаторском уљу, у реку Лепеницу и 

контаминација подземне воде PHB и тешким металима. Према 

тврдњама радника Заставе, до 2.500 kg уља, које садржи PHB, се 

излило у околину као директна последица ваздушних напада, а 
подземни резервоари воде испод фабрике загађени су 

трансформаторским уљем, које садржи PHB. 

Нови Сад је интензивно бомбардован више пута. Главна мета, 
поред путне инфраструктуре (мостови, железница), била је Рафинерија 

нафте, која се простире на 256 хектара индустријске зоне. Постројење 

се налази на левој обали реке, 3 km северно од центра града и само 2 
km узводно од филтрационих бунара на обали реке који снабдевају град 

водом. Дуж јужне обале Рафинерије протеже се бродски канал, који се 

улива директно у Дунав, на којем се налазе инсталације за утовар и 

истовар шлепера. Бомбардовањем Рафинерије уништено је 2/3 од 
укупно 150 резервоара, што је изазвало велике пожаре, огромну 

количину чађи и сумпор-диоксида у ваздуху, изливање преко 130 тона 

сирове нафте и деривата у сабирни канал, а самим тиме и у Дунав. 

Беопетролово складиште за нафту у Краљеву (Богутовац) 

погођено је са 80 ракета и бомби у више ваздушних напада. Подземни 

резервоари нафте налазе се у брду, а пумпна станица је близу пута и 

железничке пруге. Већина резервоара је била празна када су погођени. 
Пријављено је да је укупно 565 m³ дизел горива исцурило у околно 

земљиште, а самим тим и доспело у подземне водотокове и реку Ибар. 

Лучки комплекс у Прахову и инсталација Југопетрола 11 пута 
су гађани НАТО пројектилима. За разлику од неких других објеката, 

овај је био добро, превентивно заштићен. Наиме, у време ваздушних 

напада већина од девет резервоара за складиштење нафте је била 
испражњена, док су у некима биле мале количине нафте. Ипак, 

преостала, изливена нафта је завршила у Дунаву. Нафтна мрља се 

данима уочавала у сливу реке до Бугарске. На истој локацији је 

утврђено да се налази и већи број неексплодираних убојних средстава. 
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Њихово уклањање, под надзором Центра за разминирање из Београда, 

септембра 2011. године, започеле су екипе немачке мултинационалне 

компаније Ситера. 

У Приштини су, такође, поред војних и стамбених четврти, циљ 

били погони хемијске индустрије: фабрика пластике и депо за нафту 

Југопетрола. Штета на овим објектима, у смислу загађења, није 
утврђена, јер је комисијама УНЕП-а био онемогућен приступ, наводно 

због заосталих минско-експлозивних средстава. 

Описане локације су само део бомбардованих постројења, које 
су наше власти желеле да „препусте” контроли и оцени угрожености 

екосистема међународној мисији УНЕП-а (RGB). Ипак, и овакво 

делимично и сукцесивно испитивање показало је недвосмислено да је 

НАТО уништавајући ове циљеве изазвао озбиљно еколошко загађење, 
како СРЈ тако и региона, што карактерише стратегију рата „прецизним” 

оружјем. Ослобађање опасних хемијских материја (сировина и 

продуката хемијске, петрохемијске и медицинске производње) 
приликом разарања индустријских објеката доводи до тога да њихова 

концентрација у атмосфери толико премаши дозвољене границе да се 

може слободно окарактерисати као хемијско оружје. Каснији ефекат 
може довести до мутација флоре и фауне, смањења имуног статуса 

становништва (мутације, алергије и ширење ризичних група за СИДА-у 

и хепатитис, смањење отпорности на контаминацију), повећања броја 

оболелих од рака и разних других болести. Посебно спиновање тим 
поводом спровели су НАТО лобисти у здравственом систему Србије 

који су упорно тврдили да осиромашени уранијум не изазива рак, не 

помињући удружена дејства која може да има у додиру са другим 

супстанцама. 

Чак и да је једино штетно дејство осиромашеног уранијума 

изазивање генетских мутација, то је довело до повећања ретких болести 

у домаћој популацији, пре свега конгениталних аномалија. Али, у свим 
патолошким студијама јасно се наводи да је настанак тумора, између 

осталог, узрокује и мутација најмање два гена, па је узрочно-

последична веза са осиромашеним уранијумом непобитна. 

Проблем спиновања је посебно велики након НАТО агресије 

1999. године, јер се углавном заташкава бомбардовање петрохемијских 

индустрија и електроенергетских постројења као директан канцерогени 
фактор. Тада су се ослободиле и пенетрирале у ланац исхране крајње 

штетне супстанце које смо навели а које се крију од јавности, како од 

стране НАТО лобиста тако и од стране државних органа Србије, 

Републике Српске и Црне Горе. Први то раде да би осујетили напоре 
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свих честитих и поштених истраживача да докажи биолошки геноцид 

који је НАТО спровео над домаћом популацијом. 

 

Слика 2. Конвој избеглица од НАТО бомбардовања из Метохије 

Други то раде ради спречавања наводног ширења панике у 

популацији, чиме директно помажу НАТО да заташка своје злочине, 
али и онемогућавају неке земље савезнике, као што је Русија, да дођу 

до правих података, који су и њима потребни. Већ сам појаснио да је 

руски председник у више наврата за сукобе на подручју бивше 

Југославије оптужио западне силе директно и недвосмислено. Знајући 
да је реч о експерименталном рату као генералној припреми за 

евентуални војни напад на Руску Федерацију, Владимир Путин не 

пропушта да неколико пута годишње пред светским медијима прозове 

западне силе за рат на подручју бивше Југославије. 

Експерименталност тог рата, посебно наношење штетних 

последица по здравље становништва, елементима као што је 

осиромашени уранијум, директно одговорним за мутације гена, од 
посебног су интересовања за Руску Федерацију. Генетски материјал 

словенских народа на подручју бивше Југославије је сличан као и код 

руског народа, па је могуће да је реч била о експерименту који треба да 

покаже евентуалне резултате таквог напада на Руску Федерацију. 

Приликом промоције књиге НАТО агресија траје на сајму 

књига у Београду, октобра 2018. године, интервју у том смислу дао сам 
руској новинарки, са прегрштом научних чињеница које доказују 
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штетна дејства пуњења изручених пројектила на генетски ланац 

бомбардоване популације. Новинарка из Москве, која није била 

изненађена оваквом мојој теоријом, мирно и разложно је све 
прихватила и постављена питања педантно обрадила, те се стиче утисак 

да се све ово у Русији и другим слободарским земљама јако добро зна. 

У НАТО агресији употребљене су и касетне авио-бомбе које су 

забрањене Женевском конвенцијом. 

НАТО је овим пројектилима дејствовао на 1.072 локације, са око 

2.200 контејнера, по некима и више пута. Укупан број износи око 37.000 
пројектила. Најчешће су употребљаване америчке бомбе типа: CBU-

87/B, CBU-97/B, CBU-99/B, британска BL-755 и вођени диспанзер 

AGM-154 JSOW (Joint StandOff Weapon - USA). То је карактеристична 

врста оружја како по облику, тако и по начину, ефектима и последицама 

дејства. Постоји више врста касетних бомби, зависно од намене: 

1. запаљиве, 

2. противпешадијске, 
3. противоклопне, 

4. за уништавање писта, 

5. за мино-полагање, 
6. хемијске, 

7. за прекид протока електричне енергије, 

8. за разбацивање летака. 

Постоје различити подаци о броју бачених потпројектила 
(бомбица) на СРЈ и они се крећу од неколико десетина до неколико 

стотина хиљада. 

Процењује се да је у току агресије од касетних бомби погинуло 
више од 200 људи, а рањено више од 450, као и да 33 хиљаде пројектила 

није експлодирало на површини од око 31 km², што значи да су остали у 

функцији мина. Истраживање у 2008. години Норвешке народне помоћи 

(NPA), као и српског Центра за уклањање мина, потврдило је, да је још 
остало 290 минираних области, које заузимају простор од 14.9 km². 

Према подацима невладине организације Коалиција против касетне 

муниције, од завршетка рата до краја 2006. године на територији Србије 
(без Космета) погинуло је шесторо и рањено 12 људи. До 2012. године 

лоцирана су подручја са касетним пројектилима-минама у 16 општина 

Србије (без КиМ). За разминирање, међународна фондација ITF је 
издвојила 17 милиона долара, а руска фирма Емерком је донирала још 8 

милиона. Након не баш систематског чишћења, изведеног посредством 

страних екипа пиротехничара, деминирање је преузео домаћи Центар 

за разминирање. Све идентификоване површине су прописно ограђене 
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и постављене су табле са упозорењем. 

Међутим, ова врста убојних средстава је посебно опасна 

(нарочито BLU-97/B), јер има изузетно осетљив упаљач, који се 
активира при најмањој вибрацији, а протекло време је допринело да су 

мине (величине конзерве пића) обрасле коровом, прекривене лишћем и 

све теже се откривају. У току деминирања ових убојних средстава, 
живот су изгубила и два српска пиротехничара. Као што је већ 

поменуто, сумња се да је неколико хиљада потпројектила заостало из 

времена агресије, што ће у дужем временском периоду представљати 

велику опасност по становништво. 

Графитна бомба, позната и као „замрачујућа бомба” (Blackout 

Bomb) је убојито оружје. Употребљава се за онеспособљавање 

противничког електро-енергетског система. У агресији на СРЈ први пут 
је употребљена бомба CBU-94 са потпројектилом BLU-114/B (Soft 

Bomb), за изазивање кратких спојева и хаварија на електро-енергетским 

и трансформаторским постројењима и станицама. Кориштене су и TMD 
(Tactical Munitions Dispenser) SUU-66/B, и контејнер A6M-154. Главна 

намена „меке бомбе” је дејство на преносну мрежу електро-енергетског 

система, уз малу вероватноћу узроковања „успутне штете”. Контејнери 
се избацују из авиона и на одређеној висини активирају упаљачем са 

висиномером. 

Тада долази до раздвајања тела контејнера у три меридијалне 

равни под углом од 120°, и расипања 200 поткалибарних пуњења касета 
BLU-114/B. Оне, уз помоћ падобрана, настављају успорен, вертикални 

пад. Активирањем експлозивног пуњења темпираним временским 

упаљачем, избија се доњи поклопац касете помоћу јаке, обострано 
конусне опруге. То доводи до расипања основног пуњења, које се 

састоји од малих калемова (дужине око 30 mm). Влакна калемова су 

обложена алуминизираним слојем дебелим неколико µm. Калемови се 

одмотавају, формирајући паучинасте облаке, који падају на 
високонапонске каблове, трансформаторе и другу опрему, узрокујући 

кратке спојеве. Кратак спој је праћен испаравањем влакана, јонизацијом 

ваздуха и формирањем интензивног тока струје између жица 
далековода, тј. појавом електричних лукова са пратећим 

манифестацијама: температурама изнад 4.000°C и снажним блесковима 

беличасте светлости. На тај начин не долази само до распада 
електроенергетског система, него висока температура најчешће изазва 

пожаре и експлозију.  

После тих пожара над Србијом су падале кише праћене 

необичним електричним пражњењем у атмосфери, а падао је и град 
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неуобичајене величине, ћошкастих облика, који се тешко топио, што је 

изазвало сумњу да се користило и неко средство за утицај на климу. 

Поред основног дејства, поставља се и питање евентуалне 

радиоактивности и токсичности ових влакана, контејнера и касета. 

