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Рaдoвaн Радиновић1

АКТУЕЛНО СТAЊE, СТРAТEГИJA И ПEРСПEКТИВE НATO
САВЕЗА
Сажетак: У овом раду дате су главне преокупације челника НАТО-а
изложене на самиту одржаном у Варшави лета ове године. Било је речи о
новом идентитету НАТО савеза као фактора светске, а не више регионалне
евроатлантске безбедности. Тај нови идентитет НАТО-а огледа се и у све
изразитијем политичко-безбедносном, а све мање у чисто војном карактеру
Алијансе. Тежиште самита било је на мерама које треба предузети да би се
сузбио све израженији руски утицај у свету, а посебно у руском суседству. Те
мере су врло широког спектра, од политичко-пропагандних, до војнобезбедносних.
Кључне речи: идентитет НАТО, ширење НАТО, сузбијање руског утицаја,
стратегија НАТО, самит НАТО у Варшави, јачање источног и северног крила
НАТО.

УВОД
У процесу транзиције света из униполарног у мултиполарни поредак,
поједине регионалне организације, као што су НАТО и Европска унија,
добијају другачију улогу и уживају све мање поверење држава савременог
света, па чак и њихових чланица. Покушавајући да се и даље задрже на нивоу
утицајних субјеката међународних односа, НАТО и ЕУ настоје да, кроз
мултилатерално деловање, обезбеде себи нове улоге које би поштовале и друге
велике силе. Супротно тој намери, долази до ерозије поверења у те
наднационалне организације, поготово што се НАТО све више декларисао као
агресивна војна сила која креира, а не решава кризе и оружане сукобе.
Саопштење је засновано на Декларацији о трансатлантској безбедности
НАТО-а, која је усвојена на самиту Алијансе одржаном у Варшави лета ове
године. У декларацији су дати и неки нови елементи глобалне и евроатлантске
стратегије НАТО-а, који су резултат стања у коме се налази или у које улази
савремени светски поредак.
У НАТО савезу све су очигледније пукотине и неслагања око његовог
места и улоге у међународним односима. Ти проблеми присутни су и међу
његовим водећим чланицама и мултипликују се кроз креирање кризе у Европи,
која је највише подстакнута Украјинском кризом. Кроз Варшавски самит,
1
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САД, Велика Британија и Немачка настоје да очувају јединство Алијансе и
створе политичке, економске и војне предуслове за даљи поход Запада ка
истоку.

ПРОМЕНА КАРАКТЕРА НАТО САВЕЗА
НАТО је примарно настао као војна и одбрамбена евроатлантска војна
алијанса чији је тежишни задатак био одбрана Запада, пре свега Европе, од
војне инвазије Совјетског савеза у околностима биполарне поделе света и
хладног рата између две водеће светске супер силе. Како је хладни рат нестао,
а из њега Запад изашао као победник, наступила је потреба да се редефинише
првобитна улога и карактер НАТО-а сагласно насталим променама у светском
поретку униполарне моћи. У том смислу и погледу, Варшавски самит је
истакао да НАТО треба да штити безбедност на трансатлантском простору, а
то значи у Европи, Азији, Африци, на истоку, западу, северу, и југу. Дакле,
НАТО жели да се позиционира као глобални, а не више као регионални
безбедносни фактор. У фокусу његове пажње је безбедност свeтa, a нe сaмo
њeгoвoг зaпaднoг дeлa.
Као глобални безбедносни фактор, НATO жeли дa будe зaмeнa зa снaгe
УН, односно да се позиционира као вojскa свeтскe oргaнизaциje. Али, нe вojскa
кoja ћe пoштoвaти oдлукe и чeкaти oдлукe УН, нeгo ћe те одлуке нaмeтaти и
радити по својој вољи у складу са стратешким интересима Запада, кao штo je
тo урaдилa зa врeмe aгрeсиje нa СР Jугославију.
Поред реченог, НАТО треба да све више поприма обележја политичкобезбедносне, а све мање стриктно војне алијансе, која има и одговарајуће шире
безбедносне и политичке амбиције. Очита потврда тако промењене улоге,
карактера и физиономије НАТО-а су и бројни партнерски споразуми које
Алијанса склапа са многим државама у свету. У реченом смислу, врло је
илустративан пример споразума који је НАТО недавно потписао са Србијом
(IPAP), а који садржи све мање војних, а све више невојних елемената. То
сведочи о настојању идеолога НАТО-а да му утисну нови идентитет који ће га
шире позиционирати на политичко-безбедносној сцени савременог света. Тиме
и његове амбиције несумњиво расту.

КАКО АЛИЈАНСА ПРОЦЕЊУЈЕ КРИЗЕ У СВЕТУ
Глaвнe нeурaлгичнe тaчкe кoje су нa сaмиту aпoстрoфирaнe, а кoje
угрoжaвajу бeзбeднoст свeтa су Сeвeрнa Африка, Блиски истoк, Срeдњи истoк
и Украјина. Сва та кризна жаришта позната су од раније, са напоменом да она
нису угашена и да прете да ескалирају и свет уведу у нове сукобе, уз
могућност да прерасту у шири сукоб између великих сила.
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Свe изрaзитиje сe кao нoвo, односно старо кризнo жaриштe aктивирa
Дaлeки истoк. Ту се мисли на Северну Кореју, Кинeскo мoрe, рускo- jaпaнски
oднoс и сукоб око Карипских острва.
Кризa нaд свим кризaмa je мигрaнтскa кризa. У ствари, тo je eуфeмизaм
зa мнoгo oзбиљниjу пojaву, коју бих нaзвao сeoбoм нaрoдa. Та сeoбa нaрoдa
угрoжaвa eврoпску цивилизацију и њен идeнтитeт. Oвa кризa сe нe мoжe
рeшити тaкo кao штo сe тo дaнaс чини, тј. распоредом избеглица, већ се мoжe
рeшити сaмo тaмo гдe сe криза и дoгaђa. Нe жицoм, вojскoм и пoлициjoм, већ
санирањем криза на местима где се оне догађају. А за то је неопходна
политичка одлука, воља да се престане са стратегијом глобалног
интервенционизма, којој Запад и САД на његовом челу, прибегавају још од
времена оружане агресије на СР Југославију 1999. године.
Jeдaн oд глaвних глoбaлних безбедносних изaзoвa je тeрoризaм. Oн сe
пoгрeшнo свoди нa његов ислaмски дeo. Зaпaд и СAД тo фoрсирajу jeр тaкo
прaвдajу свojу стрaтeгиjу глoбaлнe интeрвeнциje по свeту. Међутим, свe чeшћe
сe jaвљаjу други oблици тeрoризмa, кojи нису повeзaни сa ислaмским
фундaмeнтaлизмoм. Тога има у Нoрвeшкој, Немачкој, Амeрици, а све чешће се
јављају други облици тероризма, ван концепта и контекста исламског
фундаментализма, и ширe сe oблици терористичког дeлoвaњa, хибридног
ратовања итд. Teрoризaм jeстe глoбaлни изaзoв, али подразумева далеко
озбиљнију анализу него што се то до сада чинило, односно захтева далеко
мање упрошћавање него што је то случај данас. Сузбијање тероризма тражи
сузбијање његових узрока, а не само последица, а да би се схватили прави
узроци, треба много више озбиљних анализа и студија.
Вeћину свих кризa изaзвao je Зaпaд на челу са СAД-ом. Зaтo сe мoжe
рeћи дa je НATO инструмeнт глoбaлнoг, вojнoг интeрвeнциoнизмa Зaпaдa,
прeдвoђeнoг и присиљeнoг oд странe Амeрикe. Зaпaд плaнирaнo изaзивa кризe
дa би њимa упрaвљao, али тако да их нa крajу или уопште нe рeши, или рeши
искључивo у склaду сa свojим стрaтeшким интeрeсимa. Oтудa je свeт пун
зaмрзнутих кoнфликaтa, кojи сe пoврeмeнo гaсe и пaлe, пo пoтрeби Зaпaдa.
Санирање криза и не успева, јер кризe сe oтимаjу кoнтрoли и нaкoн тoгa
нaстaje хaoс. Тo сe види у Сириjи, Сeвeрнoj Африци, Ирaку, Авгaнистaну,
Укрajини и може се рећи да је свет све ближе геополитичком хаосу него
свеопштем и трајном светском миру. И зато је нужно покренути иницијативу
да се предупреде кризе које воде у сукоб великих сила, што би могло
уништити данашњу цивилизацију.
Све више се и све очигледније пoкaзуje у прaкси дa Зaпaд нити умe,
нити мoжe дa упрaвљa свeтoм. Иако је себе замислио и поставио у ту улогу, тaj
aмeрички унипoлaрни свeтски пoрeдaк урушава се и неповратно прeoбликуje у
вишeпoлaрни свeт. НATO, у стању у каквом је данас, ниje дoрастao глaвним
бeзбeднoсним изaзoвимa, a тo су, између осталог, aсимeтрични рaтoви у кojимa
вojнa силa нeмa прeсудну улoгу. Тeрoризам сe нe мoжe сузбити клaсичним
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вojним oпeрaциjaмa, како се то данас чини и кoje je НAТO jeдинo у стaњу дa
изводи. Сагласно тoмe, НAТO ниje спoсoбaн дa сe oзбиљнo ухвaти у кoштaц с
тeрoризмoм, а понајмање да на тај начин реши кризу коју сам назвао сеоба
народа.
За опште стање у коме се НАТО налази данас, може се рећи да
Aлиjaнсa нити имa oдгoвaрajућу стрaтeгиjу и рeсурсe, нити структуру и
стручне могућности дa oдгoвoри нa глoбaлнa бeзбeднoснa питaњa и изaзoвe,
кaкo то жeли дa се покаже и нaмeтнe. Пoсeбaн прoблeм зa стaњe НАТО-а je
пукoтинa нaстaлa нa његовом jужнoм крилу, које је иначе најосетљивије,
изaзвaнo пучeм у Tурскoj. Како ће се то одразити на стање НАТО-а, видећемо,
али нисам сигуран да се може лако излечити.

ЕЛЕМЕНТИ СТРАТЕГИЈЕ НАТО САВЕЗА СА САМИТА У
ВАРШАВИ
Главна преокупација Алијансе односи се на сузбиjaњe свe изрaзитиjeг
стрaтeгиjскoг утицaja Русиje у Европи и свету, дакле, не само у непосредном
руском суседству, вeћ и нa глoбaлнoм плaну, у Eврoпи, Грузиjи, Кaвкaзу,
„кавкаском Балкану”, Дaлeком, Срeдњем и Блиском истоку, Африци,
Укрajини, Лaтинској Америци. На плану сузбијања ширења руског утицаја,
НАТО планира да предузме низ мера, а посебно:
- Ширити и јачати антируско становиште, тако што ће се на сваки
начин и у свакој прилици ширити страх од руске оружане агресије, пре свега
на Балтичке земље, Скандинавију, Пољску, Украјину и Молдавију.
- Претње, притиске и застрашивање оних земаља које се још противе
ширењу антируског расположења, где Србија заузима „почасно” место.
- Свeoпштa, свaкoврснa и свaкoднeвнa сатанизација Русије као земље,
којој је иманентно ширење према својим суседима и коју у томе треба
онемогућити.
У склопу стратегије увођења санкција Русији, прокламовано је неколико
корака:
-

Ограничити или потпуно онемогућити извоз руских енергената.
Онемогућити приступ Русије новим технологијама и тако спречити
технолошки препород Русије, што је њој приоритет свих приоритета.
Изазвати пад стандарда становништва Русије, што је предуслов за
планиране масовне немире који би могли уздрмати власт руског
председника и довести до неке врсте тзв. обојене револуције.
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-

-

Предузети широк спектар мера на плану и јачању деловања свих
аспеката тзв. пете колоне, укључујући и све облике антидржавног
деловања тзв. невладиног сектора.2
Зауставити било какав облик културолошког утицаја Русије. Ту се
мисли на гашење телевизија и сајтова који су под руским утицајем,
свеколике антируске кампање и пропаганде, карикатурално
приказивање Русије и Руса у филмовима и ТВ серијама, стриповима, уз
наглашено истицање руског наводног примитивизма, силеџијства,
непросвећености и злочинства, потцењивачки однос према руској
историји, култури и цивилизацији, укључујући отимање имовине
руских олигарха који свој капитал и даље држе у земљама Запада, пре
свих у Великој Британији.
Наставити ширење НАТО-а ка границама Русије. Циљ ширења НАТОа ка границама Русије је:
 Потпуно затворити све правце којима би Русија могла да
успостави везу са европским континентом, било преко Балтика,
Централне Европе и Балкана. У овом контексту превасходно
нас интересује Балкан.


Отворити тзв. „меки трбух” са правца Кавказа, где се ширење
НАТО-а односи на Грузију, Јерменију, Азербејџан, али и на
остваривање војне победе у Сирији, што се данас чини готово
немогућа мисија. Тај део свога дворишта (Јерменија, Грузија
итд.) Русија неће препустити америчкој доминацији ни по цену
ратног сукоба, што се могло видети из одлучне руске војне
акције у Грузији и у Сирији.



Ући дубоко у руску низију, пре свега преко Украјине. За сада се
не види како би то Америка могла да оствари, осим ако би
Русија препустила исток Украјине где се сада налази активно
кризно жариште, што је такође мало вероватна опција. На
основу тога, могло би се закључити да су изгледи да НАТО
оствари три претходно наведена циља ширења изузетно мали.

Упркос малим изгледима за успех, ширење ће се наставити спровођењем још
неких мера:
- Јачање војних ефектива у земљама чланицама, што је управо ових
дана на делу, како у земљама Балтика и Скандинавији, тако и у Пољској,
Румунији и Бугарској.

2

http://www.msz.gov.pl/en/foreign_policy/nato_2016/summary_of_two_days_of_the_nato_summit_in
_warsaw
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- Пријем нових чланица, што се односи пре свега на Србију, Украјину,
Грузију, а што може изазвати нови талас притисака, уцена и условљавање
наше земље, пре свега на њеном путу приближавања чланству Европске уније.
- Склапање нових стратешких партнерстава. Ова мера се може
односити на Блиски, Средњи и Далеки исток, а не на Европу, јер је ту, изузев
Србије, ситуација потпуно јасна.
Потребно је, такође, спроводити и следеће мере:
- Развлачити војну моћ Русије, намећући јој истовремено ангажовање
на више праваца и на више мањих жаришта. Овоме треба додати сталну тежњу
Запада, пре свега САД-а, да се Русији наметне трка у наоружању, што би
Русију трајно скренуло с пута њеног технолошког препорода, а што је њен
трајни приоритет. Да је Русија израсла у моћну конвенционалну војну силу и
да јој зато треба наметнути развлачење снага широм света, показала је руска
војна интервенција у Сирији, коју је Русија извела и још увек изводи, на позив
Владе и председника Сирије, Башара ел Асада. Та војна интервенција Русије
потпуно је шокирала Запад и САД, јер су схватили да је Русија у стању да исто
као и они, ако не и још успешније, изведе прецизне конвенционалне ракетноавијацијске ударе са копна, мора и из ваздуха, и то на великим даљинама, што
је до тада био искључиви монопол Запада, а што је Запад обилато
демонстрирао у оружаној агресији на СР Југославију 1999. године.
Принцип и опредељење САД-а и Запада да руску војну моћ развуку на
више праваца, кризних жаришта и стратегијских фронтова и да је, на тај
начин, ослабе и учине неспособном да им се успротиви у њиховој намери
даљег војног опорављања Русије, САД намеравају да остваре применом
неколико конвенционалних и комплементарних мера:
- Активирањем нових кризних жаришта, која по свом стратешком
значају не би могла остати изван директног војног ангажовања Русије. Ту се,
пре свега, мисли на подручје Далеког истока и то: на Јужно кинеско море и
спор Русије и Јапана око Карипских острва, а и на ново врло изгледно
међукорејско заоштравање. Активирањем тог деликатног кризног жаришта не
само да се наметнула потреба новог директног војног макар посредног руског
ангажовања, већ би и угрозило јачање руско-кинеског стратешког партнерства
као битног чиниоца у њиховим напорима на изградњи униполарног светског
поретка.
- Активирањем и интензивирањем постојећих кризних жаришта у
свету, на шта Русија логиком своје геостратешке позиције мора реаговати
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додатним војним ангажовањем. Ту се мисли, пре свега, на: Украјину, Балкан,
Блиски исток и Кавказ, али и на Африку и Латинску Америку.3
- Држањем стално отворене претње тзв. Великим ратом. Та врста рата
овог тренутка је на режиму највишег степена стратегије одвраћања, тако да до
њега може доћи мало вероватно или готово невероватно. Под плаштом
претње, настоји се оставити, као опседнут простор Русије, да своју војну моћ,
пре свега нуклеарну шири дуж светских мора и океана, како би задржала
могућност узвратног стратегијског удара, а на томе се иначе заснива стратегија
одвраћања. А то до крајњих граница исцрпљује руске војне и економске моћи.
- Ојачати северно и источно крило НАТО-а. У склопу ове стратегијске
мере, НАТО намерава, а ту намеру је делом већ и остварио, да у Балтичком
заливу, Пољској и Румунији размести нове војне снаге високог степена
борбене готовости, спремне да одмах ступе у борбу. У три Балтичке земље и
Пољску размештају четири батаљона од по хиљаду војника, а у Румунији
мултинационалну бригаду НАТО-а. Посебно је битно уочити да у Пољској
размештају амерички батаљон, чиме се жели ставити до знања Пољској да
НАТО на њу рачуна као на свог верног савезника и што је посебно важно, тим
гестом САД стављају до знања Пољској да подржавају њен одавно познати
антируски став и расположење.4
Овоме још треба додати и одлуку НАТО-а да од САД-а преузму
командовање свим елементима тзв. антиракетног штита и то: америчким
бродовима који се налазе у Шпанији, радаром који је стациониран у Турској и
ракетама-пресретачима које се налазе у Румунији.
Eфeкти свих наведених мeрa кoje НАТО прeдузима веома су
ограничени у чисто војном смислу, али у практично-пропагандном смислу
имају одређени ефекат и значај. Овим путем, НАТО жeли дa ojaчa увeрeнoст
својих члaницa дa ћe бити брaњeнe aкo буду нaпaднутe, тимe НATO jaчa свoj
пoљуљани крeдибилитeт, a посебно jaчa aнимoзитeт свих ових земаља прeмa
Русиjи. Тo je jeднa oд главних кaрикa у oдржaвaњу кредибилитeтa НATO-а и
jaчaња његове унутрaшње кoхeзиjе. Бaтaљoни су чистo прoпaгaнднoг
кaрaктeрa, тo ниje никaквa гaрaнциja, ниje никaквa oзбиљнa вojнa силa, вeћ
пoдгрejaвaњe aнтирускoг рaспoлoжeњa у тим зeмљaмa и њихово вeзивaње тих
зeмaљa зa НATO.

3

https://rs-lat.sputniknews.com/rusija/20160710/1107151366/rusija-nato-reakcije-samit-obuzdavanjepretnja1.html
4
http://www.tanjug.rs/full-view.aspx?izb=257023
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ЗАКЉУЧАК
Може се констатовати да све стратешке мере које НАТО планира да
предузме или их је већ предузео, не представљају никакву озбиљну нову војну
претњу Русији. У евентуалном судару са Русијом, оне не би могле издржати
дуже време, јер их треба сагледати само као мере подршке већ широко
распрострањеном антируском расположењу у земљама Балкана и Источној
Европи, али и подгревање тог расположења у свим чланицама Алијансе. А
управо то може бити увод у нова опасна заоштравања, укључујући и тзв.
Велики рат из ког нико не би изашао као победник, већ би сви били поражени,
а цивилизација коју свет познаје вратила би се у камено доба. У томе треба
видети сву опасност таквог ирационалног понашања Запада и његове сулуде
намере да покори једну земљу која у просторном погледу заузима готово
трећину светског копна, а која свет ни на који начин не угрожава.

ЛИТЕРАТУРА
1. Бжежински, З., Велика шаховска табла, ЦИД, Подгорица, 1999.
2. Војна Енциклопедија 3, Друго издање, Војноиздавачки завод, Београд,
1972;
3. Димитријевић, Б., Југославија и НАТО, Војна штампарија
Београд,Београд, 2003;
4. Ђорђевић, О., Лексикон безбедности, Партизанска књига, Београд,
1986;
5. Милашиновић, Р., Амерички поход на свет, ЗАД, Београд, 1996;
6. Младеновић, М., Килибарда, З.,: Шангајска организација за сарадњу,
Војно дело, пролеће 2011, 24-40.
7. Накарада, Р., Рачић, О., Распад Југославије изазов европској
безбедности, Институт за европске студије, Београд, 1998;
8. Петрановић, Б., Историја Југославије 1918-1988, Социјалистичка
Југославија 1945-1988, Нолит, Београд;
9. Степић, М., Геополитика неоевроазијства, Институт за политичке
студије, Београд, 2013.
10. Савић, С., Стубови Европске безбедности на почетку 21. века, Медија
центар Одбрана, Београд 2013;
11. http://www.msz.gov.pl/en/foreign_policy/nato_2016/summary_of_two_days
_of_the_nato_summit_in_warsaw
12. http://www.tanjug.rs/full-view.aspx?izb=257023
13. https://rs-lat.sputniknews.com/rusija/20160710/1107151366/rusija-natoreakcije-samit-obuzdavanje-pretnja1.html
14. http://www.cdtmn.org/2016/07/09/nato-ostaje-u-avganistanu/

16

Душан Н. Пророковић 1

СТРАТЕГИЈА НАТО 2020 И ВАРШАВСКИ САМИТ:
КОНТИНУИТЕТ ПОЗИЦИОНИРАЊА НАТО У ИСТОЧНОЈ
ЕВРОПИ
Сажетак: Последњи НАТО самит, одржан у Варшави 2016. године, потврдио
је да постоји континуитет позиционирања НАТО-а у источној Европи. Циљ
истраживања је да се сагледа на основу којих стратешких и доктринарних
докумената НАТО планира своју политику у овом региону. Комбинованим
коришћењем метода прегледа литературе и анализе садржаја различитих
званичних докумената НАТО савеза, долази се до закључка да кључно место у
систему планирања политике заузима Стратегијска концепција НАТО 2020,
усвојена 2010. године. Овом стратегијом је усмерено дугорочно постављање
НАТО-а, а када се ради о регионалној безбедности источне Европе, три теме
су најважније: однос према Русији, позиционирање на Блиском истоку и
питање сарадње са ЕУ. Поред уводног и закључног дела, рад се састоји од још
две целине. У првој је описана усклађеност закључних аката НАТО самита са
Стратегијском концепцијом, а у другом су објашњени приоритети и циљеви
дефинисани у Стратегијској концепцији, са посебним акцентом на енергетској
безбедности.
Кључне речи: НАТО, источна Европа, Стратегијска концепција НАТО 2020,
ЕУ, Русија, Иран, енергетска безбедност.

УВОД
У закључном документу НАТО самита, одржаног у Варшави 8-9. јула
2016. године, као кључни циљеви у наредном периоду, између осталих, наводе
се: 1) јачање војног присуства Алијансе у Пољској, Естонији, Летонији и
Литванији у 2017. години, што ће бити остварено размештањем четири нова
батаљона на овом подручју; 2) проглашавање иницијалне оперативне
способности (Initial Operational Capability) противракетног штита постављеног
у Европи због претњи из Ирана и Северне Кореје; 3) посвећеност јачању
одбране сајбер простора (cyber defence), како од стране појединачних чланица,
тако и заједничким напорима НАТО-а; 4) ангажовање нових ваздухоплова за
прикупљање обавештајних података (Boeing E-3 Sentry AWACS) са циљем
ефикасније борбе против Исламске државе; 5) организовање обуке у Ираку; 6)
проширивање присуства поморских снага у Средоземном мору, како би се
савладала европска мигрантска криза (European migrant crisis); 7) настављање
1
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мисије у Авганистану и после 2016. године; 8) упућивање Свеобухватног
пакета подршке (Comprehensive Assistance Package) Украјини; 9) потписивање
заједничке декларације са представницима ЕУ (председницима Европског
савета и Европске комисије) о подизању нивоа сарадње између НАТО-а и ЕУ
на виши ниво. Декларација обухвата области у којима две организације могу
унапредити сарадњу, укључујући поморску безбедност (maritime security) и
борбу против хибридних претњи (hybrid threats) које долазе од све агресивније
Русије.2 У контексту „руске претње” помиње се и војно-политички ангажман
ове земље у региону Кавказа и у Молдавији, као кршење међународног права и
нарушавање територијалног интегритета Украјине.
Поред текућих послова и одржавања постојећих мисија, те по први пут
јасно назначеног опредељења да се војни савез озбиљније позабави
мигрантском кризом (што је учињено после великог притиска европских
држава), приметна је фокусираност НАТО-а на три теме: однос према Русији,
позиционирање на Блиском истоку и питање сарадње са ЕУ. НАТО, иначе,
посвећује значајно време наведеним темама на свим кључним скуповима које
организује у последњих седам година.

ЗАКЉУЧЦИ НАТО САМИТА И УСКЛАЂЕНОСТ СА
СТРАТЕГИЈСКОМ КОНЦЕПЦИЈОМ
У Варшави, 2016. године, лидери држава чланица НАТО савеза
заправо су наставили да корачају путем који је утабан током претходног
самита, одржаног 2014. године у велшком Њупорту. Сада се потписује
заједничка декларација са ЕУ, а тада се позивало на јачање механизама
колективне одбране, кризног менаџмента и кооперативне безбедности3; сада се
распоређују нове војне снаге у региону Балтика и упозорава на понашање
Русије у контексту „хибридних претњи”, а тада је установљен посебан
комуникацијски центар у Летонији како би се пратили и анализирали модели
„хибридног ратовања” (Strategic Communications Centre of Excellence in Latvia);
и тада и сада се значајна пажња посвећује претњама које стижу из Русије, са
Блиског Истока и из Северне Африке (мигрантска криза, регионална
безбедност у медитеранском басену), спомиње борба против Исламске државе
(у том контексту и наставак активности у Ираку и Авганистану), изражава
посвећеност за убрзавањем стављања у функцију противракетног штита и
4
осуђује нарушавање територијалног интегритета Украјине. Слични закључци
могли би се извући и детаљном анализом завршног документа НАТО самита
5
из 2012. године, одржаном у Чикагу.
2

NATO, Warsaw Summit Communiqué, Warsaw, 2016.
NATO, Wales Summit Declaration, Newport, 2014, §3.
4
Исто, §5, §16, §18, §35.
5
NATO, Chicago Summit Declaration, Chicago, 2012.
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У посматраном временском периоду, дакле, нема већих промена у
перцепцији главних претњи по безбедност НАТО чланица, иако је дошло до
промене одређених околности. У овом раду ћемо, колико простор дозвољава,
анализирати позиционирање НАТО-а у вези са три најфреквентније теме:
Русија, Блиски исток и односи са ЕУ.
Када је реч о промени околности, навешћемо два илустративна
примера. Прво, у јулу 2015. године постигнут је договор између Ирана и
„групе 5+1” (пет сталних чланица СБ УН плус Немачка) о постепеном
укидању санкција овој земљи у замену за детаљнији надзор развоја нуклеарног
6
програма , услед чега би било логично да се војна, економска и политичка
сарадња НАТО чланица са Ираном шири. И поред тога, ирански нуклеарни
потенцијал је остао означен као једна од најважнијих претњи безбедности
НАТО-у, због које се „проглашава иницијална оперативна способност”
противракетног штита. Друго, уз посредовање ОЕБС-а, усаглашени су
принципи решавања Украјинске кризе у такозваном Минском проколу
(Минский протокол), а први корак је требало да представља организовање
локалних избора у Луганској и Доњецкој Народној Републици.7 До тога није
дошло, а НАТО не само да није извршио „користан притисак” на званични
Кијев, већ је најавио нови Свеобухватни пакет подршке за Украјину.
Разлоге оваквог приступа НАТО савеза треба тражити у стратешким
8
смерницама утврђеним Стратегијском концепцијом НАТО 2020 . Писање
новог стратешког оквира најављено је на НАТО самиту у Стразбуру и Келну,
априла 2009. године. На први поглед, изненађење је представљало то што се
свега десет година после усвајања документа идентичног назива (на НАТО
самиту у Вашингтону 1999. године усвојена је Стратегијска концепција
НАТО), приступа процесу који суштински означава и ново постављање овог
војног савеза у међународном окружењу. Међутим, треба имати у виду да се за
тих десет година променила равнотежа снага у међународним односима, те да
је почела трансформација структуре светског политичког система. Велика
економска криза доживљава свој врхунац у интервалу 2007-2008. године,
остављајући дугорочне последице на функционисање глобалне економије и
отварајући широк маневарски простор за геоекономски продор Кине у многе
регионе (у том контексту треба сагледати и дефинисање нове геоекономске
концепције Кине назване „Један појас-један пут”, а која укључује ширење зоне
економских интереса на јужну и централну Азију, Блиски исток, источну
Африку и централноисточну Европу); Русија је интервенцијом у Јужној
Осетији и брзим признавањем ове самопроглашене државе заједно са
Абхазијом 2008. године показала да ће одлучно бранити своје интересе на
6

Joint Comprehensive Plan of Action, 5+1 and Iran, Vienna, 14 July 2015: 3-5.
OSCE, Протокол по итогам консультаций Трехсторонней контактной группы, Minsk, 2014:
1-2.
8
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постсовјетском простору свим расположивим средствима; неуспех војних и
цивилних мисија у Ираку и Авганистану је постао очигледан и изазвао је
велике полемике унутар кључних НАТО чланица; претња од радикалних
исламистичких група постајала је све озбиљнија итд. Свет из 2009. године се
по многим стварима разликовао од оног из 1999. и НАТО је на то морао
пронаћи одговор.