Наши стручњаци су утврдили да је агресор користио два 

различита типа влакана у калемовима, чији се унутрашњи пречници, 
дебљина Аl слоја. Једна су високог металног сјаја, који потиче од Al, са 

„порозним” зонама. Њихов пречник је 15–16 µm. Друга влакна су 

тамносиве боје, мат сјаја, глатке површине, пречника 5-7 µm. По 
њиховој површини се налазе остаци сјајног влакна, као крпице или 

истопљена метална фолија. Карактеристике указују на тзв. „светлосни 

фон” који омогућава шпијунским авионима (U-2) и беспилотним 

летелицама (Predator RQ-1A, Hunter) да, уз помоћ термовизијских и 
ласерских уређаја за осматрање, открију војне тачке које користе 

помоћне изворе енергије (агрегате). Стакло-Аl влакна су знатно 

технолошко унапређење у односу на класична графитна, која су 

коришћена у нападима на Ирак. 

Истовремена употреба најмање две врсте влакана на истом 

циљу (пример: разводна станица у Лештанима), указује на интензивно 
технолошко усавршавање и специјализацију ове врсте оружја. 

Претпоставља се да се тако хтела избећи неизвесност понашања 

појединих врста влакана у нестабилним временским условима при 

конкретним борбеним дејствима и обезбедити жељени војни ефекат. 

Томе у прилог, иде и чињеница, да су нити једног калема готово 

развијене, док су нити другог чврсто упредене. Најједноставнији начин 

за неутрализацију стакло-Аl влакана са надземних постројења и тла 
јесте њихово механичко уклањање помоћу разних помагала, или 

помоћу хемијских раствора који неутралишу електропроводност 

влакана.  

Графитне бомбе су први пут коришћене у НАТО операцији 
Пустињска олуја 1990-1991. године, приликом чега је онеспособљено 

85% ирачког електро-енергетског система. Над СРЈ тај проценат је 

нешто нижи (70%), али је и брже неутралисан, јер су домаћи монтери за 
мање од 24 сата успевали да оспособе систем електромреже. НАТО 

портпарол у време агресије Џејми Шеј (Jamie Shea) је као циљ употребе 

овог сателитски навођеног оружја наглашавао „избацивање из употребе 

војних компјутера и комуникационе опреме ВЈ”.  

Међутим, очигледно је да је и ово средство имало за циљ, пре 

свега, психолошки притисак на цивилно становништво, јер поред 

разарања и учесталих сирена за узбуњивање, нестанак електричне 
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струје је највише погађао људе у урбаним срединама. Такође, чињеница 

да су утврђене до тада непознате две врсте калемова, указује на још 

једну од „проба” нових врста оружја у реалним условима.  

 

Слика 3. Угљенисано тело жртве која је била у објекту гађаном 

недозвољеним средствима 

Према истраживањима која су вршена са пацијентима које сам 
оперисао, а на основу анамнестичких података и клиничке слике 

пацијената, евидентно је било постојање још неких етиолошких 

фактора који су довели до убрзаног тока болести код већине 
испитаника, а не само о осиромашеном уранијуму, чије дејство није 

исто кад је изолован и кад је у садејству са другим штетним 

елементима. 

Што се тиче штетних елемената који су се затекли у 
петрохемијским индустријама и електроенергетским постројењима 

када су бомбардовани, њихов списак смо имали, па самим тим и 

евентуалне реакције које се дешавају када бомбе падну на таква 
постројења и складишта. Проблем је био што ако не знамо тачан састав 

свих пројектила, нити када су и где који од њих употребљавани, не 

можемо да знамо у потпуности ни које све хемијске и биохемијске 
реакције могу да се догоде приликом гађања разних индустријских 

постројења. 

У наредном делу књиге објаснићу шта смо могли анализама да 

утврдимо на терену, уз једно велико ограђивање од коначних закључака, 
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јер при таквим специфичним реакцијама долази до ослобађања 

штетних супстанци које одмах оду у атмосферу, земљиште, водотокове 

и накнадним анализама се не могу утврдити. 

У септембру 2001. године, група наших стручњака и научника, 

уз помоћ колега из расејања, међу којима и проф. др Јасмина Вујић са 

универзитета Berkeley и др Татјана Јевремовић са Purdue University у 
САД, организовала је Прву међународну конференцију о еколошком 

опоравку тадашње СРЈ (The First International Conference on Recovery of 

Yugoslavia – ENRY2001). Отварању скупа је присуствовало преко 400 
учесника и новинара, а подржан је од стране државног врха СРЈ, СПЦ, 

бројних страних институција и представника дијаспоре. Овде су 

представљена 142 рада од 320 аутора из 21 земље, а обрађене теме су 

укључивале: утицај ратних дејстава на животну околину, еколошке 
последице уништавања индустријских постројења, загађење вода, 

ваздуха и земљишта токсичним хемикалијама и тешким металима, као 

и биомедицинске ефекте и психосоматске и социјалне последице 
бомбардовања. Штампан је и зборник радова са ове конференције од 

близу 1000 страна, на енглеском језику. У закључцима Конференције је 

изнето да је у току НАТО бомбардовања уништено 78 индустријских 
постројења, као и 45 енергетских – потпуно уништених или оштећених. 

Као последица тога, испуштено је на хиљаде тона канцерогених, 

мутагених и токсичних хемикалија, укључујући бар десетак отровних 

материја које су одавно стављене на листу забрањених хемикалија 
према Стокхолмској декларацији. Уз то је око 150.000 тона нафте и 

нафтних деривата и око 367.000 тона керозина било запаљено, више од 

20.000 цивилних зграда је уништено и испаљено је најмање 31.000 
пројектила са осиромашеним уранијумом. На овој конференцији 

одржане су четири сесије о мерењима присуства осиромашеног 

уранијума на територији СРЈ и последицама његове употребе на 

околину и здравље људи. Укупно је било 19 радова о овој теми из девет 
земаља и први пут је 11 еминентних светских стручњака из осам 

светских лабораторија представило резултате својих независних 

мерења из БиХ, са Космета и уже Србије. Ту је, такође, први пут 
приказано и да су узорци пројектила са осиромашеним уранијумом, 

који су прикупљени на нашој територији, садржали и мале количине 

плутонијума (који не постоји у природи), као и изотопа уранијума 
(U236) којих, такође, нема у природном уранијуму. У извештају 

међународног тима експерата предоченом на овој конференцији под 

насловом Плутонијум у пенетраторима муниције са осиромашеним 

уранијумом (Plutonium in depleted uranium penetrators) саопштен је 
податак да је на локацији у селу Братоселце пронађен неоштећен метак 

са ОУ, а затим послан на анализу која је обављена у Универзитету у 
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Даблину (University College Dublin). Резултати су показали присуство 

43,7 +/- 1.9 Bq/kg 239 + 240 плутонијума (Pu), што је вишеструко виши 

ниво од презентованих података разних других референтних 
лабораторија. Иначе, период полураспада плутонијума је 24.360 година, 

а овај радионуклеид је изузетно канцероген (леукемија).  

Такође, утврђено присуство U236 доказује тезу да је муниција 
са осиромашеним уранијумом произведена од рециклираног 

нуклеарног отпада. Министарство за енергетику САД је дало 

објашњење да је до мешања са прерађеним реакторским горивом 
највероватније дошло у њиховом постројењу Падука (Paducah) за 

обогаћивање уранијума. Колико је осиромашени уранијум опасан по 

људско здравље говори и податак да је у фебруару 1980. године, 

судским налогом државе Њујорк, забрањен рад фабрике за производњу 
пенетратора од осиромашеног уранијума National Lead Industries, јер је 

емитована радиоактивност била изнад 150 µCi. Ова вредност одговара 

количини од 387 грама осиромашеног уранијума. 

 
Налази различитих светских лабораторија о присуству плутонијума у 

муницији са осиромашеним уранијумом у селу Братоселце. Приметна је 
разлика извештаја независне ирске лабораторије University College 

Dublin (UCD) у односу на остале, које је ангажовао УНЕП и IAEA. 

(Податак први пут представљен на конференцији ENRY2001) 

Током бомбардовања извршено је 2.300 ваздушних удара на 995 

објеката широм земље, а 1.150 борбених авиона лансирало је близу 

420.000 пројектила укупне масе 22.000 тона. 

Након скоро годину дана негирања, САД и НАТО су коначно 

признали чиме су бомбардовали СРЈ. Генерални секретар НАТО Џ. 

Робертсон (George Robertson) 7. фебруара 2000. године у писму 

генералном секретару УН Кофи Анану је написао: „Приликом дејства 
авиона А-10, ангажованих у операцији савезничких снага, коришћени 

су пројектили са осиромашеним уранијумом. Тако, осиромашени 

уранијум се користио у више од стотину мисија широм Косова. 
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Пројектил GAU-8/API, познат још као PGU-13/B, у облику конусне 

лопте, садржи врх сачињен од осиромашеног уранијума. Укупно, 

савезничке снаге су испалиле око 31.000 таквих пројектила. Ове 
операције су посебно концентрисане на подручје које се налази западно 

од аутопута Пећ – Ђаковица – Призрен – Клина, у околини Призрена и 

у области северно од линије Сува Река – Урошевац. То су територије са 
највећим интензитетом дејстава. Тренутно је немогуће утврдити свако 

место где је коришћена ОУ муниција.” 

За правилно разумевање и прихватање овог проблема пре свега 
је неопходно сагледати све чињенице везане за начине којим су вршена 

бомбардовања наше земље кроз податке које сам успео да прикупим од 

1999. године на овамо, а у којима још само недостаје и тачан састав 

бомби које је током агресије изручивао амерички како авион А-10, тако 

и Б2, али и шта је све било у крстарећим ракетама. 

Познато је да су ракете Томахавк на себи имале контратег пуњен 

осиромашеним уранијумом, а сумња се и другим разним средствима из 
нуклеарних отпада. Врло битан податак до кога никада нисмо дошли је 

и прецизан састав бомби које су избацивали амерички и британски 

авиони током НАТО агресије, због основане сумње да је постојало још 
штетних материја поред осиромашеног уранијума и плутонијума, а на 

основу каснијих анализа стања оболелих пацијената. 

 

Слика 4. Допис којим сам од НАТО тражио тачан састав пројектила 

коришћених у агресији на СРЈ 
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Стога је јасно било на самом почетку студије да је ово 

јединствено истраживање, без ваљане потпоре литературом, а са 

прегрштом документованих материјала о лечењу различитих пацијената 
за које сматрало да су болести добили као последице продуженог 

дејства бомби изручених током НАТО агресије. Нажалост, на допис 

који сам упутио НАТО децембра 2000. године никада није одговорено, а 
јасно је да НАТО нема разлога да не одговори на допис у прилогу ако је 

коришћено само конвенционално наоружање. У јулу 2000. године 

НАТО је доставио УН и мапе са подацима за 112 локација 
бомбардованих муницијом са осиромашеним уранијумом. Додатну, 113. 

(Пљачковица), пријавили су стручњаци ВЈ. Озбиљан посао 

међународних еколошких мисија је, коначно, могао да почне.  

Након ових сазнања, тимови УНЕП-а су посетили СРЈ још три 
пута: од 5. до 19. новембра 2000. године обишли су 11 локација на 

Космету, урадили више стотина мерења и сакупили око 300 узорака за 

анализу; од 27. октобра до 5. новембра 2001. године на југу Србије и у 
Црној Гори су прикупили 61 узорак биљака, земљишта, ваздуха и воде, 

и пронашли неколико пенетратора, а од 12. до 24. октобра 2002. године 

боравили су на 14 локација у Босни и Херцеговини и прикупили 132 

узорка. 

Према подацима НАТО, од 5. до 11. септембра 1995. њихови 

авиони су испалили 5.800 пројектила са осиромашеним уранијумом у 

близини Хан Пијеска и Хаџића у Босни и Херцеговини. Подаци нашег 
научника Миодрага Пантелића указују на готово дупло већи број – 

10.800 пројектила. На објекте на земљи испаљено је 15.000 граната са 

22.000 тона класичног експлозива, мада се незванично говори о много 

већој количини.  