КЉУЧНЕ ОДРЕДБЕ СТРАТЕГИЈСКЕ КОНЦЕПЦИЈЕ НАТО
Кључне промене утврђене 1999. године у Вашингтону биле су:
сагласност око неопходности проширења НАТО-а на исток; преузимање улоге
гаранта демократских вредности у свету и заштитника људских права;
могућност предузимања војних акција Алијансе ван територија држава
чланица НАТО-а и, уколико је потребно, без мандата Уједињених нација.9
Нове политичке смернице логично су произилазиле из тада идентификованих
претњи по глобалну безбедност, што су, поред и данас актуелног спречавања
пролиферације нуклеарног оружја и технологија и предвиђања пораста
напетости на линији глобални север-глобални југ узрокованих економскосоцијалним разликама, била и питања угрожавања људских права и
демократских вредности широм света.
„Треба међутим подсетити да је претходни документ, из 1999. године,
био одраз западњачког полета. Претходна НАТО стратегија писана је у
тренутку када је Русија банкротирала, БДП у Бразилу и Индији био за 40 одсто
мањи него данас и када су берзе у југоисточној Азији попадале. Иако је било
западних политичара, попут Џорџа Буша старијег или Франсоа Митерана, који
су упозоравали да се мора водити опрезнија и уравнотеженија политика после
самоурушавања Источног блока, хаоса изазваног распадом СССР-а и почетка
кризе на Балкану, ипак је превладало мишљење о великој, историјској и
цивилизацијској победи. У еуфорији која је завладала мало ко се обазирао на
упозорења. Више се размишљало о отвореном путу ка природним ресурсима и
јефтиној радној снази на Истоку. Наслов књиге Френсиса Фукујаме „Крај
историје” постао је синоним за представу Запада о томе шта се заправо десило
тих година, иако је, суштински, Фукујама изгледа имао на памети сасвим
друге ствари. Резултат свега тога јесте да данас живимо у небезбеднијем свету
него пре 20 година. Број (не)потврђених нуклеарних сила се удвостручио,
муслиманско становништво широм света се дугорочно радикализовало,
разлика између богатих и сиромашних се повећала стварајући драстичнију
поделу на богати север и сиромашни југ, битка за управљање природним
10
ресурсима је беспризорнија него икада.”
9
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Новим решењима дефинисаним у Стратегијској концепцији НАТО
2020 (радом експертског тима за писање документа руководила је Медлин
Олбрајт) делимично се и констатује чињеница да претходна „Вашингтонска
стратегија” није донела очекивани резултат, пошто су уместо промовисања
људских права и демократских вредности, доминантне теме постале, на првом
месту, енергетска безбедност, а затим и поузданост и заштита информационих
система, еколошки проблеми и обуздавање демографског раста. Посебан
проблем представљају промене у области финансија и привредне активности.
Запад јесте и даље економски најзначајнији део света, али ни изблиза са
доминантном позицијом коју је имао средином деведесетих година прошлог
века.
Стратегијском концепцијом НАТО 2020 покренуто је и питање односа
НАТО и ЕУ. Унутар ЕУ, уместо дотадашње категорије Заједничке безбедносне
и одбрамбене политике (Common Security and Defense Policy), Лисабонским
споразумом из 2007. године јасно се предвиђа „могућност стварања заједничке
европске одбране”11, а шта то конкретно може значити у будућности, остаје
отворено. Аутори предлога нове стратегијске концепције НАТО савеза су зато
упозорили да се не сме оставити било какав простор за двојака тумачења и да
12
„Лисабонски споразум мора бити у функцији даљег јачања НАТО-а” . Како
би се обезбедила чвршћа интеграција и предупредило стварање нових
проблема предлаже се низ унутрашњих структурних промена: од тога како
треба „појаснити значење мање битних питања на које државе чланице неће
моћи да стављају вето”, преко нове одредбе да „нижи нивои не могу да одлажу
извршење одлука донетих консензусом”, до давања већих надлежности и
већих ресурса Врховној савезничкој команди (SACEUR). Предвиђа се и јачање
снага за специјалне операције (SOF), као и снага за брзо деловање (NFR 
NATO Response Forces) које морају представљати „нове истинске
мултинационалне формације са уједињеном контролом и независном
логистиком”. Инсистирање на оваквим променама образлаже се, између
осталог, и „незадовољством досадашњим начином и обимом размене
обавештајних информација” између служби различитих држава, што је
доприносило порасту неповерења међу савезницима, али је и значајно утицало
на непостојање консензуса око основних питања: шта су изазови и како на њих
реаговати. Прихватање наведених мера значило би да се државе чланице
НАТО-а одричу још једног корпуса властитих надлежности у корист
заједничких (над)органа Алијансе и јачању утицаја САД-а које у заједничким
телима имају неприкосновену доминацију.13 Зато, с једне стране, стратегија
„НАТО 2020” директно везује члан 4. и члан 5. Северноатлантског уговора.
Члан 4. говори о сарадњи и координацији, а члан 5. о принципу „сви за једног
11
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 један за све”, чиме су све чланице Алијансе дужне да бране нападнутог
савезника.14 Стављањем ова два члана у директну зависност, САД су
упозориле остале чланице да уколико желе заштиту, морају више и да
сарађују. Сарадња подразумева да неће благонаклоно гледати уколико се
понове ситуације из 2003. године приликом напада на Ирак или 2008. из
руско-грузијског рата, када НАТО није могао да заузме јединствен став.
Oтуда, и поред умереног противљења појединих чланица и жестоких критика
опозиције у Немачкој и Француској, беспоговорно је праћење САД-а по
питању заузимања става према Русији, од ескалације украјинске кризе до
данас. Европске чланице НАТО-а пристале су на овакав однос, обавезале се да
ће због сопствене безбедности и односа са САД-ом једноставно прећи преко
појединих циљева утврђених Лисабонским споразумом и деловати против
Русије, чак и када то производи директну штету ЕУ (пример увођења санкција
које су изазвале драматичан пад извоза пољопривредних производа из ЕУ у
Русију).
У контексту односа према Русији, НАТО је још 2010. године показао
интенцију да: гради нове војне капацитете на источним границама; организује
периодичне војне вежбе како би се обезбедила адекватна припремљеност за
брзу интервенцију; размешта додатну војну технику и средства везе,
укључујући модернизацију саобраћајница, лука и аеродрома у граничном
подручју ка Русији, Белорусији и Украјини; интензивира ваздушне патроле у
региону Балтика; развија систем противваздухопловне и противракетне
одбране која треба да покрије целу средњу и источну Европу.15
Разлоге овако агресивног наступа не треба тражити само у
консолидацији руске позиције од 2008. године, већ и у дугорочно
пројектованим иницијативама о енергетском повезивању Русије и ЕУ.
Стратегијска концепција НАТО 2020 отвара питање енергетске безбедности
европских чланица и поставља га као један од приоритета.
У том тренутку (посматрани период 2006-2009. година) је из Русије у
остале државе Европе испоручивано 180 милијарди метара кубних гаса кроз
већ постојеће гасоводе, плус још 9 милијарди метара кубних које Русија
испоручује Финској преко заједничког руско-финског гасовода. Планирано је
да се из Русије до Турске, преко гасовода Плави ток, испоручује још 16
милијарди, уз планирани раст до 2030. године до 32 милијарде, да се преко
Немачке ка западној Европи, преко гасовода Северни ток, испоручује око 30
милијарди метара кубних годишње са растом до 2030. године до 55 милијарди
и да се јужној и средњој Европи, преко два крака Јужног тока која би се
рачвала у Бугарској, испоручује годишње до 30 милијарди метара кубних гаса
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годишње.16 Сведоци смо да је у наредним годинама Русија реализовала план о
изградњи првог цевовода у оквиру пројекта Северни ток, али да су активности
око Јужног тока замрзнуте. Као алтернатива овом пројекту понуђен је Турски
ток, али се због дестабилизације ширег региона Блиског истока и захлађења
руско-турских односа са остваривањем ових планова такође стало. НАТО је
делимично успео у намери да европске државе одвоји од изворишта у Русији.
У контексту енергетске безбедности и наведених циљева може се
сагледати однос САД-а према Ирану, што је вешто уграђено у стратегијску
концепцију. У Ирану се, наиме, налазе друге највеће резерве гаса на свету
(после Русије) и дугорочно посматрано, улазак иранских дистрибутера на
европско тржиште представља реалност.17 То би, међутим, потпуно
пореметило геополитичку рачуницу САД-а на Блиском истоку, која укључује
Саудијску Арабију и Катар као њихове кључне партнере у муслиманском
свету. Због тога се прибегава дугорочној и свеобухватној изолацији Ирана која
се суштински наставља чак и после потписивања споразума групе 5+1 и
званичног Техерана.
Стављање питања енергетске безбедности европских чланица високо
на листу приоритета мотивисано је покушајима спречавања стратегијског
повезивања Русије и ЕУ, као и осујећивања могућности да се Иран преко
разних аранжмана са ЕУ политички стабилизује, економски ојача и
технолошки модернизује.

ЗАКЉУЧАК
Стратегијском концепцијом НАТО 2020 трасиран је даљи пут овог
војног савеза и његових чланица, и у том контексту треба посматрати и развоје
догађаја у Украјини и Сирији. Одлуком из 2010. године, НАТО је поново
реактивирао хладноратовске идеје о „контроли простора” и „санитарним
кордонима”, са циљем обуздавања Русије, изолације Ирана и успостављања
дугорочне контроле над ЕУ. НАТО (п)остаје доминантни фактор регионалне
безбедности, како у Европи, тако и у ширем подручју Медитерана и Блиског
истока, док ЕУ може послужити само као инструмент за постизање циљева
дефинисаних Стратегијском концепцијом. Све одлуке НАТО-а и закључци
донети на самитима у Чикагу, Њупорту и Варшави били су у складу са
Стратегијском концепцијом којом се пројектују активности у дугом
временском континуитету. Због тога и последње одлуке из Варшаве треба
сагледавати у том контексту. Од 2009. године, присуствујемо новом
позиционирању НАТО савеза у источној Европи и све текуће одлуке које се
16
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доносе у складу су са утврђеним смерницама. Ово је врло важно за све државе
које се налазе на простору између Балтичког мора на северу и Средоземног
мора на југу, било да се ради о чланицама НАТО-а или онима које то нису.
Дугорочно постављање НАТО-а и контрареакције осталих актера у
међународној политици остављају крупне последице по регионалну
безбедност, па самим тим и националну безбедност појединих земаља.
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Радомир Милашиновић1

НАТО ПАКТ КАО ИНСТРУМЕНТ СПОЉНЕ ПОЛИТИКЕ
СЈЕДИЊЕНИХ АМЕРИЧКИХ ДРЖАВА
Сажетак: У овом раду учињен је напор да се, коришћењем чињеница,
анализира место и улога НАТО пакта у реализацији спољне политике САД-а
широм света. Предоминантна улога ове земље у НАТО савезу довелa je до
његове трансформације од одбрамбеног „кишобрана” у агенс реализације
политике силе и њених манифестација у међународним односима. Његово
ширење на југоисток Европе и инсталирање близу граница Руске Федерације
учинили су безбедност света крхком и неизвеснoм. Маргинализацијом и
игнорисањем УН и система колективне безбедности од стране и под утицајем
САД-а, покушаји стварања униполарног света довели су многе земље и народе
до стања неслободе, односно губитка пуног суверенитета и лимитираних
могућности деловања не само на спољњем, већ и на унутрашњем плану.
„Оргијање силом”, дирижизам, претње, уцене и притисци довели су до
балканизације Балкана, стварања крајње конфликтне ситуације, хаоса у
земљама попут Ирака, Либије, Сирије, Авганистана и стварања нових држава и
квази-држава попут Косова, коме је главни град Бондстил. Чињеница је да се
тај правац мора мењати уколико свет намерава да опстане.
Кључне речи: НАТО пакт, Сједињене Америчке Државе, спољна политика,
међународна заједница, Исток, Запад.

УВОД
Почетак краја владавине Сједињених Америчких Држава и њиних
сателита светом, који је очигледан, улива наду највећем броју земаља и народа
да ће војни, економски и политички дирижизам једног светског центра моћи,
бити замењен мултиполарном међународном заједницом и реинкарнацијом
Организације уједињених нација. Да бисмо интерпретирали актуелне
међународне процесе и улогу војног фактора (посебно НАТО пакта), потребно
је дати краћи историјски осврт на његово место и улогу у друштвеној
заједници, али и креацији и реализацији спољне политике САД-а.
Захваљујући, највећим делом, свом геостратешком положају,
Сједињене Америчке Државе су успевале да се држе по страни ратних
жаришта која су пустошила Стари свет. Због тога, и историјски развитак ове
земље, као и развој појединих њених институција, имају низ специфичности.
Водећи самосталну и „удаљену” спољну политику, САД нису имале, све до
1
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Другог светског рата, нарочите претензије да остварују политички и други
утицај на просторно далеке делове света, налазећи и остварујући своје
економске и политичке интересе на подручју америчког континента. Главни
правац њихове експанзије било је подручје Латинске Америке, укључујући и
Карипску област.2 У свему томе, САД су се руководиле Монроовом
доктрином, која је прокламована још 1823. године, а садржавала је ставове
који су годинама представљали тежиште њихове спољне политике. Међутим,
ова доктрина је настала као реакција на опасност од монархистичких земаља
Европе, уједињених у Свету алијансу, која је претила западној хемисфери.
Доктрина је, у почетку, имала одбрамбени карактер, да би се касније њен
смисао потпуно изменио и користио као оруђе спољне политике. Наиме, Џејмс
Монро, председник САД-а (1817-1825), у поруци Конгресу, децембра 1823.
године, изјавио је да ће Сједињене Државе сматрати опасним по своју
безбедност сваки покушај европских сила да прошире свој политички систем
на било који део западне хемисфере, да би 1896. године, поводом англоамеричког конфликта (у вези са случајем Венецуеле која је затражила помоћ
од САД-а против Велике Британије са којом је дошла у сукоб због спорне
области са Британском Гијаном), председник Кливленд, у ноти упућеној
Енглеској, „у духу” Монроове доктрине, истакао да „у данашње доба
Сједињене Државе стварно господаре овим континентом, и њихова је воља 
закон за оне, на кога они проширују своје покровитељство”. Тиме је парола
„Америка Американцима” замењена паролом „Америка за САД”. Од тог
времена, Монроова доктрина се употребљава као основ идеологије
милитаристичких кругова америчког утицаја.
Ефикасна средства за остваривање својих стратешких циљева, САД су
најпре налазиле у непосредном ангажовању економских и евентуално војних
фактора, што им није било тешко, захваљујући неорганизованости и
неразвијености латинскоамеричких земаља. Не показујући нарочиту
заинтересованост за остале удаљене делове света, у САД-у се нису јављале ни
велике потребе за употребом војног фактора у просторно далеким земљама и
политички фактори су се углавном задовољавали ангажманом дипломатскоконзуларних представника и војних изасланика.