С обзиром на све наведено, јасна је била кривица политичких 

челника држава које су бомбардовале СР Југославију и 

главнокомандујућих официра НАТО снага. Али, није било ни говора о 
томе да ће се Трибунал у Хагу бавити њиховом кривицом. Стога је 

Окружни суд у Београду, својом пресудом Кб.381/2000, 21. септембра 

2000. године, у одсуству, на по двадесет година затвора осудио 
Вилијема Клинтона, Медлин Олбрајт, Вилијема Коена, Ентони Блера, 

Робина Кука, Џорџа Робертсона, Жака Ширака, Ибера Ведрина, Алена 

Ришара, Герхарда Шредера, Јозефа Фишера, Рудолфа Шарпинга, 
Хавијера Солане и Веслија Кларка, који су без одлуке СБ УН извршили 

бојну агресију на СР Југославију. Ту пресуду је 19. јуна 2001. године 

укинуо Врховни суд и вратио предмет Окружном суду. Тај суд је 17. 

септембра исте године одустао од кривичног гоњења оптужених за 
четири од пет тачака оптужнице. На инсистирање западних 
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функционера, Тужилаштво је остало само при гоњењу за кривично дело 

повреде територијалног интегритета. Тада је за то кривично дело је био 

надлежан Војни суд, а за њега након двадесет година наступа апсолутна 
застарелост, за разлику од осталих набројаних кривичних дела која не 

застаревају. Опет по налогу западних функционера, кроз реформу 

војног система, последњег дана 2004. године укинути су војни судови, 
па се тај предмет, на основу Закона о преузимању надлежности војних 

судова, поново нашао у надлежности Окружног суда. 

Део који није био обухваћен овом пресудом је посредно дејство 
бомбардовања на стање здравља српске популације, али и популације 

свих народа у региону, чак и оних који су подржавали НАТО агресију 

на СР Југославију. Ово није било могуће да се обради 2000. године, јер 

је читава студија била готова тек десет година после тога, када су први 

озбиљни резултати могли да се прикажу јавности.  

Иако је пресуда против функционера који су предводили НАТО 

бомбардовање укинута недуго након што је донесена, иза тог процеса 
остала је драгоцена документациона грађа: велики број докумената о 

бомбардовању које су прикупљали чак 27 окружних судова. 

 

Слика 5. Срушени мост у Новом Саду 
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Оно што је свакако било могуће је да се тражи ратна одштета на 

основу прекршаја међународног права и обичаја ратовања, али власти 

после 2000. године нису имали снаге за било какав сукоб са западним 
земљама, па чак ни помен њихове било какве грешке у ранијим 

односима.  

Руски амбасадор Чепурин у више наврата је изјавио да је 
материјална одштета коју би НАТО морао да исплати Србији и Црној 

Гори најмање 100 милијарди долара, али да се ту рачунају само 

директне материјалне последице. Индиректне материјалне последице, 
изазване пре свега коришћењем недозвољене муниције, немогуће је 

израчунати, али је свакако могуће обновити правне процесе за 

кривичну одговорност челника НАТО. 

Пресуда је била солидна правна основа за почетак процеса 
против НАТО земаља које су учествовале у агресији на СР Југославију, 

па као што се индивидуализовала кривица НАТО челника тако је 

требало да се и појединачно туже земље чланице НАТО које су 
учествовале у агресији. Након тога, сасвим је логично потраживати 

средства у вредности од 105 милијарди долара директне материјалне 

штете изазване бомбардовањем 1999. године. 

Проблем је што се властодршци у нашој земљи не лате посла и 

осмисле захтев за ратну одштету по овим принципима, па у мирном, 

пријатељском тону кривицу пребаце на некадашње руководство НАТО 

и тадашње државнике чланица НАТО, уз констатацију да, иако је 
кривица индивидуализована, српски народ од тога нема ништа уколико 

се одштета не исплати. 

Неприступање овом проблему на предложени начин може само 
да буде из два разлога: или потпуне неспособности домаћих власти или 

закулисних интереса владајуће структуре, који се крију од јавности. 

Посебан аспект израчунавања посредне штете је угрожавање 

здравственог стања становништва, о чему смо колеге и ја говорили и 

писали 20 година. 
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Милета Милашиновић1 

 

НЕДОСТАЦИ У МЕЂУНАРОДНОЈ САРАДЊИ  

У ОДГОВОРУ НА КАТАСТРОФЕ 

Сажетак: У раду се апострофира неколико питања на која смо 

покушали дати мериторне одговоре који су се нужно наметнули снагом 

проверених чињеница. У домаћој литератури ова тематика је 
неоправдано маргинализована, па се осећа недостатак научних радова, 

без обзира на чињеницу која говори о честим суочавањима са 

катастрофама које се манифестују у виду поплава, суша, земљотреса, 
пандемија и других појава које остављају некада и трајне последице у 

друштву и животној средини. Када се третирају чиниоци угрожавања 

безбедности друштва, најчешће се истичу они који се односе на спољне 

и унутрашње, док се елементарне непогоде, пандемије и др. занемарују, 
иако често остављају тешке последице које захтевају дугогодишњи 

третман да би се дошло до опоравка у свим сферама друштва. Наша 

земља, нажалост, има богато искуство са назначеним појавама, које су 
показале све недостатке у системским и функционалним видовима 

постојећих законских и институционалних регула, због чега је нужно 

континуирано усавршавати све сегменте постојећих и стварати нове 
елементе система. Ово због чињенице што су у току транзиције, кроз 

коју дуго година пролази наша земља, стара правна институционална 

решења која су деценијама показивала веома добре резултате, углавном 

занемарена и девастирана, тако да се у последњих неколико година 
чине напори да се адекватно попуне празнине у овој области. Настојали 

смо да дамо аналитички приказ постојећег стања са новим правним 

оквирима којима се регулише функционисање система у редовним и 
ванредним ситуацијама. У констелацији нових међународних односа, 

посебно регионалних, нужно је посветити далеко већу пажњу од 

досадашње да би се дао одговор на питања која помажу изградњи 
Система смањења ризика од најразличитијих катастрофа. Пошто исте 

не познају територијалне границе, међународној сарадњи даје се 

посебан значај. Ово потврђује чињеницу да је међузависност субјеката 

међународне заједнице незаобилазан фактор опстанка. 

Кључне речи: безбедност, природне катастрофе, пандемије, 
међународна сарадња, угрожавање, ванредне ситуације. 

 

                                                
1 др Милета Милашиновић 
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УВОД 

Талас деструкције који је запљуснуо свет не осећа се само у 

политичкој, економској, културолошкој, здравственој, већ и у 
безбедносној сфери, што захтева правовремену реакцију 

најкомпетентнијих појединаца и институција. То је посебно важно, 

пошто нас је задесила изненадна катастрофа (вирус Corona-19) која се 
од најеминентнијих научника третира као појава чији узрок још увек 

није усаглашен, научно фундиран и егзактно објашњен. Порекло ове 

пошасти тумачи се дијаметрално супротним тврдњама. Основно 
питање око којег нема јединственог мишљења јесте: да ли је његова 

појава произашла из природнопроцесних или људских „чињења”. Оно 

што је манифестациони и последични карактер исте, више је предмет 

статистике или боље рећи − математичке статистике. Оно што се 
намеће као факат сам по себи јесте да је угрожен живот стотина 

милиона људи, али представља разарајући или – блаже – реметилачки 

фактор даљих друштвених процеса на националном, регионалном и 
глобалном плану. Оно што је не мање изненађујуће јесте неспремност 

светске заједнице, себичност актера у њој и незамисливе бреше у 

укупној међународној сарадњи од функционалног до институционалног 
деловања. Импликације по све, али и укупну безбедност, су 

вишедимензионалне и дугорочне, уколико се из свега не извуку поуке 

које ће отрежњујуће деловати на све одговорне. 

Протекционизам, притисци, субверзије од пропагандних до 
обавештајних, блокаде, санкције, раскорак између нормативног и 

стварног, непремостиви јаз између богатих и сиромашних, примат 

профита над људским животима, геополитички интереси, само су мали 
број противуречности које потискују животна питања и интересе 

огромног дела човечанства. И поред свести о свим проблемима, 

потврђује се одсуство добре воље актера и чињења и нечињења у 

правцу превазилажења и решавања егзистенцијалних питања које 

светске кризе чине јаснијим. 

Свеукупни механизми међународне сарадње показују сву 

недоследност у поступањима у датим ситуацијама, чиме негирају сврху 
свог настанка и постојања. Креатори светске политике у актуелним 

ситуацијама игноришу, оглушују се или напуштају међународне 

организације које би нужно морале имати функције од превентивних, 
коордионационих до незаменљивих у сфери сналажења, исправног 

понашања до управљања кризом. 

Квалитет живота сваке друштвене заједнице умногоме зависи, 

поред материјалног богатства, економије, културног и научног 
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напретка, и од људске делатности на плану очувања животне средине и 

превенције катастрофа које, поред природних, може изазвати човек 

намерним и ненамерним поступањима. Посматрајући појаве са 
историјског становишта, природне и људске активности су одувек 

представљале највећу претњу свим врстама безбедности. Оне често 

погађају више земаља, а неретко и читав свет. У погледу разарања 
екосистема, разне технолошке катастрофе су озбиљна претња 

појединачној, националној, регионалној, нарочито еколошкој 

безбедности. С обзиром на чињеницу да је данас у употреби оружје за 
мењање човекове околине: изазивање катастрофа, промена климе и сл., 

крајње је време да се запитамо какве све консеквенце ово оставља по 

међународну и глобалну безбедност. Ако је још пре више од педесет 

година знаменити совјетски академик Андреј Сахаров истицао да само 
универзална сарадња може спасити цивилизацију од пропасти, због 

чега је њен императив да уведе геохигијену као нужни предуслов 

опстанка, онда није далеко од истине да смо увелико одмакли на путу 
самоуништења. Ослањајући се на егзактне податке које ћемо изнети у 

овом раду, а плод су дугогодишњег истраживања најмериторнијих 

научних институција, свету заиста прети до сада незапамћена криза 
коју сам производи. Овде се ради о измењеној природи 

традиционалних ризика и претњи безбедности. Пошто национална 

безбедност подразумева одсуство опасности по појединца и друштво, 

односно одсуство ризика по њихов опстанак и њихов уравнотежени 
живот (људско здравље, стабилан економски развој, социјална 

уравнотеженост, политички мир и др.), нужно је водити рачуна, поред 

осталог, и о оним ризицима који се не могу научном прецизношћу 
предвидети. Најбољи пример за ову тезу је криза изазвана пандемијом 

кроз коју пролазе не само националне државе већ и цео свет. Одсуство 

солидарности које се показало нарочито за време проглашења 

пандемије, у првим месецима њеног трајања и још увек, показало је 
тамну страну медаље међународних механизама и њиховог 

функционисања. Овакве и сличне појаве имају често катастрофалне 

последице по жива бића и материјална добра. Због тога је и упућеност 
на међународну сарадњу нужност која се не може апстраховати или 

маргинализовати, с обзиром на то да је незаменљиви чинилац у 

превенцији и смањењу ризика од природних и других катастрофа. 

У покушајима давања одговора на бројна отворена питања у 

вези са овом проблематиком, нужно је поћи од већ датих и потврђених 

научних сазнања и искустава која су неопходан основ за боље 

разумевање појава које стварају по много чему нове проблеме и 
захтевају њихово решавање. Пошто то није проблем једне нације и 

једне државе, већ свих, онда и решења морају бити плод напора свих 
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заинтересованих субјеката. Ово, тим пре, што се последице катастрофа 

мере невероватним бројкама. Погађају милионе људи широм планете. 

Прво, бројке су застрашујуће кад су у питању директне жртве, 
повређени, они који су остали без својих кућа, о чему говори податак 

да је само за четири године (2008-2012) 144 милиона људи изложено 

расељавању. Ово је једнако укупном броју становника Руске 

Федерације. О овим питањима биће више речи у самом раду. 

Оно што нарочито забрињава јесте то да огроман број земаља 

савременог света нема изграђене системе заштите и спасавања од 
поменутих пошасти. Ситуацију усложњава и чињеница да постоје 

енормни недостаци када су у питању актери, механизми, инструменти и 

облици међународне сарадње. Њихове рефлексије на неке од 

најновијих појава показују недовољну имплементацију у изградњу 
адекватног правног и институционалног оквира који би омогућавао 

поступања у ванредним ситуацијама макар и кроз облике препорука, 

што доводи до тешких ситуација у многим земљама. Остаје нада да ће 
се увидети сви недостаци који ће „натерати” најодговорније у 

међународној заједници, али и у националним државама, на 

неопходност континуираног и научно фундираног рада како би се 
правно и институционално доградили сви облици међународне 

сарадње, солидарности и узајамног помагања у ситуацијама које по 

свим својим обележјима представљају катастрофе изазване људским 

или природним факторима. 

Анализа насловљене проблематике није могућа ако се не пође 

од објашњења појмова који су инкорпорирани у њеном садржају. 

Пошто се ради о широкој проблематици која захтева 
мултидисциплинарни приступ, ограничићемо се на становишта 

безбедносних наука која изучавају оне теорије које разјашњавају 

узроке, манифестације и последице одређене појаве у јасно одређеном 

простору и времену. Рањивост сваке земље понаособ и међународне 
заједнице у целини, иду у прилог потреби научно утемељеног 

изучавања насловљене проблематике. Чињеница је такође да се у 

последњих двадесетак година више учинило у свету на плану 
превенције и реаговања на природне и друге катастрофе него у 

целокупном периоду до тада. И поред тога, само једна пандемија 

вируса корона показала је сву рањивост света и чак најразвијенијих 
земаља у којима се број умрлих мери милионима. Због ових, а и низа 

других релевантних разлога, нужно је указати на потребу практичних 

видова појединих облика међународне сарадње, служећи се постојећим 

и новим инструментима и методама како би се смањили ризици од 
познатих и непознатих облика угрожавања живота људи и девастације 
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материјалних и нематеријалних добара. На тај начин, чини се допринос 

и социјализацији проблематике, али и знања која доприносе 

разумевању потреба правовременог и солидарног реаговања на дате 

појаве. 

 

ОСОБЕНОСТИ ПРИРОДНИХ И ДРУГИХ КАТАСТРОФА 

Реч катастрофа (гр. καταστροφή) означава изненадни догађај 

који је изазван неустаљеним природним поремећајима или људском 

делатношћу која доводи до пропасти, пустошења, смрти или разарања, 
о чему постоји више теорија (теорије катастрофе или катаклизме). 

Често се користи и појам елементарне непогоде (lat. elementarius) које 

углавном изазивају природне силе. Ова два појма су слична и 

сусрећемо их са скоро истоветним садржајима у њиховим тумачењима. 
У нашем Закону о ванредним ситуацијама појам катастрофе дефинише 

се као: „елементарна непогода или друга несрећа и догађај који чином, 

интензитетом и неочекиваношћу угрожава здравље и животе већег 
броја људи, материјалних добара и животну средину, као и несрећа 

настала ратним разарањем или тероризмом”2. Оно што пада у очи је 

чињеница да не постоји сагласност међу теоретичарима око 
дефинисања овог појма, али се углавном слажу када су у питању 

неочекиваност догађаја, дакле изненадност, деструктивно деловање и 

потреба националног и често међународног ангажовања. Мада људски 

род има богато искуство са овим појавама, оне су најчешће једнострано 
објашњаване, а то је утицало и на понашање према свим манифестним 

облицима испољавања. Најчешће су занемаривани политички, 

социјални, економски, психолошки и организациони, правни, 
међународноправни аспекти који су кључни у потпуном разумевању 

ових појава. Теоретичар П. А. Сорокин у вези поменутог у својој 

студији „Човек и друштво у катастрофи” први је далеке 1942. године 

истакао да су катастрофе „катализатори друштвених промена” и да 
деструктивно делују на каснија збивања у друштвеној заједници. Тек ће 

четрдесет година касније, такође социолог Фредерих Кани, слично 

Сорокину изнети тврдњу да природне катастрофе реметилачки делују 
на друштвену хармонију, поредак, што често уводи друштво у 

конфликтну ситуацију.3 Редовно се дешава осиромашење већине у 

                                                
2 Закон о ванредним ситуацијама, Службени гласник Републике Србије, бр. 

111/09, 92/11, 93/12, чл. 8, тачка 5. У каснијим законима ова дефиниција се 

понавља. 
3 E. L. Quarantelli, Emergencies disasters and catastrophes are different 

phenomena, Disaster Research Center, New York, 2000, p. 14. 



126 

друштвеној заједници, погоршање квалитета живљења, комуникација, 

снабдевања, криминализација, профитерство, корупција, пљачке, 

преваре и сл. 

Можемо констатовати да не постоји јединствена дефиниција 

катастрофа и оне зависе од дисциплине која се бави проблематиком. 

Медицинска наука се, у првом реду, бави болестима, епидемијама, 
пандемијама; друге науке земљотресима, вулканском ерупцијом, 

поплавама, сушама, пожарима. Међутим, оно што је најбитније тиче се 

узрочно-последичне димензије катастрофалног догађаја и у великој 
мери су човек или колективитет допринели његовој појави. Такав је 

случај када је реч нпр. о климатским променама. Заједничке 

карактеристике ових појава јесу: велики број жртава, разарања 

материјалних добара, несразмера између потреба и могућности људи за 
отклањање и санирање последица, различитост психичких реаговања, 

нужност реаговања на плану заштите и спасавања, хитност 

интервенција најразличитије природе и нужност пружања помоћи и 
солидарности од локалне до међународне заједнице. Зависно од 

природе катастрофе, уводе се ванредне мере или ситуације у погођеној 

земљи, региону или у великом броју држава. 

Учесталост катастрофа различитог карактера условила је 

увођење ванредних ситуација у многим земљама, које се на различите 

начине схватају и објашњавају. Оно што је заједнички фактор је 

поремећај редовног и настанак новог стања по питању безбедности, 
људи и њиховог здравља, сигурности, материјалних добара, понашања, 

опстанка земље и народа. Најчешћи примери кроз историју везују се за 

настанак ратних стања и потребе одбране. Ванредно стање, акцидент, 
несреће, катастрофа, све су ово сродни појмови, али се они често 

користе зависно од тога да ли га употребљава медицинар, социолог, 

економиста, односно да ли се тумачи са становишта природних, 

техничких, друштвених или спектра безбедносних наука. Уже појмове 
не треба поистовећивати са ванредним ситуацијама, јер ове имају шире 

значење. Природне ванредне ситуације класификују се у шест 

подкатегорија и то: 

- Биолошке − епидемиjе (вирусне заразне болести, бактериjске, 

паразитске и гљивичне инфективне болести); 

- Инфективне болести инсеката (скакаваца и осталих 

штеточина); 

- Геофизичке (земљотрес, вулкани, цунами, клизишта, одрони, 

слегања тла); 
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- Климатске (екстремне температуре, суше, пожари, топли и 

хладни таласи); 

- Хидролошке (поплаве, буjице, олуjни таласи); 

- Метеоролошке (тропски циклони и различите врсте олуjа). 

Постоје, међутим, и друге врсте ванредних ситуација изазваних 

технолошким чиниоцима – индустриjске, транспортне и друге незгоде. 
Истина, оне обухватају далеко шире области, чиме се у овом раду 

нећемо бавити. Поменућемо само њихове стадијуме и то: стадијум 

настајања, иницијације и смиривања. 

У међународној заједници, дакле на глобалном нивоу, учињени 

су напори да се донекле унифицира терминологија како би се 

промовисало јединствено разумевање и употреба појмова, посебно у 

области смањења ризика од катастрофа. Према усвојеној 
терминологији од 2013. године посебна пажња посвећена је следећим 

појмовима: катастрофа (Саtаstrорhу), ризик од катастрофа (Disaster 

Risk), управљање ризицима од катастрофа (Disaster Risk Management), 
смањење ризика од катастрофа (Disaster Risk Reduction), систем 

међународне стратегиjе за смањење ризика од катастрофа (eng. ISDR), 

план за смањење ризика од катастрофа (Disaster Risk Reduction Plan), 
систем раног упозорења (Early Warning System).4 Оно што треба 

нагласити је чињеница да су ванредне ситуације облици угрожавања 

безбедности који могу генерисати најразличитије последице по укупни 

живи свет, материjална, културна и друга добра. Ово се одражава не 
само на животе људи, већ на демографску слику народа, њихова 

кретања, дакле, миграције, екстремне безбедносне појаве у сфери 

криминала, тероризма и сл.5 Нематеријалне последице могу имати 
такође катастрофалне размере. И једне и друге деле се на примарне, 

секундарне и терцијалне. У свим облицима манифестација најбитнији 

је одговор на штићене вредности, који може бити различит, зависно од 

земље или поступања на регионалном или глобалном нивоу. Најчешће 
се дешава да се прихватају ризици, при чему се често занемарују 

могућности настанка ванредне ситуације или ако настане, ретроактивно 

поступи како би се смањиле последице (управљање губицима), поступа 
се интерактивно када се предузимају мере да не дође до ванредне 

ситуације и планско поступање – које захтева предвиђање могућности 

настајања ванредне ситуације. Управо смо у процесу који се може 

                                                
4 Детаљније у документу Европске комисиjе: Процена ризика и мапирање 

смерница за управљање катастрофама, Брисел, 21.12.2010. 
5 Видети: В. Јаковљевић, Систем цивилне одбране, ФЦО, Београд, 2006. 
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илустровати поступањем у сфери здравствене заштите становништва 

изградњом ковид-болница у Београду и Крушевцу. Управљање 

ванредним ситуацијама најречитије говори о виталности друштва, али и 
спремности државе за одбрану од катастрофа, у чему се наша земља 

истиче не само на регионалном, већ умногоме и глобалном плану. 

Једно од битних питања које тражи одговор је, поред реаговања 
међународне заједнице у условима настанка ванредних околности на 

глобалном плану, понашање, односно деловање друштвених заједница 

на различитим нивоима. Пошто не постоји јединствени модел који би 
обавезивао на одређено поступање различитих фактора према датој 

појави, намеће се и тврдња по којој је хетерогеност природна због 

посебности свакога чиниоца, јер су и околности у поменутим 

заједницама разноврсне. То свакако не оправдава самовољу и 
„показивање мишића”, чега смо сведоци у условима пандемије кроз 

коју пролазе сви. Успешност деловања заједнице везује се за неколико 

битних елемената и то: постојање континуиране превентиве 
(најразличитији планови, програми, интервентна поступања, активност 

политичких и других субјеката); подруштвљено знање, односно 

информисаност, обученост, упућеност у разне проблеме, јединственост 
нормативног и стварног, усаглашеност; адекватно руковођење у 

најширем и конкретном смислу; напори на изградњи свести 

припадника заједнице; финансијска подршка, посебно кад су у питању 

људски и материјални ресурси и евалуација активности. 

Овде је битно поменути да превенције могу имати не само 

национални, већ и међународни карактер. Организација Уједињених 

нација има незаменљиву улогу у свим видовима деловања на 
катастрофе, иако је овај субјекат међународне заједнице у времену 

експанзије глобализма умногоме маргинализован, при чему су се 

кршиле многе норме садржане у Повељи и уопште у 

међународноправним регулативама. То се одразило и на функционалну 
ефикасност органа, специјализованих фондова, разних агенција и 

целокупне инфраструктуре која је незамењиви чинилац деловања у 

правцу ефикаснијег развоја људске заједнице и то на свим нивоима. 
Њена је дужност да изналази решења која мора одликовати ефикасност 

у фази превенције, изналажења адекватних решења и одговора на 

појаву која угрожава животе, здравље, али и санирање последица. То је 
и улога хуманитарне помоћи онима којима је неопходна и који нису у 

стању да самостално одговоре на исту. Ово и због чињенице што свет 

пролази кроз претећи процес пандемије, која за разлику од епидемије 

(представља болест која обухвата један крај, област, регију или регион) 
има глобални карактер, односно прожима цео свет, показује лице и 
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наличје свега што је до сада смислио и успоставио свет као 

институционални и функционални механизам за одбрану од 

катастрофа. За разлику од инфраструктуре која је формирана за 
одбрану од елементарних непогода, а која ни издалека није довољна у 

било ком виду за заштиту од биосферских катастрофа, свет је скоро 

потпуно неспреман. Да би било јасније, у овај вид катастрофа спадају 
сви видови масовних обољења, не само људи већ и животиња и биљака. 