МИЛИТАРИЗАМ И ДЕМОКРАТИЈА
Дуги низ година америчка армија била је под сталном контролом
политичке власти и све до четрдесетих година XX века није имала значајнијег
удела у процесу креирања и вођења политике. Други светски рат није оставио
по страни Сједињене Државе чији се интереси нису могли свести у границе
америчког континента. Улазак САД-а у рат против сила Осовине приближио је
многе истакнуте војне личности политичком врху земље и у политичкој
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пракси се све више осећало здружено деловање војног фактора и
администрације. Изненадни напад Јапанаца на Перл Харбор (Pearl Harbour)
означиће прекретницу у односима између политике и армије у којој се у
ратним и поратним данима види „главни ослонац за успешно деловање”. Томе
је много допринео председник Труман, на чију су иницијативу стваране и
институционалне могућности  стварањем Савета за националну безбедност
1947. године, чији је примарни задатак требало да буде разматрање свих
важних питања одбране и спољне политике  за активно суделовање армије на
политичком пољу.
Генезу милитаризације америчког друштва, дакле, треба тражити у
периоду самога рата и непосредно по његовом завршетку, када је америчка
армија, како истиче Р. Вукадиновић „добила знатан део политичко-економских
функција и обилно потпомогнута многим гласовима индустријалаца који су
тврдили да је потребна перманентна ратна привреда и да у том новом развоју
америчког друштва Конгрес треба ограничити на изгласавање потребних
фондова, док би војска и крупни бизнис самостално припремали оружану
силу, армија је у послератним условима конфронтације с другом силом 
Совјетским Савезом нашла изврсну прилику да ојача своје позиције”.3 У том
периоду, отпочеће и континуирано приближавање војске  као главног
потрошача оружја и војне опреме, и индустрије  као произвођача, тако да ће
будући карактер америчког деловања у иностранству умногоме бити одређен
чврстином повезаности војних и индустријских интереса. Зато је и ефикасна и
интензивна изградња војних снага уследила као последица настојања да се
створи сила која ће бити у могућности да успешно извршава задатке
националне политике, због чега су и форсирани сви елементи који су од
важности за реализацију војних концепција чија је сврха била да се држањем
војне супремације обезбеди економско и политичко вођство САД-а. За јачање
своје војне силе, САД су, од 1946. до 1967. године, трошиле скоро три петине
свога буџета, док је, како истиче сенатор Фулбрајт, у истом периоду из
федералног буџета издвојено за образовање, здравство, стамбени развој итд.
око 6% средстава. Ово речито говори о стварној материјалној и другој моћи
америчке армије. У САД-у је прилично раширено мишљење да је војна
потрошачка снага веома битан чинилац за стабилност америчке привреде, а да
сами ратови подстичу велике техничко-технолошке и индустријске скокове
што, са своје стране, представља подршку континуираном припремању за рат.
Све до 1953. године, када је, за време Ајзенхауеровог
председниковања, усвојена војна концепција САД-а позната под називом „New
Look”, у Сједињеним Државама није постојала јасно одређена концепција. До
тог периода, сматрало се да је амерички војни и економски потенцијал
довољна гаранција за супериоран положај ове капиталистичке земље у
међународној заједници. За разлику од такозване концепције „запушавања
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рупа”, која је била на снази до 1953. године, концепција „New Look” полазила
је од тога да је претња силом довољан фактор заштите америчких интереса у
свету.
Сигурно је да се, у последња два миленијума историје људскога
друштва, реч демократија није употребљавала и „раубовала” више него што је
то случај у последњих неколико деценија, а да се, истовремено, у пракси
драстичније злоупотребљавала у многим земљама и регионима света и то
употребом најразличитијих облика притисака, уцена, економских санкција,
војне силе или претње њоме, као и субверзивне пропаганде, шпијунаже и аката
државног тероризма. Дакако, све са тобожњим циљем ширења демократије и
заштите људских права и слобода. Управо стога што у данашњем свету
постоје „барјактари” демократије и „усрећитељи” човечанства, чини се
неопходним да се поближе анализирају и објасне неки фактори којима ћемо
разоткрити суштину разлога и циљева (политичких, стратешких, војних и
економских) оних земаља које имају одлучујућу улогу у креирању светске
политике. Савремени милитаризам и изучавање његове суштине, чинилац је
који се сам по себи намеће као једна од централних тема. У овом кратком
осврту покушаћемо дати можда и хипотетичке одговоре на нека од несумњиво
важних питања, који би, пре свега, представљали подстицај да се овој
тематици посвети више пажње него што је то у теорији до сада чињено. За
овакав однос према том питању не постоји ваљан разлог, тим пре што су
догађаји у више земаља света, посебно на нашим просторима, за то више него
довољни. Познато је да се појам милитаризам (лат. militaris  војни) у
теоријској употреби јавио тек пре непун век и по, чиме се указивало на
предоминантан утицај, превласт или потпуну доминацију војног фактора у
друштвено-политичком и економском животу одређене земље. Током времена,
суштина овог друштвеног феномена попримила је нове карактеристике, тако
да је у датим историјским периодима имао и светска обележја. Међутим,
корени милитаризма досежу у далеку прошлост раних робовласничких и,
касније, феудалних друштава. Већ у доба Наполеонових ратова, милитаризам,
поред унутрашњих, поприма и међународне димензије, нарочито у периоду
француско-пруског рата. Неке државе, попут Пруске, Јапана и касније
Немачке (Трећи Рајх) биће изразито милитаристичке. Отворена или
прикривена милитаризација имаће током целог XX века снажне импликације
на укупни живот међународне заједнице.
Не само завршетак колонијалне поделе света и два светска рата, већ и
низ других процеса (припреме за локалне и светске ратове, у наоружању итд.)
гурали су војну елиту, а тиме и укупни војни естаблишмент, у сами врх
друштвене пирамиде, често са примарним утицајем у пословима креирања
политике, одређивања стратегија појединих држава или група земаља. Томе је
својеврстан допринос дала и међународна институционализација војних
структура. Свет је данас суочен са чињеницом да је у појединим
најразвијенијим земљама (у чему, без премца, далеко испред свих других
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искорачују САД) дошло до снажног повезивања политичког, војног и
економског фактора, где је уочљив и препознатљив њихов свестрани интерес.
Истина, они су се постепено приближавали да би се, у савременим условима,
практично интегрисали, и то на најразличитије начине. То је уочљиво, између
осталог, и кроз интензивну кадровску повезаност, при чему имамо праксу да
су своје место на кључним положајима у извршним органима владе нашли
економски веома моћни људи или да се на челу најмоћнијих привредних
корпорација налазе високе војне старешине. Сходно наведеном, поставља се
једно суштинско питање: у којој су мери такве тенденције у супротности са
либералном демократијом као доктрином индивидуалне слободе и народног
суверенитета? Да ли је она заиста, како тврди Франсис Фукујама (Francis
Fukuyama), „универзални процес, који диктира заједнички еволуционистички
модел за цело човечанство у правцу либералне демократије”?4
Ако је по постојећем облику владавине препозната крајња тачка
идеолошке еволуције човечанства, коначни облик људске владавине, и да се у
том смислу, како се тврди, означава „крај историје”, онда је судбина света
крајње неизвесна. Но, то нису сасвим нове, непознате и несумњиво утопијске
теорије о капитализму и демократији, коју нуди као вечну форму владања.
Најбољи одговор на овакве и сличне тврдње можемо наћи у анализирању и
објашњавању разорно-деструктивног понашања западних земаља на челу са
САД-ом, на различите начине, а посебно кроз структуру НАТО-а у последњих
неколико година. Помагање разарања суверених држава и додатно
учествовање у кажњавању недужних народа одвијало се мимо свих формално
усвојених начела и кодекса којима се регулишу међународни односи у свету.5
Поред Југославије, поменимо Ирак, Сирију, Панаму, Гренаду и Хаити, у
којима је војна сила претворена у фактор врхунске вредности за стварање
„новог светског поретка”, што је само друго име за васкрсли империјализам.
Ширење НАТО-а и најразличитија уплитања и продори на исток свему томе
дају посебне димензије.
Кроз иступање Била Клинтона и његових најближих сарадника, то се,
без имало дипломатског увијања, отворено ставља до знања целом свету.
Истина, понашања према Кини или Јапану имају нешто другачију форму.
Разумевање најновијих збивања и кретања у свету и појединим земљама
упућује нас на процесе који су карактерисали период после Другог светског
рата. Историја људског друштва није забележила ни у једном ранијем периоду
учесталију и интензивнију примену најразноврснијих облика силе, као што је
то случај у савременим међународним односима. Томе су посебно обележје
дале САД, ступајући после Другог светског рата на светску сцену у улози
свемоћне велесиле, дајући себи за право безобзирно уплитање у животе
многих држава и народа, рушећи, по сопственом нахођењу, њихове легитимне
4
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владе, мењајући им границе и намећући им чак и начин живота. Руковођене
сопственим интересима и користећи несумњиву моћ, САД су пре више
деценија поставиле за циљ преуређење света и успостављање властитог
господарства над њим. Практичном делатношћу дале су себи улогу светског
тутора.
Од почетка XX века, САД су на непосредан или посредан начин
умешане у све оружане сукобе који су се дешавали и који се дешавају у свету.
У вези с тим, интересантан је податак који је објављен у Уједињеним нацијама
1965. године да су САД од 1912. године извршиле 85 интервенција оружаним
снагама, и то без одобрења Конгреса.6 Оне ни касније нису избегавале
примену оружане силе, мада је нису употребљавале тако често као раније, што
је последица техничко-технолошког усавршавања наоружања чије би се
дејство тешко могло контролисати. Модификовани облици примене силе у
међународним односима, међутим, постали су редовна пракса САД-а. У томе
је посебну улогу одиграо моћни НАТО пакт, који је до сада успевао да руши и
уклања све оно што је била сметња спровођењу стратегије и достизању циљева
САД.
У поменутим факторима, поред осталог, треба тражити узорке
актуелних процеса милитаризације света. Истина, суделовање војног фактора
у политичком животу, а посебно у креирању и материјализовању политике,
присутно је у целокупној историји друштва, с тим што се о милитаризму, у
савременом тумачењу тог појма и његовој суштини, може говорити тек са
конституисањем модерне буржоаске државе и касније. Милитаризам има
вишеструку важност за развијене земље, због чега доживљава снажни успон. С
једне стране, унутар националних граница, директно утиче на веома брзи
развој оних индустријских сегмената који се баве производњом оружја и чији
власници осигуравају стабилне профите, док, с друге стране, развијајући
сопствену експанзионистичку динамику, инсистира на агресивној спољној
политици. Поред милитаризма, на то директно утичу централизација капитала
и пораст монопола, при чему држава покушава својим акцијама да надомести
одређене економске законе, у првом реду закон понуде и потражње.
Јачање државног апарата и његових прерогатива у функцији контроле
у најразличитијим областима савременог друштвеног живота, довело је у
специфичну ситуацију војне факторе. Наиме, познато је да је, успостављањем
буржоаских друштвено-политичких система, кроз принцип поделе власти
извршена персонална и институционална диференцијација у односима између
војног и политичког фактора, чиме је прекинуто њихово традиционално
јединство познато у феудалној епохи. У савременим условима у западним
земљама милитаризам се испољава у сасвим другачијем виду. И поред
институционалне одвојености војног од политичког фактора, овај први стиче
могућности све већег уплива у свеукупни живот у овим земљама. Модерне
6
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стратешке војне и спољнополитичке концепције моћних држава својим
садржајима се преплићу и стапају. Припрема за рат, бесомучна производња
оружја и трговина њиме, одбрана политике са позиција силе, њене
манифестације у међународним односима  све то има пресудан утицај на
креирање државних политика у којима је утицај војног фактора очигледан.
У вези с поменутим, даћемо кратак осврт на стање и догађања у
последњих неколико деценија. Према подацима које је 1984. године објавио
угледни шведски институт SIPRI, војни издаци у свету износили су нешто
преко 800 милијарди долара, од чега је 30,9% отпадало на издатке САД-а, а
21,9% на издатке СССР-а, с тим што су од 1980. године светски војни
трошкови по просечној годишњој стопи расли 3,6%, амерички 8,5%, а
совјетски 2%.7 Током 1998. године, како истичу експерти за стратешки бизнис
информацијама Џорџ и Мередит Фридман (George and Meredith Friedman),
„САД су само од продаје оружја зарадиле 19 милијарди долара, док је за 1999.
годину планирана зарада од још 4,5 милијарди долара”.8 Органска повезаност
крупног капитала, политике и врхова војне структуре није обележје само САДа. И у неким другим високоразвијеним земљама, нпр. Јапану, војна индустрија
је постала водећа индустријска грана. Тако је 2000. године Велика Британија
издвојила за производњу савремених оружја близу 20 милијарди долара,
Француска 19, Немачка више од 10 милијарди долара.9
Укупни војни издаци расли су из године у годину. Војни буџет САД-а
у 1986. години износио је 302 милијарде и 500 милиона долара. Истраживања
нових сателитских оружја („рат звезда”) постала су стварност. Спирала војних
трошкова расте из године у годину. Процес милитаризације националних
економија такође је настављен. У развијеним земљама (изузев Јапана) војна
индустрија је водећа индустријска грана. О томе говоре подаци према којима
на војску одлази једна четвртина укупне индустријске производње у овим
земљама и више од 50% укупних средстава која се одвијају за потребе науке.10
Колика је улога и значај војно-индустријског комплекса за привреде
високоразвијених држава, најбоље се може видети из података да „сваки нови
систем оружја три до пет пута је скупљи од оног који замењује. Бомбардери
коштају две хиљаде пута више него што су коштали у Другом светском рату.
Борци коштају хиљаду и више пута више него што су коштали у Другом
светском рату. Носачи авиона су двадесетоструко скупљи, а бојни бродови
петнаестоструко скупљи него у Другом светском рату. Подморница у класи
„Гато” коштала је у Другом светском рату 5.500 долара по тони, а сада је
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„Трајдент”, 1,6 милиона долара по тони”.11 Ови показатељи наводе на
закључак да мултинационалне компаније и уопште корпоративни мегакапитал
теже оној стабилности света која се заснива на економско-политичкој и војној
потчињености Западу.
Интервенционистичка политика преостале суперсиле и трка за примат
у космосу (где се планира инсталирање поред ECHELON-а још једног моћног
искључиво војног система под кодним називом ВОРТФАЈТЕР12), последица је,
једним делом, савремене милитаризације америчког друштва која је
попримила огромне димензије. Зато армија САД-а представља највећег
послодавца крупне индустрије и научних установа. Током другог дела мандата
Клинтонове администрације војни трошкови су нарасли са 259 милијарди
долара у 1998. години, на 279 милијарди у 1999., затим 290 милијарди у 2000.
години, да би достигли 301 милијарду за пореску 2000/2001. годину. У
периоду 2001-2002. година, војни издаци износили су 328 милијарди долара, у
2003. години  преко 379 милијарди, а за 2007. годину износили су више од
450 милијарди долара. Након терористичког акта 11. септембра 2001. године,
неки од буџета су више него удвостручени, тако да је, примера ради, буџет за
борбу против „биотероризма” са 1,4 милијарде, повећан на 3,7 милијарди
долара13. Огромне количине произведеног оружја и оруђа представљају веома
тражену робу, нарочито од стране земаља у развоју, које су у периоду после
Другог светског рата постале поприште многих ратних сукоба. У овом
периоду је у наведеном делу света избило око 150 ратова, у којима је погинуло
више од 20 милиона људи.
Главни снабдевачи оружјем земаља у развоју које су ратовале и које
ратују су најразвијеније земље света, које су у томе нашле богате изворе
прихода и широко тржиште за пласман својих производа. Земље у развоју дају
око 100 милијарди долара за увоз ових производа. У тој трговини највише
профитирају САД. Њихов удео у светском извозу оружја и војне опреме
износи 37%, Француске 10%, Велике Британије 4%, Италије 3,5%, Немачке
2,5% итд.14 Какве то последице оставља на међународне односе и посебно
привреде земаља у развоју, није тешко увидети. Како истиче Мирослав
Печујлић, „успоставља се нови тип негативне дијалектике између средстава
рата и социјалне структуре. Рат је дубоко условљен целином антагонистичке
цивилизације; он је био и остао њен централни негативни производ. Али рат
није више пуки епифеномен, последица, он постаје и узрок, активна сила која
обликује економску структуру, представља кључ за подизање профитне стопе,
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моторну снагу водећих технолошких грана, он обликује темеље вредности и
идеологије ”15
Имајући у виду количину нуклеарног оружја у свету и тврдоглавост са
којом се инсистирало на реализацији концепције „рат звезда” од стране САД-а
и њихових присталица, то је имало за последицу економско исцрпљивање
СССР-а и његов распад, односно стављање источног блока у инфериоран
положај, што може да личи на авантуру с неизвесним исходом како са војностратешког, тако и са економског и политичког становишта. Таква политика,
која се води са позиција силе и доминације, представља израз потребе крупног
капитала који на сасвим нов начин поставља питања међународне
безбедности. Политика војног јачања, поред последица које оставља у
међународним односима, одражава се и на унутрашњу ситуацију у САД-у коју
извесни стручњаци оцењују као алармантну. Енормна издвајања од око
хиљаду и по милијарди долара годишње за наоружање (САД издвајају више од
600 милијарди), отежавају укупну ситуацију у међународној заједници и
погоршавају ионако тежак положај већине земаља у свету.16
Последњих деценија у земљама Запада рапидно расте број делатности
које стоје у директној зависности од војних програма, за чије се остварење
одвајају стотине милијарди долара годишње. Само овај податак довољно
илустративно говори о међузависности ових програма и привреде поменутих
земаља. Последњих година готово да нема привредне гране која донекле не
зависи од војних инвестиција, што условљава чврсту спрегу између војне
бирократије и врхова крупног капитала. Нарочито је изражена кадровска
испреплетаност, односно многа руководећа радна места у великим
компанијама попуњена су бившим војним официрима. Још је Ајзенхауер у
време своје владавине увиђао опасност од пораста моћи војно-индустријског
комплекса, истичући да САД троше годишње на војну безбедност више него
што су чисте зараде свих корпорација... Овај спој огромне војне институције и
велике индустрије наоружавања потпуно је нов у америчком искуству.
Укупан утицај  економски, политички, чак и духовни  осећа се у
сваком граду, у свакој државној згради, у сваком уреду савезне владе. Тиме је
условљено све: наш рад, извори и наша средства за живот, као и сама
структура нашег друштва.
Ми се у владиним телима морамо чувати прихватања неовлашћеног
утицаја, било да је он тражен или не, од стране војно-индустријског
комплекса. Постоји потенцијал за погубан успон погрешно постављене силе и
тај потенцијал ће и даље остати.17
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Савремена милитаризација западног друштва попримила је огромне
димензије. У савременим условима армија представља највећег послодавца