У научној литератури обично се наводе епидемије, пандемије, 

епифитонезе, епизоонезе. Историја је богата појавама које су имале 
кобне последице по живи свет. Навешћемо неколико примера. Пре ових 

примера навешћемо примере плураритета међународних субјеката када 

су у питању реаговања на проблеме изазване природним катастрофама. 

Ово се може посматрати као „консензус међународног 

деловања” и може се поделити на више сегмената:  

1. Регулатива Уједињених нациjа − коjy чини читав низ 

стратегиjа, декларациjа, оквира за деловање, као што су: 

 Meђyнapоднa декада за смањење природних катастрофа; 

 Јокохама стратегиjа; 

 Meђyнapодна стратегиjа за смањење катастрофа (ИСДР); 

 Милениjумска декларациjа и Светски самит о одрживом 

развоjу; 

 Xjoрo оквир за деловање; 

 Сендаи оквир за деловање, 

 Смањење ризика од катастрофа у глобалноj агенди 

Уjедињених нациjа − Агенда 2030 − Циљеви одрживог 

развоjа. 

2. Регулатива Европске униjе са активностима различитих 

организациjа, инициjатива и облика сарадње, као што су: 

 Савет Европе; 

 Економска комисиjа УН за Европу; 

 НАТО; 

 Црноморска економска сарадња (БСЕЦ); 

 Централноевропска инициjатива (ЦЕИ). 



130 

3. Регионална сарадња на нивоу Jугоисточне Европе на пољу 

решавања проблема из домена природних непогода. 

Организациjа Уjедињених нациjа, преко своjих органа, 
специjализованих фондова и агенциjа, укључена je у низ активности од 

значаjа за људски развоj на различитим нивоима. Природне катастрофе 

од почетка су у фокусу Организациjе Уjедињених нациjа са циљем 
изналажења ефикасних решења за превенциjу, решавање проблема и 

санирање последица кoje за собом оcтaвљajy елементарне непогоде. 

Решавање проблема изазваних елементарним непогодама на 
међународном плану с почетка je препознато кроз „хуманитарну 

асистенциjу” државама кoje су трпеле последице разорних епизода 

елементарних непогода.6 

Прва Међународна конференциjа о олакшицама за државе 
погођене катастрофама одржана je 1927. године у Женеви и потписана 

je од стране 14 земаља.7 Исте године, на инициjативу председника 

италиjанског Црвеног крста, на дипломатскоj конференциjи у Женеви 
основана je Међународна Униjа за помоћ (ИРУ), као орган 

конференциjе. Прва међународна конференциjа о 

истраживању/изучавању природних катастрофа одржана je у Паризу 
1937. године. У периоду после 1960. године, државе погођене 

природним катастрофама нису добиjале адекватну помоћ, тако да су 

касније УН добиле кључну улогу у овој области. Зачуђује, међутим, 

инертност свих међународних чинилаца, па и ОУН на пошаст изазвану 
пандемијом названом COVID-19 у марту 2020. године. Први задатак у 

свакој заједници је образовање по питањима реаговања на катастрофе. 

До сада су искуства везана за реаговања на епидемије везана за 
следеће појаве: биосферске катастрофе које се манифестују кроз 

обољења великог броја људи, животиња и биљака имале су кроз 

историју најтеже последице. Тако је, према подацима међународних 

организација Црвеног крста и Црвеног полумесеца, само у 1999. години 
забележено тринаест милиона смртних случајева од инфективних 

заразних болести (Shengshen 2003). Поређења ради, у актуелној 

пандемији COVID-19, до сада (крај децембра 2020. године од марта т. 
г.) је потврђен код непуних седамдесетседам милиона људи, док је 

умрлих од исте болести око милиониседамстотинахиљада (подаци сајта 

                                                
6 Опширније у докторској дисертацији аутора: Утицај међународне сарадње 

на система смањења ризика од елементарних и других непогода у Републици 

Србији, ФБ, БУ, Београд, стр. 69. и 70. 
7 Edmund Jan Ozmanczyk, Encyclopedia of the United Nations and International 

Agreements, third edition, volume 3:N-S, Routledge, 2003, New York, str. 1536 
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Worldometers). Карактеристика ове болести је њена учесталост у 

кратком временском периоду. Овоме треба додати и непознавање или 

несагласност научника у вези са њеним пореклом, узроцима и њеним 
манифестационим облицима. Пошто је ширење епидемије на два и 

више континента условило проглашење пандемије од стране 

Међународне здравствене организације, отварала су се бројна питања у 
сфери струке, односно науке, економије, безбедносних и војних наука и 

политике. Ова отворена питања још увек траже, а вероватно је да ће и у 

будућности тражити научне одговоре. Томе је допринела и 
неспремност свих институционалних и функционалних механизама, 

која дуги низ година постоје у свету, да дају релевантне констатације 

које би могле бити основ и смерница за понашања држава и народа у 

усаглашеном правцу. Фрустрације које произилазе из постојећег стања 
имаће, без сумње, катастрофалне последице по укупни живот и односе 

у свету. Тим пре, што је неспремност света на реаговање на овакве и 

сличне појаве више него очигледна. 

Без намере да се бавимо детаљније историјатом пандемије, 

умесно је поменути да се прва позната и забележена појава тог типа 

десила 1173. године, о којој није остало писаних докумената. Тек ће 
нешто више трагова бити о пандемијама у 16. веку. Добро су познате 

неке паразитске болести, попут маларије од које је умирао велики број 

људи, а процењује се да је око четрдесет посто светске популације под 

сталним ризиком од исте. Међутим, грип као заразно респираторно 
обољење је најстарије и најзараженије, али и најпознатије, изазвано 

вирусом који је склон адаптацији и веома учесталим мутацијама. 

Шпанска грозница која се као пандемија јавила 1918-1919. године 
однела је двадесет један милион људских живота. Сида је такође болест 

која има глобалне димензије и за коју још није пронађен ефикасан лек и 

поред тога што је присутна скоро пола века. Од ове болести умире 

више од два и по милиона људи годишње.8 И у овом случају свет је 

показао неспретност у заједничкој борби против свих пошасти. 

Организација Уједињених нација препознала је потребу 

интегрисаног приступа реаговања на катастрофе још 2000. године када 
је донета Миленијумска декларација. У њој се имплицитно 

апострофира актуелност глобалних проблема и опасности од 

катастрофа, тако да је 2002. године одржан Светски самит о одрживом 
развоју на коме је усвојен Јоханезбуршки план о имплементацији 

„којим се захтева деловање ради решавања питања осетљивости ризика, 

                                                
8 В. Јаковљевић, М. Цветковић, Ј. Гачић, Природне катастрофе и образовање 

(дато опширније о епидемијама и пандемијама), Београд, 2017. 
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процена и управљања катастрофама, укључујући превенцију, 

ублажавање, припрему, хитно реаговање и обнову”.9 

Употпуњавање правне и друге регулативе дато је и кроз друге 
мултилатералне, али и билатералне регионалне уговоре, посебно на 

подручју хуманитарне помоћи. То су веома бројни документи у којима 

су идентификовани фактори катастрофа. Доградња правне регулативе 
после текуће пандемије биће неопходна и због самовољног, себичног и 

протекционашког понашања појединих држава у вези са набавкама 

средстава за одбрану од овог вида катастрофа. Прецизиране дужности 
појединих држава у бројним поменутим документима нису их спречиле 

у скоро срамном понашању које се показало у криминалном отимању 

респиратора, заштитних маски од држава које су их купиле и постале 

њихов власник. Дакле, корпус практичне примене показао је наличје 
међународне сарадње у незамисливом и најружнијем виду. Било би 

добро подсетити се на Резолуцију Генералне скупштине УН бр. 58/219 

од 20. децембра 2013. године којом се препоручује свим чланицама 

следеће: 

- Развити, и периодично ажурирати и широко дистрибуирати 

мапе ризика и релевантне информације у одговарајућем формату 

доноситељима одлука, широј јавности и ризичним заједницама; 

- Развити системе индикатора ризика и рањивости од 

катастрофа на државном и под-државном нивоу који ће омогућити 

доноситељима ризика да процене утицај катастрофа на социјално, 
економско и еколошко стање и дистрибуирати резултате доноситељима 

одлука, јавности и популацији којој прети ризик; 

- Бележити, анализирати, сумирати и редовно дистрибуирати 
статистичке информације о учесталости катастрофа, утицају и 

губицима, кроз међународне, регионалне, државне и локалне 

механизме; 

- Развити системе за рано упозоравање који су усредоточени на 
људе, и то системе чија су упозорења правовремена и разумљива за 

људе којима прети ризик, и који узимају у обзир демографске, полне, 

културолошке и животне карактеристике циљане скупине, укључујући 
смернице о томе како се понашати након упозорења. Системи 

упозоравања морају подржавати ефикасне операције руководитеља 

катастрофом и остале доноситеље одлука; 

                                                
9 Б. Милосављевић, Међународна сарадња у области смањења ризика од 

катастрофа, Правни факултет, Универзитет УНИОН, Београд, 2015, стр. 4. и 

даље. 
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- Успоставити, периодично проценити, и одржавати 

информацијске системе као део система раног упозоравања са циљем 

осигуравања брже и координисане акције у случају изненадне 

опасности/кризе; 

- Успоставити институционалне капацитете како би се 

осигурало да су системи за рано упозоравање правилно интегрисани у 
политике владе, процесе одлучивања и системе руковођења 

изненадним опасностима на државном и локалном нивоу. Такође, 

осигурати да се капацитети и њихови системи редовно тестирају и 

процењује њихова учинковитост; 

- Имплементирати резултате Друге међународне конференције 

о раном упозоравању која је одржана у Бону, Немачка, 2003. година, и 

то путем јачања координације и сарадње међу релевантним секторима и 
актерима система раног упозоравања, како би се постигао потпуно 

ефикасан систем раног упозоравања; 

- Имплементирати резултате Маурицијус стратегије за даљу 
имплементацију Барбадос програма деловања за одрживи развој малих 

острвских земаља у развоју, на начин успоставе и јачања ефикасних 

система за рано упозоравање, као и друге мере за предупређивање и 

одговор; 

- Подржати развој и одрживост инфраструктуре, као и научне, 

технолошке, техничке и институционалне капацитете који су потребни 

за истраживање, опсервацију, анализу и мапирање. Где је то могуће, 
предвидети природне и остале релевантне ризике, рањивост и утицај 

катастрофа; 

- Подржати развој и унапређење релевантних база података и 
промоцију потпуне и отворене размене и дистрибуције података у 

сврху процене, праћења и раног упозоравања, на међународном, 

регионалном, државном и локалном нивоу; 

- Подржати унапређење научних и техничких метода и 
капацитета за процену ризика, праћење, и рано упозоравање кроз 

истраживање, партнерство, обуку и изградњу техничких капацитета. 