крупне индустрије и великог броја научних институција. Тако, на пример,
Пентагон годишње склапа више од 20 хиљада уговора за производњу оружја и
војне опреме, док је за америчку армију везано 77 индустријских грана.
Производња сложене ратне технике је крупан бизнис. На пример, својевремено
је за производњу антиракетног система АМБ ангажовано у изради око 15.000
разних фирми. Због тога, амерички бизнис, истицао је још шездесетих година
Тристам Кофин, спроводи стални притисак на Пентагон и Конгрес да се што
брже реализују планови увођења новог оружја.18
Сједињавањем индустријског и војног фактора ствара се монопол који
превазилази националне границе и врши експанзионистички продор својствен
развијеним земљама. Крупни монополи и мултинационалне компаније користе
се најразличитијим средствима и методама како би очували нове услове за
егзистенцију монополистичких односа у источним земљама, које држе у
зависном положају од својих привреда. Савремена фаза развоја и доминације
западних друштава, коју одликује снажна концепција производње и
централизовани капитал, уз наглашену доминацију финансијског капитала,
није имуна од тешких економских криза, због чега држава, у својству „чувара
система” штити монополистичке интересе, и то средствима принуде. То
доводи до спајања врхова крупног капитала с државним врховима, те, зависно
од тога, долази и до одређених веза између државних фактора и монопола
повезаних на светском плану, који не само да имају одлучујућу улогу у
светској привреди, већ и пресудан утицај на међународне односе уопште,
светску политику. Ово се најочигледније показало 2008. године са почетком
светске економске кризе.
Будући да се политички и економски интереси преплићу и да се налазе
у односу узајамне зависности, то је и стратегија на међународном плану
транснационалних компанија у спрези са наступањем државног врха, тако да је
целокупни индустријски систем нераскидиво повезан с највишим политичким
фактором на Земљи. Притисци који западне земље предузимају према другим
земљама управо говоре о поменутој спрези. За изазивање друштвенополитичких потреса и криза у низу држава, користе се најразличитији
инструменти, који су међусобно повезани. Треба, дакле, имати у виду спрегу
официјелно најекспониранијих снага из различитих сфера живота западног
друштва и њихов ослонац на тзв. војно-индустријски комплекс. Оне подстичу
и одржавају агресивну спољну политику и прилагођавају средства и методе
новонасталим ситуацијама у међународној заједници. Намеће се питање  због
чега земљама запада одговара агресивна политика? Логичан одговор може се
наћи у неким показатељима који илуструју раст националног продукта и, у
вези с тим, профита, који је главни покретач свих активности које предузимају
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врхови крупног капитала, како у националним границама, тако и на
међународном плану. Само у време Другог светског рата, бруто национални
производ САД-а се од 99,7 (1940), повећао на 212 милијарди долара (1945).
Општи успон привреде био је очигледан, посебно индустријске производње,
која је већ 1942. године била већа за 93% у односу на 1939. годину, а 1943.
године чак 133%. Незапосленост се смањила за око 900.000 годишње.
Главни узрок тако снажном напретку били су, пре свега, огромни војни
издаци који су достизали следеће износе: 1939. године  милијарду долара,
1942. године  54,8, а 1945. године око 100 милијарди. Укупан износ који је
влада САД-а утрошила на финансирање рата, који је трајао пет година, цени се
на 387 милијарди долара. Главни потрошач производа намењених за ратне
потребе била је сама влада, која је у истом периоду имала буџетски дефицит
око 190 милијарди долара.19 Све је то изискивало пуну мобилизацију
постојећих производних капацитета и потребу за новим инвестицијама, не
само у индустријске објекте и њихову модернизацију, већ и у друге привредне
области, посебно у инфраструктури. Главни инвеститор била је држава, док је
у ранијем периоду примат имао приватни капитал. Осим тога, држава је својим
инструментаријумом (посебно планом) инвестирала свуда где је претила
опасност од стихије. Извоз у спољној трговини, САД су, у истом периоду,
повећале за готово пет пута, док је вредност увоза била у незнатном порасту. У
таквим (ратним) приликама у америчким условима тога доба крупне
корпорације су максимално профитирале. Одмах по завршетку рата, ситуација
се знатно мења. Захуктала привредна локомотива успорава рад, а национални
доходак опада. Само у току једног месеца, у другој половини 1945. године,
отказано је 70.000, док је после 5 месеци тај број порастао на 230.000 владиних
уговора које је она склапала с приватним компанијама, а које су производиле
средства за потребе рата. Посао је изгубило око 2,5 милиона радника.
И на примерима из Вијетнамског рата могу се уочити сличне
тенденције привредног раста у САД-у. Наиме, у време ескалације рата 1965.
године, када је председник САД-а био Линдон Џонсон, дошло је до великих
потраживања финалних производа. Индустрија, и уз максимално ангажовање
при пуној запослености, готово да није могла да удовољи свим
потраживањима. Разуме се, то је имало за последицу и незапамћено
профитирање компанија. Не треба, међутим, губити из вида да се све то
постиже уз дефицитарно финансирање од стране владе. Пре Вијетнамског
рата, пуну запосленост људских и производних капацитета, осим у периоду
Другог светског рата, САД су имале и за време рата у Кореји. Но, чим би
престала потражња условљена одређеним ратним потребама, стање би се
мењало.
Поменуте противречности произилазиле су из акутних социјалноекономских проблема система, а покушаји да се мерама неекономског
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карактера подстиче и одржава привредни раст говоре о хроничним бољкама
америчког друштва, које, без обзира на то што по богатству стоји на врху
светске ранг-листе, није успело да реши низ унутрашњих тешкоћа, међу
којима је једна од најтежих сиромаштво знатног дела становништва,20
незапосленост, итд. То није последица непостојања средстава, већ њихове
расподеле, као и трошења у сврхе које још више продубљују друштвену кризу.
Стварање ратних жаришта одговара једино малом броју људи у САД-у који
контролишу највећи део друштвеног богатства, а истовремено имају и највећи
утицај на креирање политике и доношење политичких одлука. Детаљнија
анализа догађаја на балканским просторима недвосмислено би то показала.
Сам рат проузрокује тешке поремећаје у свим сферама друштвеног и
политичког живота земље (без обзира на то што у томе неко и профитира), те и
сумирања искустава и резултата оружаних сукоба у којима су учествовале
САД, доказују да „крвопролића и хлеб не могу да иду заједно”. Због тога се и
настоји да се продужи економска супремација инструментима
неоколонијализма, у чему видну улогу има НАТО пакт.
За разумевање појма „војно-индустријски комплекс” неопходно је
схватити услове савременог ратовања, као и суштину повезаности високих
војних руководилаца и представника великих компанија. То је спрега са
монополитичким капиталом, који за потребе армије производи велики број
финалних производа, што доноси корист и једној и другој страни. Тако
удружени, они моћно манифестују нове облике империјализма. Цифра од више
стотина милијарди долара, која означава висину годишњег издатка за потребе
армије, даје исувише велику моћ онима који имају одлучујућу улогу у њеној
расподели. Они поручују опрему (од класичних средстава до савремених, нпр.
свемирских), спроводе и планирају потребе, захтеве, одлучују и о уласку у
дугорочне аранжмане с компанијама које, користећи свој утицај на политичку
власт, успевају да осигурају доношење одлука које су у интересу и „војног” и
„цивилног” фактора. Рајт Милс истиче да је то нова појава у америчком
друштвеном животу и на веома сликовит начин презентује повезаност
политичке, привредне и војне елите, које су у својим рукама концентрисале
доношење свих одлука, што, са своје стране, представља тренд ка деградацији
демократских процеса друштва, као и скрнављење односа и облика
регулисаних Уставом САД-а. То су веома опасне тоталитаристичке тенденције
које доводе до својеврсног облика милитаризације друштва. На ту опасност је
указао и председник Двајт Ајзенхауер (1961), приликом напуштања
председничке дужности, наглашавајући да из војно-индустријског комплекса
настаје „опасност од војно-индустријске власти”. То срастање врхова крупних
корпорација, армије и државне администрације ствара посебан слој друштва у
чијим рукама се налази од народа отуђена моћ.
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Такво стање ствари и односа у америчком друштву условљено је
највећим делом интервенционистичким карактером њихове спољне политике,
јер, како је својевремено истицао Дин Раск, бивши државни секретар за
иностране послове, „САД треба да се тиче цео свет”. Но, с обзиром на то да у
својој глобалној стратегији САД не могу наступати непосредно и фронтално,
оне радије примењују посредне начине. Своје физичко присуство у великом
броју земаља обезбеђују, пре свега, извозом капитала. Посредством
инвестиција у иностранству стварају се могућности учвршћивања нових
позиција. Тако је вредност америчког приватног капитала у иностраним
земљама износила (1950) 19 милијарди долара, да би се тај број у 1966. години
повећао на преко 86 милијарди. У каснијим годинама је настављена тенденција
рапидног раста. Те компаније су, средином шездесетих година, према
званичним подацима, производиле за годину, робу у вредности од преко 100
милијарди долара, што је било једнако бруто националном производу
Француске или СР Немачке у 1966. години. Висина профита се може
претпоставити. САД су, до почетка деведесетих година, у својим војним
базама у 40 земаља изван Америке, држале 40% мирнодопских војних
ефектива, 511.000 војника, 175.000 плаћених добровољаца, док су са 92 земље
имале билатералне уговоре о продаји и испоруци наоружања и друге опреме за
потребе војске.
Навођење ових података је неопходно ради сагледавања начина
пенетрације САД-а у великом броју земаља савременог света. У вези с
милитаризмом, значајно је напоменути да у организационој структури
Централне обавештајне агенције војни фактор добија значајно место. Наиме,
познато је да ЦИА у иностранству изводи и полу-војне операције, због чега је
принуђена на тесну сарадњу са војним чиниоцима, којима се обраћа за помоћ.
То је, према одређеним показатељима, нарочито изражено код једне од четири
управа ЦИА, тј. Управе за тајне операције у иностранству, с њеним одсецима Special operation division and Paramilitary division, који изводе тзв.
парамилитаристичке акције у иностранству. Јачање утицаја војног и
обавештајног фактора у спољној политици САД-а одвија се и посредством
низа других фактора. Кофин наводи да се армија САД-а у миру бави
развијањем психолошко-пропагандне делатности у иностранству, користећи за
то 250 радијских и 34 телевизијске станице, затим многобројне листове,
часописе, књиге, филмове, итд. и да су, према неким истраживањима, радиоемисије америчке армије међу најслушанијима код омладине у многим
земљама.21
Такође, с обзиром на карактер циљева глобалне стратегије САД-а и
одлике њеног „посредног наступања”, чињеница је да су изгледи за њено
успешније спровођење знатно већи ако и ЦИА и ДИА (Централна војна
обавештајна агенција), као инструменти те стратегије, делују сагласно, што је
21
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присутно у њиховом практичном субверзивном раду. НАТО пакт је, дакле,
инструмент глобалне стратегије САД-а путем којег се у савременим условима
реализују многи циљеви на међународном пољу. Водеће снаге делују
здружено, међусобно се допуњују и потпомажу. Циљеви њиховог деловања у
међународној заједници били су јасни. „Стратегија посредног наступања”,
односно наступања корак по корак (indirect aproch strategy) од „периферије ка
центру”, довели су до коначног обрачуна с „међународним комунизмом” и
његовог рушења. Своје присуство у свим деловима света САД обезбеђују на
више начина. Најпознатији начин су војне базе, дипломатска, трговинска и
друга представништва, затим различити облици помоћи, трговина, присуство
фирми, посредством извоза капитала, пропагандом, штампом, филмом, итд.
Међутим, неопходно је правити разлику између, како истиче Д. Вилић,
„оних фактора који рат воде, односно о рату одлучују, од оних који у њему
само учествују”.22
Приликом сагледавања целокупног политичког наступања САД-а
према иностранству, неопходно је разумевање међусобних односа политичког
фактора, с једне, и војног, економског и обавештајног фактора, с друге стране,
као и разумевање узајамне повезаности сваког од њих. То је условљено
односом политике и стратегије, при чему ову другу категорију треба тумачити
као елемент и специфичан израз прве. Наиме, политика условљава стратегију и
одређује њену улогу и задатке. Са своје стране, стратегија ће бити, поред
осталог, прецизан индикатор политике, која јој је „удахнула душу и дала свој
лик”.23 С друге стране, карактер спољне политике дате земље лако је познати
управо по овом њеном инструменту (стратегији). Међутим, политику САД-а
према иностранству треба да посматрамо у светлу историјских чињеница које
говоре о томе да су се примењивала сва средства (идеолошка, економска,
обавештајна, војна итд.) са циљем спречавања афирмације социјалистичких
снага у свету. Отуда и њихово тумачење империјализма као гаранта у
„обезбеђењу слободе”, а не система међународне експлоатације, што уистину
и јесте. Амерички империјализам је, у периоду хладног рата, нашао у НАТО
пакту ефикасан инструмент да, у ондашњим условима ограничених
могућности за спровођење глобалног експанзионистичког курса, примењују
методе ограниченог рата, што је носило сталну опасност од светског сукоба.
Несумњиво је да политичка власт све више губи своју супремацију над
војном. Томе је нарочито допринело сужавање простора демократске контроле
друштва над апаратом јавне власти. Овај феномен се може објаснити и
анализом историјског развитка капиталистичког система, који је пролазио кроз
више фаза, доживљавајући бурне успоне и цикличне кризе. Од почетка
двадесетог века извршна власт је имала веома важну улогу када су биле у
22
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питању државне интервенције у области привреде. Ове интервенције биле су
срачунате на то да се нађе излаз из кризе и пут опоравка привреде. То је
нарочито било изражено у САД за време владавине Френклина Рузвелта, који
је био иницијатор низа позитивних мера и реформи које су оставиле снажан
печат на америчком систему, развивши веома разгранат систем државне
интервенције, познат под именом „New deal”, који је изменио постојеће стање
у многим областима друштвеног и економског живота. У развијеним
капиталистичким земљама дошло је до промене моћи у корист егзекутиве.
Егзекутивни департмант нагло се увећава, чиме се стимулише општа
тенденција бирократизације друштва. То истовремено подстиче развитак и
јача положај армије као једне од најмоћнијих бирократских институција. Ако
се узме као пример моћ Министарства одбране, с обзиром на концентрацију
политичке, управне и друге снаге у овим ресорима, без обзира на формалну
страну, онда се поставља питање стварног односа снага у системима
представничке политичке демократије. Растућа опасност милитаризације у
атомском добу представља један од највећих проблема савремене међународне
заједнице. Када се говори о савременом периоду, онда се мора посебно истаћи
и анализирати улога национализма и милитаризма. Мада су првобитно имали
функцију срачунату на учвршћивање кохезије унутар националних граница
капиталистичких држава, национализам и милитаризам добијају улогу главног
фактора на попришту борби између ривалских западних земаља.
Естаблишмент увиђа важност утицаја на свест широких маса, због чега
различитим начинима и средствима делују на искривљавање националне
свести. У првом реду, инсистира се на уздизању сопствене у односу на друге
нације, и сходно томе, постављају циљеви који се обавезно везују за
националну част и величину, чиме се придобија сагласност за борбу и
спремност на жртве. Тиме се истовремено маскирају стварне позиције и
интереси. Као савезник национализма и милитаризма, а као природна
последица империјалистичког експанзионизма, јављају се расистичке теорије,
на основу којих се изграђују расистичке идеологије. У вези с поменутим,
Хилфердинг констатује да, „пошто се потчињавање туђих нација врши силом,
дакле, веома природним путем, изгледа да владајућа нација то господарство
има да захвали својим нарочитим природним својствима, дакле својим расним
својствима. Тако се у расној идеологији појављује, прерушено у природну
науку, образложење тежње за влашћу финансијског капитала, који на тај начин
доказује природно-научну условљеност и нужност својих поступака. Наместо
демократских идеала једнакости, ступио је олигархијски идеал господства”.24
У свему поменутом тоталитаризација војне делатности је незаобилазан фактор
како са становишта улоге на спољном, тако и на унутрашњем плану.
Руковођене идејом рестаурације капиталистичког система у свим
земљама социјалистичког света, САД су у послератном периоду, под
24
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изговором „ослобођења народа Источне Европе и других земаља под
комунистичким терором”, ставиле на располагање војсци, обавештајној
служби и дипломатији, као инструментима спољне политике, сва средства која
им је омогућавао велики економски потенцијал. Преузимајући водећу улогу у
капиталистичком свету, оне су успеле да окупе у војне савезе, посебно НАТО
пакт, већину земаља Запада и да им наметну своју концепцију вођења спољне
политике. Стварањем англоамеричке спреге са циљем коришћења „јаке
предности” у односу на Совјетски Савез, означен је почетак хладног рата.
Основу америчке спољне политике представљала је жеља САД да обезбеди
себи водећу улогу у светским збивањима и присуство на најудаљенијим
тачкама земљине кугле.
Последица таквих жеља је и „Закон узајамне безбедности” из 1951.
године, који омогућава коришћење материјалних и других средстава, као и
метода, са циљем помагања „ослободилачких покрета” у социјалистичким
земљама. Помагање истомишљеника и симпатизера, као и научних покрета у
социјалистичким и другим земљама, најмоћнија капиталистичка држава није
ограничила само на средства пропаганде, привредног и дипломатског
маневрисања, већ је изводила и непосредне војне акције које су, бар
привремено, кочиле или одлагале нежељена кретања у неким деловима света.
Став већине америчких политичара је да се акције не одвијају само у
границама дипломатских активности, пошто по њиховом мишљењу,
дипломатија као спољнополитичко средство, у време мира „не може да учини
оно што могу да учине организовани појединци”.
С тим у вези стоји и изјава министра иностраних послова Џона
Фостера Далса пред специјалним политичким одбором с почетка 1953. године
да САД треба да пређу са политике кочења Совјетског Савеза на
„ослободилачку активност”. Касније је Далс (брат Алена Фостера  директора
ЦИА) уверавао сенаторе спољнополитичког одбора, да САД неће престати са
својим активностима све дотле док у социјалистичким земљама буде на власти
садашњи систем, истичући да ће се „ослободилачка” политика водити до
коначног рушења „народне демократије” што ће, по његовом мишљењу,
представљати предуслов „стварног мира”. Слично овоме је и специјално
саопштење Беле куће од децембра 1955. године које наглашава да је један од
основа спољне политике САД-а ослобођење источноевропских земаља и то све
дотле док се то не постигне.25
Мада потичу из ере хладног рата, ове и сличне изјаве скоро су
идентичне с нешто касније датим изјавама од стране руководећих људи САД-а
(изјава председника Форда и, недавно, других личности о операцијама са
циљем рушења постојећих система у неким земљама (Балкан, Блиски исток)).
Без обзира на значајне промене које су се догодиле у међународним односима,
ипак остају евидентне чињенице које убедљиво говоре у прилог томе да је
25