Промовисати употребу земљаних и опсервација из свемира, свемирских 
технологија, даљинских сензора, гео-информативних система, 

предвиђања и моделирања ризика, прогнозе и моделирање времена и 

климе, комуникацијска средства и студије трошкова и користи раног 

упозоравања и процена; 

- Успоставити и ојачати капацитет за бележење, анализу, 

сумирање, дистрибуцију и размену статистичких информација и 
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података о мапирању ризика, ризицима од катастрофе, утицају и 

губицима; подржати развој јединствених методологија за процену 

ризика и праћење; 

- Прикупити и стандардизовати статистичке информације и 

податке о регионалним ризицима од катастрофа, утицају и губицима; 

- Сарађивати регионално и међународно, како би се проценили 
и пратили регионални и прекогранични ризици, размењивати 

информације и обезбеђивати рано упозоравање путем одговарајућих 

аранжмана, као што су нпр. управљање речним сливом; 

- Истраживати, анализирати и извештавати о дугорочним 

променама и изненадним проблемима који могу повећати рањивост и 

ризике или капацитет власти и заједница да одговоре на катастрофу.10 

- Препознати важност и специфичности локалних трендова 
ризика, децентрализовати одговорности и ресурсе за смањење ризика 

на релевантне поддржавне или локалне власти. 

- Проценити постојеће људске капацитете за смањење ризика од 
катастрофа на свим нивоима и развити планове и програме за изградњу 

капацитета како би се испунили тренутни и будући захтеви; 

- Доделити ресурсе за развој и имплементацију политика, 
програма, закона, и законских регулатива о смањењу ризика од 

катастрофа у свим релевантним секторима на свим административним 

и буџетским нивоима на основу јасно успостављених приоритета; 

- Владе би требале показати јаку политичку вољу која је 
неопходна за промовисање и интегрисање смањења ризика од 

катастрофа у развојне програме; 

- Промовисати учешће локалне заједнице у смањењу ризика од 
катастрофа кроз усвајање специфичних политика, промоцију 

умрежавања, стратешко руковођење волонтерских ресурса, 

додељивање улога и одговорности, и делегирање и обезбеђивање 

овласти и ресурса. 

Ради се о фундаменталним одредницама ОУН које служе као 

упутства државама, не само за активности по скоро свим предвиђеним 

питањима, него и за стварање правних оквира који су усаглашени са 
међународним. Катастрофе је могуће смањити уколико је људски 

фактор научен и оспособљен за правовремено и исправно поступање у 

датим околностима. 

                                                
10 Исто. 
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Поремећаји који се манифестују кроз промену климе не 

одражавају се само у виду екстремних временских непогода, већ и на 

живот животињског и биљног света. То драстично делује на животну 
средину, развој разних болести живих организама и низа других 

деградативних чинилаца о којима наука нема адекватна знања. Све то 

има и имаће озбиљне импликације по укупну безбедност и опстанак на 
Земљи. Међународна, регионална и национална правна регулатива 

углавном се базира на искуствима која су детерминисала проблематику 

која се односи на поступања у ситуацијама изазваним природним 
катастрофама. Међутим, карактеристике, манифестације и последице у 

случајевима катастрофа којима није разјашњен у довољној мери узрок 

и облици испољавања, доводе до много већих и трагичнијих последица 

по друштво и државу, а понекад и по цео свет. 

Код налажења решења за одговор на катастрофу, неопходно je 

сагледати неке значајне аспекте одговора: 

 Психички аспект − када се догоди нека катастрофа, обично 

човека покрене маса. Психологиjу људских маса најбоље карактеришу 

неверица и паника. Неверица се јавља када већина људи не разуме 
суштину догађаjа или не вepyjy другим људима, медиjима и 

институциjама кoje даjу информациjе о догађаjу. То блокира човека и 

успорава одговоре на катастрофу. После неверице обично следи паника 
и онда je успостављање организациjе упитно, некада и немогуће, што 

доводи до више жртава. 

 Организацијски аспект − ово je можда и наjкомплексниjи 

аспект, jep захтева организациjу читаве људске заjеднице у решавању 

животног проблема. Тако да огромна организациjа захтева доста 
времена и упућеност сваког члана друштвене заjеднице у основне 

карактеристике природних катастрофа и деловање када до њих дође. То 

би требало да се ради систематски и кроз школство, како би од 
наjраниjег детињства били упућени у могућности и размере природних 

катастрофа како би се, када се оне десе, ефекти психичког аспекта 

смањили на минимум. 

У Републици Србији ова проблематика је уређена Законом о 
јавном здрављу којим се остварује јавни интерес обезбеђењем услова за 

унапређење здравља становништва, јавно-здравствених функција свих 

релевантних субјеката. Такође, релевантан је низ закона који су део 
система националне безбедности. Битно је поменути да је ова 

проблематика актуелизована 2018. године доношењем Закона о 

смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама. 
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Преиспитана је функционалност свих механизама система и њихова 

даља употреба. 

 

ЗАКЉУЧАК 

Опомене и претње свету нису и неће проћи са вакцинацијом 

против вируса корона-19. Оне остају, уколико се верује 
најеминентнијим стручњацима у области вирусологије. Они 

саопштавају да се човечанство суочава са бројним и новим 

потенцијално катастрофалним епидемијама. Нови патогени су једна од 
највећих претњи човечанству у долазећим временима. Тако је недавно 

Жан Жак Мујамбе Танфун, који је 1976. године са медицинским тимом 

открио вирус еболе, устврдио да ће нови вируси бити фатални за свет 

(Политика, 29.12.2020.). Овај научник, нажалост, није усамљен кад су у 
питању предвиђања бројних истраживача. Озбиљност овом питању дају 

и тврдње да ће све „учесталији” вируси бити последица људског 

„креативног” рада, односно вид биохемијског рата који ће имати 

глобалне димензије. 

Овај рад нема претензије на бројна питања и одговоре на њих. 

Више има сврху у опомени по питањима неспремности међународних 
субјеката да реагују на текуће и будуће изазове и претње међународној 

безбедности. Забрињавајуће је понашање попут Сједињених 

Америчких Држава које су у налету пандемије напустиле Међународну 

здравствену организацију, да би се одскора опет вратиле. Самовоља, 
бахатост и незнање које је предоминантно у међународној арени, не 

пружају наду да ће се ускоро наћи позитивни одговори на сијасет 

питања која се сама по себи намећу. Запрепашћујуће је и то да Запад и 
Исток „ратују” вакцинама, уместо да делују јединствено у обуздавању 

немани која свакодневно односи десетине недужних живота, понајвише 

баш у најразвијенијим земљама. Вакцинашки национализам је стављен 

у први план, а у последњи − човек и његово право на живот. Овде је у 
први план избила глобална стратегија крупног капитала, који се, за 

разлику од највећег броја житеља Земље, енормно обогатио баш за 

време пандемије. Према неким подацима објављеним у свим медијима 
у свету, само је неколико најпознатијих личности из тог миљеа увећало 

свој капитал за преко хиљаду милијарди долара, што је равно једној 

половини укупне суме дате за социјалну потпору од стране државе 
најугроженијим житељима. Део нагомиланих финансијских фондова 

служи за операције улагања крупног капитала у земље у развоју, али не 

у њихов развој, већ да би, истовремено са пласирањем средстава, 

створили услове за извлачење огромне добити. Показало се да су 
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мултинационалне компаније у досадашњем искуству биле више 

ограничавајући фактор развоја у већини земаља у развоју. Позитивне 

стране су се огледале у присуству нових технологија, повећаном 
извозу, већој запослености и оспособљености радне снаге, као и 

отворености земље према спољном свету. „Вакцинашки рат” још увек 

не наговештава резултате, пошто су многа питања тек отворена и 

одговори су неизвесни. 

У раду смо напоменули да је безбедност универзална вредност, 

поготово она која се односи на живот и здравље човека. Она се 
остварује од појединца до глобалних размера. Она подразумева да се у 

мирним и лагодним условима остварују потребе и појединца и 

заједнице. Наведени примери показују наличје безбедности. 

Операционализација и њено унапређење у националним, регионалним 
и глобалним оквирима биле су само испразне наде и погрешне 

представе о свету као „великом селу” који је глобализација довела до 

пожељног степена међузависности и опште солидарности. 
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SUMMARY 
 

 

 

 

 

UKRAINIAN CRISIS AS AN EXPRESSION OF CONFLICTING 

INTERESTS OF GLOBAL POWERS 

Dragan Petrović 

Summary: Ukraine is an identity-divided country, especially by regions. 

Parliamentary democracy and a certain trust in the institutions of the state 
were the guarantor of social peace until the outbreak of the great crisis in late 

2013 and early 2014. The Ukrainian crisis deepened after the riots and coup 

in February 2014 and the armed conflict that then developed. In the past 

eight years, the situation has not calmed down completely, on the contrary, 
contradictions have grown both internally and externally. Especially since 

the fall of 2020, tensions are increasing both in Ukraine itself and towards 

Russia, in parallel with the arrival of Joseph Biden at the head of the United 
States. Thus, at the beginning of 2021, preconditions are being created for 

the extreme aggravation of the Ukrainian crisis, which has regained its 

international character and seriously endangers regional and European 
security. The military conflict with Russia on February 24, 2022, builds on 

unresolved issues and growing contradictions that have developed in 

previous years. 

Keywords: Ukraine, Russia, identity differences, riots and conflicts, 

international factor. 

 

 

NATO AND EUROPEAN UNION AS FACTORS OF THE SECURITY 

SITUATION IN BOSNIA AND HERZEGOVINA 

Božidar Forca 

Summary: Bosnia and Herzegovina became an independent state after the 
breakup of the former SFR Yugoslavia. Considering that the key outcome of 
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the civil war in the former SFRY was the homogenization of space on a 

national basis, the war in BiH had a special importance. The European 

Community (until 1992) had the most significant influence on the course and 
outcome of the war in BiH, followed by the European Union and NATO, led 

by the United States. Armed actions in BiH were suspended by the 1995 

Dayton Peace Agreement, which created BiH as a state of two entities and 
three ethnic communities. After the cessation of hostilities and the 

disintegration of the former SFRY, the new state of BiH fails to function 

internationally, and especially also domestically. One of the reasons for this 
is the constant attempt to revise the Dayton Peace Agreement. The totality of 

the non-functioning of BiH as a state is especially reflected in the security 

situation in that country, which is − neither peace nor war in an impossible 

state. The aim of this paper is to try to explain the influence of NATO and 
the EU on the security of BiH, especially in the conditions of new 

geopolitical relations in Europe after Russia's military invasion of Ukraine. 

The basic hypothesis on which the research was based is: The key factor in 
the external security of BiH is the different attitude of its entities towards 

NATO. The results of the research suggest that pressure on BiH to become a 

NATO member could cause internal unrests, which could lead to a new civil 
war. Therefore, accelerating BiH's accession to the EU and returning to the 

original Dayton Peace Agreement are key factors in preventing new 

conflicts. 

Keywords: NATO, European Union, Bosnia and Herzegovina, Dayton 

Peace Agreement, security, factors. 

 

 

 

RIGHTS OF CONSTITUTIONAL PEOPLES AND ENTITIES IN THE 

POLITICAL SYSTEM OF BOSNIA AND HERZEGOVINA 

Nevenko Vranješ 

Summary: Almost twenty-seven years after the signing of the Dayton Peace 

Agreement and the end of the tragic conflict in Bosnia and Herzegovina, this 

country is politically facing very similar challenges to the early 1990s, which 

led to its dissolution. The Dayton conception of Bosnia and Herzegovina 
contains a basic consensus based on the constitutivity of its three peoples, on 
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the basis of which its existence is only possible. The post-Dayton conception 

of Bosnia and Herzegovina was created by various interventions of 

international entities, then the judgments of the Constitutional Court of BiH, 
the European Court of Human Rights and the actions of other actors, which 

led to the destabilization of the country. The paper starts from the fact that 

the functionality of Bosnia and Herzegovina can be preserved only on the 
provisions of the “original” Dayton Peace Agreement, with the constitutivity 

and equality of its peoples and the consensus guaranteed by the Constitution 

and the Peace Agreement. In that sense, the connection between the rights of 
the constituent peoples and entities, on the one hand, and the survival of 

Bosnia and Herzegovina, on the other hand, is analysed and emphasized. 

The topic is treated from the angle of the political system of Bosnia and 

Herzegovina through its legal and political conception and current and future 

challenges. 