K. Jenö, Špijuni, agenti, diverzanti, Izdavačko preduzeće Zrinje, str. 5.

40

америчка спољнополитичка концепција са својим циљевима остала у суштини
непромењена. И у периоду хладноратовске политике, као и у савременим
условима, САД се ради остварења постављених циљева, добрим делом
ослањају на свој водећи положај у НАТО пакту. Разлог томе је што средствима
привредног и дипломатског маневрисања нису у стању да реализују своје
спољно-политичке планове, поготово оне који се односе на рушење постојећих
система у земљама које су  или за које се мисли да су  непријатељски
настројене према САД-у.

ЗАКЉУЧАК
Три најважнија и најефикаснија фактора америчке спољне политике,
свакако су војни (НАТО пакт), дипломатија и обавештајна служба.
Од 1990. године, НАТО пакт добија функционално нове димензије.
Нестанком Совјетског Савеза и Варшавског уговора, поред формално
задржане одбрамбене улоге, овај пакт постаје агенс укупних промена у
Европи. Поред његове континуиране улоге регулатора криза и конфликата у
свету, он, а не маргинализована улога Организације Уједињених нација,
постаје камен темељац безбедности на Истоку и Западу. Он, у том периоду,
узима улогу главног реализатора спољне политике САД-а. И поред нестанка
два кључна разлога постојања, НАТО савез је, после деведесете године
протеклог века, остао главни фактор туторства САД-а над Европом.
Како је наглашено у Римској декларацији из 1991. године, нова улога
НАТО пакта огледа се у следећем:
 постаје инструмент за регулисање криза и конфликата у новом
поретку;
 постаје камен темељац безбедности на Истоку и Западу;
 елемент је стабилности у Европи, што ће допринети развоју
демократије у Централној и Источној Европи;
 постаје контролни инструмент механизма разоружања и
 преузима организовање ракетне одбране целе Европе и преузима
обавезу да спречи ширење ракетне технологије.26
Бесрамни напади на нашим и блискоисточним просторима, о чему смо
писали у прошлом броју, уврстили су овај пакт у суровог реализатора спољне
политике Сједињених Америчких Држава, које још нису одустале од намере
преуређења света по сопственом нахођењу и у сопственом интересу!

26
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Митар Ковач1

ОДНОС НАТО ПРЕМА БАЛКАНУ
Сажетак: Након периода униполаризма, после распада Варшавског уговора,
данас је на сцени настајање мултиполарног света. Тај преображај света, у
безбедносном, па и у сваком другом смислу, узрокује инерцију примене силе.
Због тога се све више говори о неконтролисаном хаосу у међународним
односима. Степен насиља јесте све већи, посебно од стране САД-а и водећих
земаља Запада, над народима и државама које су „непослушнеˮ. Усавршене су
различите методе тог деловања кроз санкције, блокаде, сецесионистичке
покрете, тзв. обојене револуције, њихову подршку или оспоравање. То се види
кроз мноштво примера, али најочигледнији пример јесте однос НАТО-а, пре
свега САД-а и водећих држава ЕУ према српским националним интересима на
Косову и Метохији и Републици Српској. Ти дупли стандарди указују на сву
сложеност савремених међународних односа и однос НАТО-а према Балкану.
Такав однос водећих држава Запада добија врхунац у притисцима и
условљавању Републике Србије да, кроз тзв. преговоре Београда и Приштине,
дође до суштинског признања последица тероризма и агресије НАТО-а на СР
Југославију.
Кључне речи: НАТО, интереси, велике силе, Балкан.

УВОД
За време Хладног рата, Балкан је био у центру пажње НАТО савеза и
Варшавског уговора, као и водећих држава у оквиру тих војно-политичких
савеза. Након самораспуштања Варшавског уговора, простор бивше СФР
Југославије насилно је дезинтегрисан кроз грађанске ратове. Веома је кратко
трајало затишје након завршетка тих ратова и замрзавања конфликата, да би
Балкан поново постао простор интересовања великих сила и регионалних
организација у економском, политичком и безбедносном смислу.
Кључну улогу у креирању стања на Балкану, након Хладног рата,
имали су НАТО и Европска унија. Крајњи циљ постхладноратовског ширења
НАТО-а, у складу са стратешким интересима САД-а, јесте да заврши војно
окружење Русије, тако да она остане изолована од централне Европе, да
изазива локалне ратове дуж те линије поделе, уз сталне санкције, све док
Русија не престане да буде јединствена функционална држава и да се
дезинтегрише кроз унутрашње социјалне противречности и сукобе. Разлог за
то је што је Русија једина држава чији је стратешки војни арсенал способан да
1
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се супротстави интересима САД-а и што има огроман животни простор и
поседује огромне природне ресурсе. НАТО је сувише „растегнутˮ циљевима и
нереалним снагама у односу на те пројектоване циљеве и, на срећу
човечанства, нестаће у том процесу ирационалног деловања.
У оквиру НАТО-а, САД желе и даље да доминирају и да преко тог
савеза афирмишу и штите, пре свега, своје националне интересе и циљеве. Од
тзв. одбрамбеног савеза, створен је агресиван војнополитички блок, који
покушава да се наметне као „светски жандармˮ и инструмент
мултинационалних корпорација и водећих држава Запада. То постепено
изазива забринутост цивилног друштва у моћнијим и „старим“ чланицама
Европске уније, јер је угрожен европски мир. Јавност у Европи све се више
пита: Зашто постоји НАТО данас када нема противтежу другог блока?
Добро је што део јавности и у САД-у, па и сам нови председник
Доналд Трамп не виде оправданост постојања НАТО-а, поготово не
оправдавају начин његовог функционисања и деловања у савременим
међународним односима. НАТО се већ потврдио као организација која ствара
конфликте, разара многе традиционалне државе и често подржава оружане
побуне, „обојене револуцијеˮ и екстремне покрете који разбијају суверенитет
појединих држава. Примера за такво деловање је превише, почев од разбијања
бивше СФР Југославије, па до хаоса изазваног на северу Африке и на Блиском
истоку.

НАТО У ЕВРОПИ И ПОСЛЕДИЦЕ ЊЕГОВОГ ОПСТАНКА
Схватајући своју незавидну позицију, поједине чланице ЕУ желе да се
ослободе зависности од САД-а и НАТО савеза, како би ЕУ прерасла у
самосталног играча у међународним односима, у војној и спољнополитичкој
сфери. Међутим, поред добрих намера, очигледно је да ЕУ, у овом периоду,
није постигла ни политички консензус да изграђује аутономан безбедносни и
спољнополитички систем који није под доминацијом САД-а. Изласком Велике
Британије из ЕУ, додатно су пољуљани било какви евентуални покушаји
самосталности ЕУ у процесу доношења стратешких одлука.
У својој суштини, водеће државе ЕУ су данас више забринуте због
своје будућности него због лажне претње од Русије, која је исконструисана од
стране САД-а у процесу изградње конфликата и сукоба у Европи. Лажним
претњама на источним границама НАТО-а, за бивше совјетске републике се,
по „препорукамаˮ САД-а, изграђује представа да су чак војно угрожене, те да
НАТО тамо треба да концентрише снаге и изграђује тзв. противракетни штит.
Због своје резервисаности према Русији, многе европске државе све
чешће су у ситуацији да их САД стављају у улогу таоца, да их увлаче у сукоб
преко економских санкција, а у будућности би то могле чинити и кроз оружане
сукобе. Посебно је то очигледно за нове чланице НАТО-а и ЕУ на истоку. У
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том смислу, најистуреније су Пољска, Румунија и балтичке државе. У ред ових
земаља, САД настоје да укључе Украјину и Грузију. Те државе, заједно са
Турском, предвиђене су да буду први ешалон дуж линије сукобљености. Због
свих наведених политичких дешавања, Европом се шири расправа о томе шта
је заправо НАТО данас, али о овој значајној расправи унутар ЕУ медији из
познатих разлога упорно ћуте.
Хитност прикључивања бивших социјалистичких земаља НАТО-у
подстиче се свим средствима, јер је њихов стратешки циљ, који нема цену, да
се стигне са војним снагама пред границу Русије, дуж целог фронта, како би се
у најпогоднијем тренутку претњом силом, што безболније поделила Русија, уз
унутрашње немире и сукобе.
У првој половини 2015. године били су приметни напори појединих
држава чланица НАТО-а да Балкан, пре свега тзв. Западни Балкан, врате на
дневни ред политичких консултација на највишем нивоу. Најзначајнија од њих
је иницијатива држава чланица НАТО-а које се граниче са државама Западног
Балкана, предвођене Мађарском, да се преиспита политика Алијансе према
том региону. Тако је крајем априла 2015. године израђен иницијални документ
где се Западни Балкан представља као „недовршен посаоˮ који има
потенцијала да поново постане озбиљна безбедносна претња за НАТО и
његове чланице.
У документу је наглашено да актуелни безбедносни изазови на
источним и јужним границама Алијансе негативно утичу и на целокупну
безбедносну ситуацију на Западном Балкану, што се огледа у порасту
опасности од исламског екстремизма и утицаја Руске Федерације на поједине
државе Западног Балкана.
Кроз управљање кризама на евроазијском простору, САД преко НАТОа и ЕУ настоје умањити способности Руске Федерације и њен све већи значај у
међународним односима. Истовремено, САД намеравају да преко смањења
прихода Руске Федерације од нафте и гаса, изазивају социјалне тензије и
незадовољство у већим градовима Русије, како би то унутрашње
незадовољство расло и постало плодно тло за унутрашње противречности,
сукобе, па и смену актуелне извршне власти.
Под плаштом конфликата у Европи и Украјинске кризе, НАТО, а пре
свега САД и Велика Британија, настојаће да повећају базирање својих војних
снага у Пољској, Немачкој, балтичким државама, Румунији, Бугарској и целом
Балкану. То говори у прилог тези да је врло вероватно да такав развој
ситуације јесте последица супротстављености интереса и различитог система
вредности бивших и нових центара моћи у међународним односима.
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ОДНОС САД ПРЕМА БАЛКАНУ КРОЗ ОДЛУКЕ НАТО-а
Стање сукобљености у Европи тежишно изазива тежња САД-а да
глобално доминирају, али то реално више није могуће јер су настали и нови
центри моћи који по сваку цену штите свој систем вредности и националне
интересе. То је инерција деловања већ бивше империје, чија администрација
није свесна да је прошло време униполарног света, у сваком погледу. Због
логике силе и примене силе у свету, САД су у великом делу света постале
омражена држава. Зато њене амбасаде, са системом обезбеђења и по
визуелним обележјима, више личе на логоре него на дипломатска
представништва. Када се, чак и данас, пажљивије анализира присуство војних
снага САД-а и Велике Британије у Европи, а пре свега у Немачкој, долази се
до закључка да, у суштини, Европа није слободна ни данас, 70 година након
Другог светског рата. Оваква ЕУ није по мери већине слободних грађана и
народа Европе.
Европска унија је инструментализована у функцији интереса
администрације САД-а. Сједињене Америчке Државе разбијају и уништавају
државе и организације које не могу да контролишу или које, у потрази за
ресурсима и тржиштем, делују у супротности са њиховим интересимa и
интересима мултинационалних корпорација. Вредности ЕУ постале су
анационалне, подсећају на идеологију комунизма и пропаганде о бољем
животу. Сиромашни народи и државе су примане у чланство ЕУ, уз јаку
медијску и психолошко-пропагандну матрицу о високим стандардима и бољем
животу. Због социјалних прилика, многе државе Европе журиле су да што пре
уђу у ЕУ, по цену губљења националног суверенитета и преношења значајних
државних надлежности на администрацију у Бриселу. У основи вредности ЕУ
јесте економија, а не духовне и културне вредности народа и то се препознаје
на сваком месту у институцијама бриселске администрације.
Поново се у Европи спремају ратови, мимо воље њених грађана. У
томе обилато учествују власти водећих држава ЕУ заједно са САД-ом, пре
свега Велика Британија, док су Немачка и Француска и даље под доминацијом
Америке и никако не успевају да се ослободе хладноратовске логике односа
према Русији. Француска се бојажљиво враћа себи, опоменута и отрежњена
таласом тероризма и све већим притиском јавности и цивилног друштва. Под
притиском САД-а, ЕУ је донела одлуку о увођењу санкција Русији, у суштини
због проблема које је произвео Запад у Украјини. У том процесу доношења
одлуке о санкцијама био је препознатљив уцењивачки однос и притисци према
чланицама ЕУ које се, у суштини, нису слагале с тим поступком, нити је то
био израз воље њихових народа. „Американизована ЕУˮ, па и цела Европа,
доводе се у позицију талаца који трпи последице интереса САД-а у походу на
Русију. Солидарисати се са офанзивном стратегијом САД-а јесте, у суштини,
злочин према грађанима Европе. Последице санкција трпе грађани свих
држава Европе и са једне и са друге линије сукобљености. Најмање се те
последице санкција осећају у САД-у и у томе јесте суштински проблем, што
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грађани ЕУ сносе последице њене инструментализације у функцији америчких
интереса.
На безбедносним проблемима Блиског истока, Украјинске кризе,
Балкана и Далеког истока гради се нови мултиполарни свет, који у многоме
чини бесмисленим НАТО и ЕУ, као инструмент агресивне и милитаристичке
политике САД-а и мултинационалних корпорација у походу на Исток, пре
свега на Русију. Још у току Другог светског рата, САД и Велика Британија су,
након што је Црвена армија прегазила фашистичку Немачку, тражиле новог
непријатеља и пронашле га у СССР-у. Употребом нуклеарне бомбе у Јапану,
оснивањем НАТО пакта у априлу 1949. године, распоредом војних ефектива
широм света и оснивањем база, САД су, у суштини, формирале агресивну
војну организацију која је условила оснивање Варшавског пакта тек 14. маја
1955. године. Окончање Хладног рата, самораспуштање Варшавског пакта у
јулу 1991. године и распад СССР-а, стратези на Западу, пре свега у САД-у и
Британији, доживели су као велику победу и учинили све да очувају НАТО
пакт правдајући у међународној јавности смисао и суштину његовог опстанка.
Како објаснити да након 25 година од нестанка Варшавског пакта постоји
НАТО пакт?
Порастом економске моћи Запада, НАТО је постао још агресивнија
војно-политичка организација, коју користе неформални центри моћи
мултинационалних корпорација у потрази за јефтиним ресурсима и новим
тржиштима. Тај поход је првенствено усмерен ка Истоку, рушећи пред собом
традиционалне државе и народе који не сарађују у процесу насилне
глобализације света. Тако је и бивша СФР Југославија била прва „држава
жртваˮ која се распала у грађанском рату који је био суштински потпомогнут
од стране водећих земаља Запада. Деведесетих година прошлог века заговаран
је процес европских интеграција, а у исто време те водеће европске силе
подржавале су сецесионистичке покрете и грађански рат у Југославији. У томе
је предњачила Немачка која је награђена уједињењем са Источном Немачком.
Држава која је нанела толико зла европским народима награђена је
уједињењем и временом постајала све агресивнија према народима који су се
борили против фашизма. Тако је српски народ у процесу разбијања
Југославије двоструко кажњен, јер је разбијена држава која је створена након
Првог светског рата и обновљена и проширена у Другом светском рату.
Југославија је разбијена по сличним критеријумима који су
успостављени након окупације Југославије у Априлском рату 1941. године. То
није случајно, као ни намера Немачке да купује пољопривредно земљиште
првенствено у Војводини, како би новцем повратили плодну равницу коју су
изгубили након Другог светског рата. За продају пољопривредног земљишта
донет је закон, под плаштом уједначавања законодавства са Европском унијом.
То није услов за улазак у ЕУ, нити све чланице то омогућавају. Такав однос је,
у суштини, супротан Уставу, јер је несагласан са националним интересима и
омогућава распродају стратешких националних ресурса, намењених
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потомству. Погрешним одлукама Срби би, на такав начин, постали „паориˮ у
страним пољопривредним компанијама и корпорацијама, које би, временом,
производиле и генетски модификоване (ГМО) производе. За очекивати је да
јавност у том процесу осети величину проблема и спречи продају
пољопривредног земљишта и очува га као национални ресурс за будуће
генерације.
Под окриљем демократизације и транзиције бивших социјалистичких
држава, искоришћен је распад Варшавског уговора и СССР-а да би се, кроз
процес тзв. демократизације, вредносна линија „поделеˮ померила на исток. У
том процесу, САД су пронашле заједничке интересе, пре свега са Великом
Британијом, Немачком и Турском. У последње време воде се огорчене
дипломатске битке око позиционирања Турске, након покушаја државног
удара и након отопљавања односа са Русијом.
Деловање НАТО савеза на Балкану усмерено је ка: убрзању пријема
Црне Горе у НАТО, мимо устаљене процедуре; стварању тзв. „Косовске
војске”; унитаризацији Босне и Херцеговине, кроз умањење надлежности
Републике Српске и медијску сатанизацију актуелног руководства; стварању
услова да БиХ и тзв. Косово иду ка чланству у НАТО-у у будућности;
притиску на Србију да промени одлуку о војној неутралности и определи се за
чланство у НАТО-у, јер би остала усамљена у региону Балкана; потискивању
било каквог присуства Русије на Балкану, посебно не у Србији и спречавању
опремања Војске Србије модерним оружјем и опремом, препорукама преко
Међународног монетарног фонда да се и даље урушава одбрамбена моћ
Србије. И поред сталне медијске кампање и пропаганде о НАТО-у у Србији,
НАТО је остао најомраженија организација чији симболи и последице агресије
на СР Југославију асоцирају на фашизам.
Подршка САД-а и Велике Британије албанском екстремизму и
пројекту „Велика Албанија” биће вероватно и даље изражена, као и до сада.
Условљавање Србије око даљег придруживања ЕУ, наставиће се кроз захтев за
суштинско признање независности тзв. Косова, прихватање евроатлантских
интеграција и стално удаљавање од Русије. На тај начин, САД желе да, кроз
контролу власти „државица” на Балкану, што пре тај простор ставе под
контролу ЕУ и НАТО-а. Сада су скоро сви режими у државама Балкана под
значајним америчким утицајем и притиском. Тренд локалних интеграција на
Балкану у ЕУ условљен је кризом и социјалним приликама због опустошене
привреде у процесу пљачкашке приватизације, која је, углавном, диригована
споља и под активним учешћем Међународног монетарног фонда. И данас се
тај исти тренд наставља, све што је било домаће разорено је, а сада се
„великодушноˮ отварају компаније са страним капиталом и у јавности
представљају као спас и „пут у бољи животˮ.
У Србији се врше последње припреме да се, у наредном времену,
распродају кључни стратешки ресурси, који су национално богатство за
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наредне генерације, као што је продаја рудних богатстава, пре свега РМК Бор,
извора воде, пољопривредног земљишта, Телекома, Електропривреде, а на
крају и предузећа одбрамбене индустрије. Тај сценарио коначног девастирања
националних ресурса друштвено је опасан и непожељан. Назнака за овакав
тренд је и превише, али у широј друштвеној расправи под притиском народа
мораће се одустати од тих решења. Нема нико право да потомство лиши
будућности под плаштом некакве „светле европске будућностиˮ. То би било
исувише опасно и недопустиво да кључним националним ресурсима и
социјалним приликама управља страни фактор, да се потомство рађа у држави
у којој национално богатство стратешких ресурса није њихово и у држави у
којој им је суђено да буду „јефтина и образована радна снагаˮ
мултинационалних корпорација које извлаче профит у своје матичне државе.
Одузимањем Косова од Србије, боље речено окупацијом Косова и
Метохије, гашењем надлежности Републике Српске, јачањем аутономије
Војводине, САД и већи део чланица ЕУ желе да маргинализују историјски
значај и утицај српског народа на Балкану и тиме угуше било какав ослонац
слободне мисли и независности. У контексту тих намера одвојена је и Црна
Гора, како би се спречио излаз Србији, а и Русији на море. У Црној Гори се,
већ дуже време, а и данас, спроводи процес њеног националног отуђења од
бића српског народа кроз измишљање црногорског језика, црногорске цркве и
црногорске
нације,
измишљање
различитости
и
продубљивање
противречности. Зато јесте и убрзан процес укључивања Црне Горе у НАТО, а
потом и ЕУ. На тај начин, Црна Гора, нажалост, постаје формално и
суштински савезник Хрватске и Албаније у региону. Није случајно што је
власт у Црној Гори признала лажну државу Косово и гласала за предлог
чланства те творевине у УНЕСКО-у. Велика је срећа што већински народ у
Црној Гори не подржава ту политику режима и има нераскидиве националне,
духовне и културне везе са српским народом.
Ови проблеми трају годинама и неће се лако и без последица решити.
У том решавању, свет ће променити своје лице, а у тим променама настаће
различите последице по безбедност народа и држава, првенствено у Европи.
Свет ће неминовно из униполарног прећи у мултиполарни и у договорима тих
нових светских центара могуће је очекивати већу стабилност и просперитет.
Европа ће постати један од центара моћи савременог света, али са ЕУ која ће
се темељно реформисати да уважава достојанство и слободу малих народа и
држава и која неће имати тутора са стране, као што има данас у односу са
САД-ом.
Распуштањем НАТО пакта и повлачењем америчких војних ефектива
са европског континента, Европа ће постати слободна и моћи ће да, на новим
основама, артикулише заједничке интересе европских народа и држава у
домену економије, безбедности и политике. На тај начин, биће избрисана
линија поделе између Запада и Истока, а Европа ће поново постати сигурно
место за живот, без војних ефектива који се усмеравају ка Истоку, првенствено
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ка Русији. Европа и Азија постаће јединствен привредни и безбедносни
простор, без претње од настанка великих ратова. У супротном, опстанак
НАТО-а и његово ширење на Исток сигурно ће довести до избијања серије
локалних и регионалних ратова, који лако могу прерасти у светски рат са
огромним последицама по будућност цивилизације.
Српски народ, због страдања у двадесетом веку, нема право на грешку
и треба да остане доследан у својој историјској мисији и улози праведника и
борца за слободу и правду. Ако Србија слепо и поданички буде извршавала
налоге оних који су нас уништавали у блиској прошлости, настаће трајне и
ненадокнадиве последице по српске националне интересе. Предстоје тешка
времена са мноштвом безбедносних изазова, у којима српски народ своје
безбедносне ризике и претње може успешно решити једино заједно са
традиционалним историјским савезницима.

ИНСТРУМЕНТАЛИЗАЦИЈА ЕУ ОД СТРАНЕ НАТО-а И САД-а 
СЛИЧНОСТИ СА СТРАТЕГИЈОМ НАЦИСТИЧКЕ НЕМАЧКЕ
Нажалост, данас у Европи има све мање мира. Европска унија и НАТО,
пре свега под утицајем САД–а, креирају нове кризе и сценарио рата, слично
као што је то чинила Немачка пред Други светски рат. Почетком Другог
светског рата, читава Европа буквално је била преплављена диктаторима, који
су инструментализовали државе и народе у походу фашистичке Немачке на
Совјетски Савез. Данас се у Европи под плаштом демократије често
инсталирају ненародни режими који спроводе вољу Запада и по цену штете по
властите националне интересе.
Познати енглески историчар А. Тејлор, пишући о две „неутралнеˮ
земље – Швајцарској и Шведској – које су мање од свих других зависиле од
нацизма, наводи да су и оне „Немачкој могле донети више користи као
неутралне него да су се нашле у положају побеђених. Немачка је из Шведске
добијала руду гвожђа, а прецизне уређаје из Швајцарске. Без тога не би могла
да настави ратˮ. Наиме, готово сваки трећи фашистички пројектил произведен
је од челика од шведске руде, а безмало сав волфрам стизао је Хитлеру из
Португалије…2 Чешка – 30-тих година светски извозник оружја, са 45 потпуно
мобилисаних и добро наоружаних дивизија – без иједног испаљеног метка
предала се немачкој војсци од 30 дивизија. Зато су фабрике само једног чешког
концерна, Шкоде, од августа 1938. (када су Немци заузели Судете) до
септембра 1939. нацисте снабделе са онолико војне опреме колико Британце
све војне фабрике Велике Британије. Совјетски Савез Немци су напали са 21
тенковском дивизијом, од којих је пет било опремљено чешким тенковима.
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Малишевски, Николај, „Уједињена фашистичка Европаˮ, Нови Стандард, 9. мај 2012.
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Једина земља у Европи која није пристала да учествује у фашистичком
безумљу, које је обухватило читаву Европу, била је Србија. Пакт о
придруживању осовини Рим-Берлин-Токио, који је у Бечу, 25. марта 1940.
године, потписао тадашњи премијер Југославије Драгиша Цветковић, и који је
предвиђао да се читава економија земље стави на располагање Хитлеру, а
немачкој војсци дозволи пуна слобода кретања по њој, изазвао је експлозију
народног негодовања. Два дана после потписивања, премијер је свргнут, а пакт
раскинут. На улицама су паљена страшила са ликом свргнутог премијера
колаборационисте. У Берлину су ти догађаји изазвали такав бес да је Хитлер
истог дана потписао директиву под шифрованим називом „Казнаˮ. Европска
штампа је, спроводећи бесомучну антисрпску кампању, почела да описује
„прогоне немачке мањинеˮ у Србији. Растурани су фото-фалсификати у којима
су у крупном плану приказиване „избеглицеˮ – „жртве југословенског терораˮ.
Напад на Србију (формално на целу Југославију; прим. СЛ) немачких и
сателитских јединица почео је непрекидним дводневним бомбардовањем
Београда, у коме је погинуло више од 18.000 људи. Иако су Срби оборили 40
бомбардера, укупна тежина бомби бачених на Београд превазилазила је 360
тона.
Почетак реализације плана „Барбаросаˮ и упад у СССР одложен је за
месец дана, а због доласка јесени са кишама и ветровима, блатњавим путевима
и хладноћом, немачка техника је почела да троши гориво изнад сваке
предвиђене норме (отприлике за трећину), што је успорило блицкриг. У јеку
борби пред Москвом, Хитлер је био принуђен да део дивизија пребаци са
Источног фронта на Запад, за борбу против непокорних Срба. Може се рећи да
је, у новијој историји, борба српског народа одложила поход НАТО-а на
Русију најмање за 10 година.
Општи утисак о томе ко се и како борио против Русије могуће је стећи
прегледом састава војних заробљеника из маја 1945. Тада се Совјетима
предало 60.280 Пољака, 23.136 Француза, 21.822 Хрвата, 4.729 Холанђана,
2.010 Белгијанаца, 1.652 Луксембуржана, 456 Данаца, и неколико хиљада Чеха.
А то је само део војних ефектива послатих на Источни фронт из земаља које,
наводно, нису ратовале против СССР-а. Довољно је рећи да је око 600.000
војних заробљеника из Немачке и њених земаља-савезница совјетска команда
после одговарајуће провере ослободила непосредно на фронтовима на којима
су се и предали.
Добровољно, на страни нациста у Другом светском рату ратовало је
4.000 Финаца, 6.000 Данаца, 8.000 Норвежана, 40.000 Холанђана, 25.000
Фламанаца, 9.000 Валонаца, 300 Швеђана, 25.000 Летонаца, 15.000 Естонаца,
10.000 Француза, 700 Швајцараца, 100 Британаца, 10.000 Италијана, 6.000
Словенаца, 4.000 Шиптара (Брдска СС дивизија Скендербег /Waffen Gebirgs
Division der SS „Skanderbegˮ/), 20.000 босанских муслимана (Брдска СС
дивизија Ханџар /Waffen Gebirgs Division der SS „Handscharˮ/ и Брдска СС
дивизија Кама /Waffen Gebirgs Division der SS „Kamaˮ/), 1.000 Грка, 5.000
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Чеха, 40.000 Мађара, 3.000 Бугара, 5.000 Румуна, док је кроз шпанску Плаву
дивизију (Division espanola de voluntarios), снаге 18.000 бораца, током рата
прошло око 50.000 добровољаца.
На страни Хитлерове Европске уније из 1938–1945. у оквиру
регуларних војних ефектива својих држава ратовали су на Источном фронту:
целокупна војска Финске (око 400.000 људи); мађарска 2. армија (200.000), а
при крају рата и цела мађарска војна сила; целокупна војна сила Румуније од
неколико милиона људи; Словачка са својом Мобилном дивизијом од 10.000
бораца и Безбедносном дивизијом од 6.000 војних полицајаца. „Независну
државуˮ Хрватску је на Стаљинграду представљала 369. „појачана пјешачка
пуковнијаˮ (око 6.500 усташа) и Хрватска „зракопловна легијаˮ од око 350
људи, а на Црном мору Хрватска „поморскa легијаˮ, од 350 припадника.3
“Европа је данас крхка и слаба и није слободна из разлога што је
слобода повезана са истином, а у Европи је данас забрањено говорити
истину.... Ипак, народ Европе се буди и прегрупише, а стубови сузбијања
истине се полако криве и почињу да пуцају. Народ Европе полако схвата да је
његова будућност угрожена, да су угрожени послови, безбедност и миран
живот.... ˮ4
Након Хладног рата, поново над Европом кружи дух немира и осећај
несигурности и страха који неће донети никоме добро. Након убрзаног и
неоправданог ширења НАТО-а, водеће силе Запада, осим на Блиском истоку,
изазивају кризе и ратове и у срцу Европе. Постепено интензивирање
Украјинске кризе и подршка војној опцији и режиму Украјине у нападима на
Новорусију и заговарање даљих припрема за војно решење за Крим јесу веома
опасни потези САД-а и водећих држава ЕУ, који могу довести до
несагледивих последица по мир у свету.

Осим Украјине, стратези Запада заговарају и нова кризна
жаришта дуж повучене линије сукобљености интереса Запада у походу
ка Истоку. Перманентна криза и рат у Украјини треба да удаље Европу
од Русије и успоре развој и стабилност Руске Федерације, кроз
спровођење економских санкција. Те санкције имају за циљ снижавање
социјалног прага становништва у Русији, развијање противречности и
изазивање претпоставки за поделе у друштву и за разбијање Руске
Федерације на више самосталних држава. Такође, на тај начин желе се
успорити интеграције и сарадња држава на евроазијском простору.
3

Подаци о овим елементима међуевропске сарадње током Другог светског рата могу се наћи по
зборницима, енциклопедијама, монографијама, мемоарима, студијама, популарним брошурама и
књигама приступачним не само војним историчарима или политиколозима. Бројчани подаци
добијени су упоређивањем немачких података (Лотара фон Грелена /Lothar von Greelen/ и
Феликса Штајнера /Felix Steiner), те англосаксонских (Џорџа Стајна /George Stein/) и
француских (Франсоа Дипра /Francois Duprat/), Види шире: Исто, Нови Стандард. 9. мај 2012.
4
Делови из говора премијера Владе Мађарске, Интермагазин, 23. март 2016.
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Логика стратега Запада да САД треба да се мешају у све кризе у свету
препознатљива је и у изјавама водећих политичара: Тако је и Хилари
Клинтон рекла...“Америка не може сама да реши горуће проблеме, а
свет не може да их реши без Америке.ˮ5
Преко миграната и Украјинске кризе, САД намеравају да
контролишу ЕУ у економском, безбедносном, па и политичком смислу,
како би пребазирале додатне војне снаге и ојачале непосредно војно
присуство у Европи. Поред Европе, САД и даље интензивирају кризе и
ратове на Блиском истоку и не дозвољавају процес стабилизације
држава, чији режими нису по њиховој вољи.
Под плаштом конфликата у Европи и Украјинске кризе, НАТО,
пре свега САД и Велика Британија, настојаће да повећају базирање
својих снага у Пољској, Немачкој, прибалтичким државама, Румунији,
Бугарској и у другим државама Југоисточне Европе. Такво агресивно
деловање администрације САД-а, бирократије ЕУ и НАТО препознато
је у народу у већини европских држава, првенствено Мађарској, Чешкој,
Шпанији, Грчкој, Француској и Немачкој. Питање је дана када ће то
постати под притиском јавног мњења и политика власти, као што је то
сада у Мађарској. „Даме и господо, данашњи непријатељи слободе су
обучени у другачију одору од оне коју су имали ранији империјални
владари...Они користе другачији низ алата којим намеравају да нас
потчине, да нас заробе и да нам узму слободу и ако нас не скупљају у
концентрационе логоре нити шаљу тенкове да окупирају наше државе.
Њихова данашња артиљерија су уцене и претње....6ˮ
Подршка албанском екстремизму и пројекту „Велика Албанија”,
од стране САД-а, Немачке и Велике Британије, биће и даље изражена.
Условљавање Србије у даљем процесу придруживања ЕУ, наставиће се
кроз захтев за суштинско признање независности лажне државе Косово,
прихватање евроатлантских интеграција и стално удаљавање од Русије.
На тај начин, САД желе да, кроз контролу власти и неоколонијални
положај „државица” на Балкану, што пре тај простор у целости ставе
под контролу ЕУ и НАТО-а. Сада су скоро сви режими у државама
Балкана, под значајним америчким утицајем и притиском. Република
Српска и Србија, пре свега народ, већински су опредељени да своју
будућност и судбину граде ван НАТО-а и овакве ЕУ, која је у суштини
тамница за слободне државе и народе и инструмент за неоколонијални
однос према неразвијеним и малим државама. То потврђују сва
5
6