Keywords: Dayton Peace Agreement, constituency of the people, post-

Dayton conception of BiH, Constitutional Court of BiH, European Court of 

Human Rights, Bosnia and Herzegovina. 

 

 

 

INFLUENCE OF MEDIA ON DEEPENING THE CRISIS IN BOSNIA 

AND HERZEGOVINA 

Srđa Trifković 

Summary: From the moment the Dayton-Paris Agreements were signed in 
the fall of 1995, influential figures from the Western, and above all, the 

American foreign policy establishment − as well as actors close to them in 

the media, academic and analytical scene − have been inclined to advocate 
the unitarization of Bosnia and Herzegovina and a radical revision of Dayton 

in order to achieve that goal. Proponents of unitarization have had a clear 

goal from the beginning: the transition of Bosnia and Herzegovina from an 
allegedly dysfunctional and temporarily divided protégé of the international 

community to a supposedly stable, multiethnic, NATO-integrated liberal 

democracy that will persevere on the “European path”. 

Key words: Bosnia and Herzegovina, media, crisis, unitarization, Dayton 

Peace Agreement. 

 



142 

STRATEGIC INTERESTS OF SERBIAN POLITICAL PARTIES IN 

BOSNIA AND HERZEGOVINA 

Siniša Vidović 

Summary: The emergence of a multiparty system in the late 20th century in 

Bosnia and Herzegovina led to the dominance of the national parties of the 

three constituent nations. The precondition for this phenomenon was a 

change in the existing normative framework for political parties. The 
national parties of each nation have their own interests and goals of action. 

The aim of this paper is to establish the strategic interests of Serbian political 

parties in BiH. The author of the paper starts from the hypothesis that the 
dominant strategic interest of Serbian political parties is primarily the 

protection of the Republika Srpska and the Serbian people. The research 

used normative, dogmatic, historical and comparative methods and content 

analysis. The results confirm the hypothesis and establish that among the 
strategic interests are respect for the existing constitutional framework, 

strengthening democracy, rule of law, respect for human rights and 

freedoms, achieving social justice and environmental protection. The key 
interest difference between Serbian political parties is reflected in the 

attitude towards Euro-Atlantic integration. There is a noticeable difference 

between the interests and goals prescribed in the statutes of Serbian political 

parties and what those parties stand for in public discourse. 

Key words: strategic political interests, Serbian political parties in BiH, 

Republika Srpska, Bosnia and Herzegovina. 

 

 

 

KEY CHALLENGES AND THREATS TO THE SECURITY OF THE 

REPUBLIKA SRPSKA 

Predrag Ćeranić 

Summary: Since the signing of the Dayton Peace Agreement, which 

stopped the war but also passed the Constitution through Annex IV, 

Republika Srpska has been under pressure to derogate from the Constitution 

and transfer competencies to the level of Bosnia and Herzegovina (BiH). 
Pressure came from the Office of the High Representative, from two 
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Western embassies, but also from high-ranking officials from Brussels. 

Declaratively, these were the demands for a more functional BiH, necessary 

for the European path and transatlantic integration, as it was mostly 
emphasized. In practice, the political demands of the Party of Democratic 

Action (SDA) were met, so that its war goals could be realized in peace with 

the so-called levers of the international community. The pressures were 
moving in the direction of the unitarization of BiH and the majority of the 

Serbian people, but also the Croats in the name of “civil BiH”. The 

resistance from the Republika Srpska depended on the geopolitical situation 
in the region and beyond, and the strength of the allies, which over time 

became stronger and more numerous. Not all the horror represented by the 

Islamic State created in the Middle East was convincing enough that the 

crimes committed against Serbian soldiers, by the same methods and in the 
name of the same ideology, are treated like those on the Syrian sand. The 

foreign factor did not take into account the evidence permanently submitted 

from Srpska and ignored pointing to double standards in the BiH judiciary. 
When the highest institutions of Srpska launched an initiative for the return 

of stolen competencies, reactions from Sarajevo, but also from international 

institutions, were misunderstandings and threats. Srpska received support 
from the great powers, Russia and China. Russia's military special operation 

gave the opponents of Srpska a reason to declare the leaders of Srpska as 

“Russian players” and the return of competencies as an attempt to 

“Ukrainize BiH”. The collapse and continued derogation of the Dayton 
Peace Agreement is a key threat to Srpska. In this context, we can talk about 

the key “tools” used to achieve this goal, namely: terrorism, which as a 

threat includes the departure of volunteers to foreign battlefields and their 
uncontrolled and inadequately punished return to BiH and security 

implications caused by the migrant crisis. Revolutionary actions, in the form 

of projected “colored revolutions”, were also applied in BiH. 

Key words: Dayton Peace Agreement, international community, terrorism, 

paradigms, Wahhabism, color revolution. 
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THE TERRITORY OF FR YUGOSLAVIA IN 1999 WAS A TESTING 

GROUND FOR NEW NATO MILITARY WEAPONS 

Mirjana Anđelković-Lukić 

Ljubica Radović 

Summary: The bombing of FR Yugoslavia in 1999 was used to test the 

effectiveness of new American military means. Modified detonating bombs 

for destroying fortified bunkers and caponis, then, “soft bombs” dropped for 
the first time on the Serbian power system, which are not deadly, but do 

great damage to the electrical system, and especially the effectiveness of 

strategic bomber of the US Air Force the so-called invisible B-2 plane, 
which flew to FR Yugoslavia, bombed and returned to its home base in 

Missouri, were tested. The paper will present the effects of these new 

military means and their effect during the aggression on FR Yugoslavia. 

Keywords: FRY bombing, JDAM guided bomb, blackout bombs, B-2 stealth 

aircraft. 

 

 

 

THE PROBLEM OF COLLECTING WAR DAMAGE CAUSED BY 

NATO AGGRESSION IN 1999 

Alek Račić 

Summary: NATO never recognized the aggression on FR Yugoslavia in 
1999 as such, but called it a humanitarian intervention for 23 years. Thus, he 

deliberately avoids the possibility of forming the issue of war compensation 

due to classic war actions. In order not to enter the vicious legal circle, my 

proposal back in 2001 was to simply declare the damage caused by NATO 
actions on the territory of FR Yugoslavia. In terms of direct damage, it 

amounts to $ 105 billion, and according to my proposal, it is necessary to 

claim from NATO members according to the number of flights that their 
planes had over the territory of FR Yugoslavia. As Montenegro is now a 

member of NATO, it can regulate its claims by an agreement within the 

Alliance to which it belongs. As far as the Republic of Serbia is concerned, 

the collected damage should, according to the JMBG, be paid to every adult 

citizen. 

Keywords: NATO aggression on FR Yugoslavia, war damage. 
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DEFICIENCIES IN INTERNATIONAL COOPERATION IN 

RESPONSE TO DISASTERS 

Mileta Milašinović 

Summary: The paper emphasizes several questions to which we have tried 

to give meritorious answers that have necessarily imposed themselves by the 

existence of verified facts. In the domestic literature, this topic is 

unjustifiably marginalized, so there is a lack of scientific papers, despite the 
facts that speak in favour of frequent confrontations with disasters that 

manifest themselves in the form of floods, droughts, earthquakes, pandemics 

and other phenomena that sometimes leave lasting consequences in society 
and the environment. When dealing with factors that endanger the security 

of society, those that refer to external and internal ones are most often 

emphasized, while natural disasters, pandemics, etc. are neglected, although 

they often leave severe consequences that require long-term treatment for 
recovery in all spheres of society. Unfortunately, our country has rich 

experience with these phenomena, which have shown all the shortcomings in 

the systemic and functional aspects of the existing legal and institutional 
regulations, which is why it is necessary to continuously improve all 

segments of existing and create new elements of the system. This is due to 

the fact that during the transition, which our country has been going through 
for many years, old legal institutional solutions that have shown very good 

results for decades, have been mostly neglected and devastated, so in recent 

years efforts are being made to adequately fill gaps in this areas. We tried to 

give an analytical overview of the current situation with new legal 
frameworks that regulate the functioning of the system in regular and 

emergency situations. In the constellation of new international relations, 

especially regional ones, it is necessary to pay far more attention than before 
in order to answer the questions that help build the System of Risk 

Reduction from various disasters. Since they are transnational, a special 

importance is given to international cooperation. This confirms the fact that 
the interdependence of the subjects of the international community is an 

unavoidable factor of survival. 

Key words: security, natural disasters, pandemics, international 

cooperation, endangerment, emergencies. 
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РЕЗЮМЕ 
 

 

 

 

 

 

 
УКРАИНСКИЙ КРИЗИС КАК ВЫРАЖЕНИЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ 

ИНТЕРЕСОВ ВЕЛИКИХ ДЕРЖАВ 

 

Драган Петрович 

Аннотация: Украина-это страна, разделенная по линиям 

идентичности, что особенно заметно по регионам. Парламентская 
демократия и определенное доверие к институтам государства были 

гарантом общественного мира до начала крупного кризиса в конце 2013 

года и в начале 2014 года. Украинский кризис усилился после 
беспорядков и переворота в феврале 2014 года, и вооруженного 

конфликта, который впоследствии ужесточился. За последние восемь 

лет не было полного успокоения ситуации, напротив, противоречия 

росли как на внутреннем, так и на внешнем плане. Особенно с осени 
2020 года напряженности нарастают как в самой Украине, так и в 

отношении России, параллельно с прибытием Джозефа Байдена во 

главе США. Таким образом, в начале 2021 года создаются предпосылки 
для крайнего обострения украинского кризиса, тем самым вновь 

приобретая международный характер и серьезно угрожая 

региональную и европейскую безопасности. Военный конфликт с 
Россией с 24. февраля 2022 г. основывается на нерешенных проблемах 

и растущих противоречиях, которые ужесточались в предыдущие годы. 

Ключевые слова: Украина, Россия, различия идентичности, 

беспорядки и конфликты, международный фактор. 
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НАТО И ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ КАК ФАКТОРЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ В БОСНИИ И ГЕРЦЕГОВИНЕ 

 

Божидар Форца 

Аннотация: Босния и Герцеговина стала самостоятельным и 

независимым государством после распада бывшей СФР Югославии. 

Учитывая факт, что ключевым результатом гражданской войны в 
бывшей СФРЮ была гомогенизация пространства на национальном 

уровне, эта война в БиГ имел особый вес. На ход и итоги войны в БиГ 

оказало самое значительное влияние Европейское сообщество (до 1992 

года), затем Евросоюз и НАТО во главе с США. Вооруженные 
действия в БиГ были приостановлены Дейтонским мирным 

соглашением 1995 года, согласно которому БиГ был создан как 

государство двух образований и трех этнических сообществ.После 
приостановки военных действий и распада бывшего СФРЮ, новому 

государству БиГ не удается быть профункциональным на 

международном уровне, особенно ни на внутреннем. Одной из причин 

такого положения дел являются постоянные попытки пересмотреть 
Дейтонское мирное соглашение. Совокупность дисфункциональности 

БиГ как государства особенно отражается на состоянии безопасности в 

этой стране, которое измеряется аршином - ни миром, ни войной в 
невозможном государстве. Целью данной работы является попытка 

объяснить влияние НАТО и Евросоюза на безопасность БиГ, особенно 

в условиях новых геополитических отношений в Европе после 
военного вторжения России на Украину. Основная гипотеза, 

выдвинутая в исследовании, заключается в следующем: ключевым 

фактором внешней безопасности БиГ является различное отношение ее 

энтитетов к НАТО. Результаты исследования свидетельствуют о том, 
что давление на БиГ, чтобы стать членом НАТО, может вызвать 

внутренние волнения, которые могут привести к новой гражданской 

войне. Таким образом, ускорение вступления БиГ в Европейский союз 
и возвращение к первоначальному Дейтонскому мирному соглашению 

являются ключевыми факторами для предотвращения новых 

конфликтов на данной территории. 

Ключевые слова: НАТО, Европейский союз, Босния и Герцеговина, 

Дейтонское мирное соглашение, безопасность, факторы. 
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ПРАВА КОНСТИТУТИВНЫХ НАРОДОВ И ЭНТИТЕТОВ В 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ БОСНИИ И ГЕРЦЕГОВИНЫ 

 

Невенко Враньеш 

Аннотация: Спустя почти двадцать семь лет после подписания 

Дейтонского мирного договора и прекращения трагического конфликта 

в Боснии и Герцеговине, эта страна в политическом плане находится 
перед очень похожихими проблемами, с которыми она столкнулась в 

начале 1990-х годов, которые привели к ее распаду. Дейтонская 

концепция Боснии и Герцеговины содержит основной консенсус, 

основанный на конституционности трех ее народов, на основании чего 
ее существование возможно. Постдейтонская концепция Боснии и 

Герцеговины создавалась различными вмешательствами 

международных организаций, за которыми следовали постановления 
Конституционного суда БиГ, Европейского суда по правам человека, а 

также действия других субъектов, что привело к дестабилизации 

страны. Процесс начинается с того факта, что функциональность 

Боснии и Герцеговины может быть сохранена только в положениях 
«первоначального» Дейтонского мирного договора с Конституцией и 

равенством ее народов, а также консенсуса, гарантированного 

Конституцией и мирным соглашением. В этом смысле анализируется и 
подчеркивается связь между правами конституционных народов и 

энтитетов, с одной стороны, и выживанием Боснии и Герцеговины, с 

другой. Тема рассматривается с точки зрения политической системы 
Боснии и Герцеговины через ее правополитическую концепцию, а 

также текущие и будущие проблемы. 

Ключевые слова: Дейтонское мирное соглашение, конституционный 

народ, постдейтонская концепция БиГ, Конституционный суд БиГ, 
Европейский суд по правам человека, Босния и Герцеговина. 
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ВЛИЯНИЕ СМИ НА УГЛУБЛЕНИЕ КРИЗИСА В БОСНИИ И 

ГЕРЦЕГОВИНЕ 

 
Срджа Трифкович 

Аннотация: С самого момента подписания Дейтонско-Парижских 

соглашений осенью 1995 года присутствует склонность влиятельных 
фигур западного и, прежде всего, американского внешнеполитического 

истеблишмента (а также близких к ним актеров медиа, академической и 

аналитической сцены) выступать за унитаризацию Боснии и 

Герцеговины и радикальный пересмотр «Дейтона» для достижения 
этой цели. Сторонники унитаризации с самого начала имеют в виду 

четко очерченную цель: переход Боснии и Герцеговины от якобы 

неблагополучного и временно разделенного протеже (в виде) 
международного сообщества к якобы стабильной, многонациональной, 

интегрированной в НАТО либеральной демократии, которая будет 

упорствовать на «европейском пути». 

Ключевые слова: Босния и Герцеговина, СМИ, кризис, унитаризация, 

Дейтонское мирное соглашение. 

 

 
 

 

 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ИНТЕРЕСЫ СЕРБСКИХ ПОЛИТИЧЕСКИХ 

ПАРТИЙ В БОСНИИ И ГЕРЦЕГОВИНЕ 

 

Синиша Видович 

Аннотация: Появление многопартийной системы в конце 20-го 
столетия в Боснии и Герцеговине привело к доминированию 

национальных партий трех составляющих народов. Предпосылка этого 

явления заключалась в изменении существующей нормативной основы 
для политических партий. Национальные партии каждого народа 

имеют свои интересы и цели действий. Целью данной работы является 

установление стратегических интересов сербских политических партий 

в БиГ. Автор статьи исходит из гипотезы о том, что доминирующим 
стратегическим интересом сербских политических партий является, 

прежде всего, защита Республики Сербской и сербского народа. 

Нормативный, догматический, исторический и сравнительный метод и 
анализ содержания были использованы в исследовании. Результаты 
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работы подтверждают гипотезу и устанавливают, что среди 

стратегических интересов также есть уважение к существующей 

конституционно-правовой базе, укрепление демократии, верховенство 
закона, уважение прав человека и свобод, достижение социальной 

справедливости и защита окружающей среды.Ключевое различие 

между сербскими политическими партиями отражается в отношении 
евроатлантической интеграции. Существует заметное различие между 

интересами и целями, изложенными в уставах сербских политических 

партий, и тем, за что эти партии выступают в публичном дискурсе. 

Ключевые слова: стратегические политические интересы, сербские 

политические партии в БиГ, Республика Сербская, Босния и 

Герцеговина. 

 
 

 

 
 

КЛЮЧЕВЫЕ ВЫЗОВЫ И УГРОЗЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

РЕСПУБЛИКИ СЕРБСКОЙ 

 
Предраг Черанич 

Аннотация: С подписания Дейтонского мирного договора, который 

остановил войну, но и через статью IV с которой приняля 
Конституцию, Республика Сербская подвергалась давлению с целью 

отмены Конституции и передачи полномочий на уровень Боснии и 

Герцеговины (БиГ). Давление оказывалось из офиса Высокого 

представителя, двух западных посольств, а также от 
высокопоставленных чиновников из Брюсселя. Декларативно это были 

требования к более функциональной БиГ, необходимые для 

европейского пути и трансатлантической интеграции, как это в 
основном подчеркивалось. На практике это соответствовало 

политическим требованиям Партии демократического действия (ПДД), 

чтобы ее военные цели были реализованы в мире с помощью рычагов 
так называемого международного сообщества. Давление двигалось в 

направлении унитаризации БиГ и майоризации сербского народа, а 

также хорватского от имени «гражданской БиГ». Сопротивление со 

стороны Республики Сербской зависело от геополитической ситуации в 
регионе и за его пределами, а также от силы ее союзников, которые со 

временем становились сильнее и многочисленнее. Даже весь ужас, 

представленный Исламским государством, которое создалось на 



151 

Ближнем Востоке, не был достаточно убедительным, чтобы 

рассматривать преступления, совершенные против сербских солдат, 

теми же методами и во имя той же идеологии, как преступления 
совершенные на сирийском песке. Иностранный фактор не уважал 

доказательства, представленные постоянно из Сербской  и игнорировал 

замечания про двойные стандарты в судебной системе БиГ. Когда из 
высших институтов Сербской была запущена инициатива по 

возвращению похищенных полномочий, Сараево, а также и 

международные институты, реагировали непониманием и угрозами. 
Сербская получила поддержку от великих держав, России и Китая. 

Российская военная спецоперация дала противникам Сербской повод 

объявить сербских лидеров «российскими игроками», а восстановление 

полномочий-попыткой «украинизации БиГ». Крах и продолжение 
демонтажа Дейтонского соглашения является ключевой угрозой для 

Сербской. В этом контексте мы можем говорить о ключевых 

«инструментах», используемых для реализации заявленной цели, а 
именно: терроризме, который, как угроза, включает в себя уход 

добровольцев на иностранные поля сражений и их неконтролируемое и 

неадекватно наказанное возвращение в БиГ и последствия для 
безопасности, вызванные миграционным кризисом. Переворотные 

действия в форме прогнозируемых «цветных революций» также 

применялись в БиГ. 

Ключевые слова: Дейтонское соглашение, международное 
сообщество, терроризм, параджематы, ваххабизм, цветная 

революция. 

 
 

 

 

 

ТЕРРИТОРИЯ СР ЮГОСЛАВИИ В 1999 ГОДУ БЫЛА 

ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКОЙ ДЛЯ НОВЫХ ВОЕННЫХ 

АКТИВОВ НАТО 

 
Мирьяна Анджелкович-Лукич 

Любица Радович 

Аннотация: Бомбардировка Югославии в 1999 году былф 

использована для проверки эффективности новых военных активов 
США. Были исследованы модифицированные прорывные бомбы для 

уничтожения укрепленных бункеров и капониров, а затем впервые 
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сброшены на энергосистему Сербии «мягкие бомбы», которые не 

кажутся смертельными, но наносят большой ущерб электросистеме и, в 

частности, эффективность стратегического бомбардировщика ВВС 
США, тзв.самолет - «невидимка» B-2, который летел в СР Югославию, 

бомбил и возвращался в свою базу в штат Миссури. 

Ключевые слова: бомбардировка СРЮ, управляемая прорывная бомба 
JDAM, затемняющие бомбы, стелс-самолет B-2. 

 

 
 

 

 

ПРОБЛЕМА ВЗЫСКАНИЯ ВОЕННОГО УЩЕРБА, 

ПРИЧИНЕННОГО АГРЕССИЕЙ НАТО В 1999 ГОДУ 

 

Алек Рачич 

Аннотация: Агрессия против Югославии в 1999 году НАТО никогда 

не признавала это как таковое, но в течение 23 лет она называла это 
гуманитарным вмешательством. Это намеренно исключает 

возможность формирования проблемы военных репараций из-за 

классических военных действий. Чтобы не попасть в порочный 
юридический круг, мое предложение еще в 2001 году было просто 

объявить ущерб, нанесенный действиями НАТО на территории СР 

Югославии. Это, с точки зрения прямого ущерба, составляет 105 
миллиардов долларов, и, согласно моему предложению, необходимо 

требовать от членов НАТО по количеству ударов, которые их самолеты 

совершали по территории СР Югославии. Поскольку Черногория 

теперь является членом НАТО, она может регулировать свои 
претензии, заключая договор внутри альянса, к которому она 

принадлежит. Что касается Республики Сербия, то, согласно 

идентификационному номеру, взимаемый ущерб должен быть 

выплачен каждому совершеннолетнему гражданину. 

Ключевые слова: агрессия НАТО против Югославии, военный ущерб. 
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НЕДОСТАТКИ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В 

РЕАГИРОВАНИИ НА БЕДСТВИЯ 

 

Милета Милашинович 

Аннотация: В статье апострофируется несколько вопросов, на которые 

мы пытались дать достойные ответы, которые обязательно 

навязывались силой проверенных фактов. В отечественной литературе 
эта тема неоправданно маргинализована, поэтому ощущается нехватка 

научных работ, независимо от того, что говорится о частых 

столкновениях с бедствиями, которые проявляются в виде наводнений, 

засух, землетрясений, пандемий и других явлений, которые оставляют 
некогда длительные последствия в обществе и окружающей среде. При 

обращении с факторами, угрожающими безопасности общества, чаще 

всего выделяются те, которые относятся к внешним и внутренним, в то 
время как стихийные бедствия, пандемии и др. игнорируются, хотя они 

часто оставляют тяжелые последствия, требующие длительного 

лечения для восстановления во всех сферах общества. Наша страна, к 

сожалению, имеет богатый опыт с указанными явлениями, которые 
показали все недостатки в системных и функциональных формах 

существующих правовых и институциональных правил, поэтому 

необходимо постоянно совершенствовать все сегменты существующих 
и создавать новые элементы системы. Это связано с тем, что в процессе 

перехода, через который проходит наша страна в течение многих лет, 

старые правовые институциональные решения, которые десятилетиями 
демонстрировали очень хорошие результаты, в значительной степени 

игнорировались и опустошались, поэтому в последние несколько лет 

предпринимаются усилия по адекватному заполнению пробелов в этой 

области. Мы стремились дать аналитическое представление о 
существующем состоянии с новыми правовыми рамками, 

регулирующими функционирование системы в обычных и 

чрезвычайных ситуациях. В созвездии новых международных 
отношений, особенно региональных, необходимо уделять гораздо 

больше внимания, чем было до сих пор, чтобы ответить на вопросы, 

которые помогают построить систему снижения риска самых разных 
бедствий. Посколькумеждународное сотрудничество не знает 

территориальных границ, оно имеет особое значение. Это 

подтверждает тот факт, что взаимозависимость субъектов 

международного сообщества является неизбежным фактором 

выживания. 

Ключевые слова: безопасность, стихийные бедствия, пандемии, 

международное сотрудничество, угрозы, чрезвычайные ситуации. 
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