Џозеф С. Нај, Будућност моћи, Архипелаг, Београд, 2012., стр.7.
Делови из говора премијера Владе Мађарске, Интермагазин, 23. март 2016.
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објективна и најновија истраживања јавног мњења, која немају одјека у
медијима на ваљан начин.
Неке водеће државе ЕУ, у новијој историји, па и данас, чиниле су
све против српских националних интереса. Познато је да ниједна власт
до сада није смела да распише референдум о том судбоносном питању
за српски народ, а које се односи на европске интеграције. Власт у
Србији зна да на том путу тзв. „европских интеграцијаˮ треба
суштински да се одрекне Космета, Републике Српске и Русије, како би
испунила тзв. европске критеријуме за чланство. Знају да то народ неће
подржати и било која власт у Србији не може опстати са таквим
сервилним и, у суштини, издајничким односом. Ни кампањом преко
медија не би могао да се контролише гнев народа у тим моментима.
„Британски референдум мора бити аларм за буђење свих успаваних
месечара који иду право ка провалији и почетку веома опасног и
клизавог пута за све наше народе. Управо из ових разлога потребна нам
је хитна нова визија и нови почетак за уједињену Европу, бољу и
демократску Европу, где ће људи, а не крупни бизнис и технократе,
имати последњу и најважнију речˮ, закључио је Ципрас.7
О неискрености односа и деловања руководилаца ЕУ према
српским националним интересима могли смо се уверити у више
наврата. Такав тренд се наставио и кроз појачање безобзирног
условљавања кроз тзв. Бриселске преговоре. Тако Ернст Рајхел,
опуномоћеник немачког Министарства спољних послова за Југоисточну
Европу, недвосмислено и отворено говори да је суштина Бриселског
дијалога да заокружи „независност Косоваˮ. Немачки портал „Дојче
велеˮ издање на српском језику, објавило је интервју са Ернестом
Рајхелом који се није устручавао да изнесе суштину дијалога које у
Бриселу воде представници српске власти и тзв. државе Косово. Ернест
у овом кратком интервјуу понавља да су Бриселски преговори у
„интересу косовске суверености која није могућа без тих преговораˮ!
Такође, за разлику од других кандидата за чланство у ЕУ, Србија је
добила додатне услове од којих он истиче отцепљење Косова и
Метохије!8
Цео тај процес некаквих преговора са тзв. државом Косовом је
противуставан и одвија се под константним уценама и притисцима
водећих држава НАТО-а и ЕУ. Такав однос неће обавезивати народ и
Републику Србију да поштује договоре који су склопљени на тај начин
7
8

Блиц, 23.06.2016.
http://www.kmnovine.com/2016/01/ernst.html
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и мимо Уједињених нација. Европска унија је пролазна организација
којој истиче рок трајања, па и документима који су донети под њеним
мандатом. За српски народ, само Резолуција 1244 јесте обавезујућа и
цео преговарачки процес и мандат треба да се врати у тај оквир. Нема
нико „тапијуˮ да прода ресурсе, народ и право ослобађања Косова и Метохије
од окупације, када се за то створе међународне и унутрашње претпоставке.
Државе које учествују у својеврсној окупацији Космета и успостављању лажне
државе Косово, свесне су тога и врше системски притисак на власт Републике
Србије да се, прихватањем независности тзв. Косова, укине право будућим
поколењима да успоставе суверенитет и уставно-правни поредак на целој
територији. Косово је национално питање првог реда и ниједна генерација,
нити било која власт, нема право да се, у име народа, њега одрекне.
Кроз неолиберални концепт привреде и пљачкашку приватизацију,
народ је постао сиромашан, а ЕУ, стране банке, ММФ и Светска банка
суштински разарају државне институције и стварају повољне услове за
експлоатацију природних богатстава и људских потенцијала. Зато се слободно
може рећи да се, као народ и држава, налазимо у некој врсти неоколонијалног
положаја. Све створене вредност и капитал извозе се у иностранство. Ако је за
утеху, у таквој ситуацији су и друге мале, па и средње развијене државе. Мале
државе остају без реалне моћи, као „формалнеˮ државе без услова да
функционишу у складу са националним интересима. Како другачије објаснити
продају
рудника,
воде,
електроенергетског
система,
државних
телекомуникација и пољопривредног земљишта, а цео тај процес се од стране
политичке елите приказује као напредак и развој. Запад је, у последњих
шеснаест година, кроз банкарски систем и приватизацију, из Србије извукао
преко педесет милијарди евра профита. Заузврат дају се кредити под
неповољним условима као помоћ, која се медијски рекламира у јавности и
необјективно приказује. У суштини, осиромашује се народ и држава, уз стални
пораст јавног дуга и задужености државе. Када се томе дода преко сто
милијарди евра штете нанете агресијом НАТО-а на СР Југославију и уложени
новац у високообразовани кадар који је из социјалних разлога напустио земљу,
онда долазимо до поражавајућих резултата, који су скоро ненадокнадиви.
Далеко повољнији кредити и подстицаји развоја долазе данас изван
ЕУ. Поред Русије, кинеске инвестиције имају велики значај за Србију на
њеном путу смањења економске зависности од Запада. САД и ЕУ покушавају
да праве различите препреке инвестицијама из Русије и Кине, из политичких
разлога и својих прикривених намера да владају урушеним државама. У том
смислу је усмерено деловање Међународног монетарног фонда и Светске
банке. Последице комунизма једва смо преживели, а лажно европејство би нас
коначно дотукло као народ и понизило у сваком смислу, па и удаљило од
Русије, која је била једини безусловни савезник и заштитник српских
националних интереса кроз историју, па и у последње време када је реч о
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борби за Косово и Метохију и Републику Српску. Чак и после два светска
рата, прави се стратегија за нови велики рат на простору Европе и Азије
(Евроазије), што је скоро невероватно очекивати. Разум упућује на закључак
да је за очекивати да Немачка неће себи дозволити да по трећи пут учествује у
некаквом пројектованом рату против Русије. Тај трећи поход на Русију био би
за Немачку катастрофалан. Поновно ангажовање Немачке у оквиру НАТО
операција и њена водећа улога у оквиру ЕУ, говоре у прилог постојања тежњи
у делу политичке елите, да се хегемонистички циљеви на истоку могу
остварити на неоколонијалан начин, примерено новим методама и средствима,
коришћењем првенствено економске, привредне и технолошке моћи.
Хитност прикључивања бивших социјалистичких земаља у НАТО
савез подстиче се свим средствима из САД-а, јер је њихов стратешки циљ, који
нема цену, да се стигне са војним снагама пред границу Русије без
„неутралних и проруских државаˮ иза линије сукоба, како би се, у
најпогоднијем тренутку уз претњу силом, што безболније поделила Русија на
азијски, европски и сибирски део. Том стратегијом, САД и НАТО са обе
стране линије поделе на простору бивших чланица Варшавског уговора или
СССР-а гомилају војне ефективе, тако да би и у том пројектованом „европском
ратуˮ, страдали највише словенски народи. Неке од тих држава су слепи
савезници САД-а у реализацији њихових интереса. Пре свега, тако се
постављају режими балтичких држава, Пољске, Украјине, Румуније и Грузије.
Председнички избори у Бугарској потврдили су да народ не жели да буде
талац нечијих страних националних интереса и да жели сарадњу са Русијом и
решавање економских и социјалних проблема.
Политичарима балтичких држава, Пољске, Украјине, Грузије,
Румуније, Бугарске, Црне Горе, Хрватске и представника хрватског и
муслиманског народа у Босни и Херцеговини, као да није јасно да на тај начин
постају мете за Русију јер ће давати своје снаге, територију и логистику за
НАТО трупе, које све више личе на Хитлерову солдатеску у походу на исток.
Чешка, Молдавија и Мађарска испољавају сву националну трезвеност да не
учествују у том процесу изградње кохезије непријатељства према руском
народу. Сигурно је да народ у овим државама не подржава милитаризацију
њихове територије и стављање на услугу НАТО пакту за нове ратне походе.

БАЛКАН  НЕДОВРШЕН ПОСАО ЗА НАТО
У првој половини 2015. године били су приметни напори појединих
држава чланица НАТО-а да Балкан, пре свега тзв. Западни Балкан, врате на
дневни ред политичких консултација на највишем нивоу. Најзначајнија од њих
је иницијатива држава чланица НАТО-а које се граниче са државама Западног
Балкана, предвођене Мађарском, да се преиспита политика Алијансе према
том региону. Тако је, крајем априла 2015. године, израђен иницијални
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документ, где се Западни Балкан представља као „недовршен посаоˮ који има
потенцијал да поново постане озбиљна безбедносна претња за НАТО и његове
чланице. У документу је наглашено да актуелни безбедносни изазови на
источним и јужним границама Алијансе негативно утичу и на целокупну
безбедносну ситуацију на тзв. Западном Балкану, што се огледа у порасту
опасности од исламског екстремизма и утицаја Руске Федерације на поједине
државе Западног Балкана.
НАТО, у складу са америчким, немачким и британским националним
интересима на Балкану настоји да српски народ територијално, државотворно,
духовно, национално и верски дезинтегрише. У том науму доста је урађено: (1)
Одвојена је Црна Гора у којој су угрожена права српског народа, а на то се
власт у Србији не обазире нити настоји да на било који начин заштити Србе и
њихова елементарна права језика, вере, нације; (2) У знатној мери Запад је
извршио одвајање Косова и Метохије од Србије и кроз Бриселске преговоре и
доношење различитих докумената то и формализује без адекватног отпора
власти у Србији, која прећутно или „жмурећиˮ не реагује зарад условљавања
Запада и тзв. европских интеграција; (3) Права српског народа у Хрватској су
угрожена, оних који живе у њој, а посебно повратника или прогнаних; и (4)
Спроводе се различите специјалне операције како би се разбила Република
Српска, поништили атрибути њене државности и створиле претпоставке за све
јачу унитаризацију БиХ, како би као таква убрзано била укључена у
евроатлантске структуре. На тај начин, српски народ би био елиминисан као
значајан фактор на Балкану, а Србија уцењена да настави процес интеграција у
ЕУ, а потом и у НАТО. Такав сценарио, српски народ већински не жели и
сигурно ће му се супротставити.
Црна Гора, по проценама НАТО, представља добар пример прогреса на
путу ка чланству у за релативно кратко време. Свесну су да марионетски
режим у Црној Гори, у суштини, манипулише вољом народа и доноси одлуке
супротно већинском расположењу. Приступање Црне Горе НАТО-у, између
осталог, цела јадранска обала била би територија НАТО-а, са изузетком појаса
дужине 20 км који припада Босни и Херцеговини. Септембра 2015. године,
САД су исказале подршку Црној Гори за чланство у НАТО-у. Према
званичним ставовима Руске Федерације, чланство Црне Горе у НАТО-у
представља ударац европској безбедности, као и односима између Руске
Федерације и НАТО-а. Руска Дума усвојила је изјаву, новембра 2015. године,
којом се успротивила уласку Црне Горе у НАТО, упозоравајући да то може
имати негативне последице у сфери туризма, инвестиција и економске
сарадње. Том изјавом, Дума се обратила посланицима Скупштине Црне Горе,
парламентима држава чланица НАТО-а и посланицима Парламентарне
скупштине ОЕБС-а. У изјави је наведено да увлачење нових држава у војне
савезе, посебно против воље њихових грађана, представља политички
инструмент из доба биполарности света.
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Према многим оценама, противљење Руске Федерације уласку Црне
Горе у НАТО било је контрапродуктивно, јер стратези Запада, пре свега САД-а
и даље живе у новом Хладном рату и предузели су све да власт у тој држави,
која је огрезла у криминалу, приволи на хитан поступак пријема у чланство. То
је урађено у функцији смањења и постепеног елиминисања руског присуства у
Црној Гори, иако је Руска Федерација уложила већ огромна финансијска
средства у процесу приватизације у куповине непокретности.
Када је у питању Босна и Херцеговина, НАТО истиче неопходност
европских интеграција, јер „...једино ЕУ може одржати целовитост те државеˮ,
док изградња одбрамбеног сектора треба да буде подржана од стране НАТО-а.
Посебно се инсистира на очувању БиХ као унитарне државе и потреби
спречавања даље дезинтеграције земље, кроз процес европских и
евроатлантских интеграција.
Србија се, у штабним структурама НАТО-а, представља као фактор
који може имати улогу стабилизатора или дестабилизатора читавог региона, с
обзиром на историјски утицај Београда на све остале државе тзв. Западног
Балкана. Република Српска је представљена као простор где Русија има
највећи утицај и моћ, што представља главни изазов да се обезбеди западна
оријентација Београда и убрза пут Србије ка европским и евроатлантским
интеграцијама.
НАТО сматра да треба да задржи незамењиву улогу на простору лажне
државе Косово, у политичком и у безбедносном смислу. Зато континуирано
раде на формирању, опремању и обуци „Косовских снага безбедностиˮ и
ангажовању КФОР-а на пацификацији српских средина на Космету, посебно
на северу, који је под притиском власти Србије, на силу гурнут под
ингеренцију тзв. косовских власти. Главни допринос у виду помоћи и подршке
лажној држави Косово, САД су дале у образовању и обуци официра и
подофицира, као и у другим областима сарадње у процесу формирања
„Оружаних снага Косоваˮ. Србија је давно требало да прекине сарадњу са
НАТО-ом, све док се не прекине тај процес који је у функцији отцепљења тзв.
Косова од Србије.
Када је у питању Република Србија, може се закључити да се наведене
препоруке већ покушавају имплементирати у пракси, о чему говори неколико
посета високих званичника НАТО-а Београду. Алијанса и даље ради на
изналажењу начина за продубљавање политичке и практичне сарадње са
Србијом. Међутим, у народу не постоји позитиван однос према било каквој
тешњој сарадњи са НАТО-ом, првенствено због агресије 1999. године,
отимања и окупације КиМ, а потом и подршке и проглашења лажне државе
Косово.
Колико су силе Запада стале на страну албанског фактора на КиМ,
толико се здушно боре да угуше сваки атрибут државности Републике Српске
и потпомогну унитаризацију БиХ, под плаштом европских или евроатлантских
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интеграција. Управо су државе које воде те интеграције угрозиле виталне
националне интересе српског народа у Србији, Црној Гори и Републици
Српској. Дезинтеграцијом српског простора и српског националног бића,
Запад жели да осигура своје залеђе и даљи поход на Исток.
Судбина српског народа кроз историју у том смислу је иста, јер је
свака агресивна империја имала такав однос према српском народу. Срби
припадају групи народа који слободу цене више од живота под окупацијом.
Сигурно је да се српски народ не слаже са постојећим стањем и не одобрава
урушавање његових виталних националних интереса. Примерено развоју
ситуације у свету и региону, стратегија очувања и опстанка српског народа
треба да почива управо на интеграцији, братству и заједништву на српском
етничком простору, уз помоћ пријатељских народа и држава. Избор је, у
суштини, једноставан, не смемо и не можемо бити на страни оних који повлаче
нове линије поделе у Европи и изазивају ратове и кризе.

ЗАКЉУЧАК
Након распада СССР-а и распуштања Варшавског уговора, Русија је
била све мање утицајна у међународним односима и бавила се унутрашњим
проблемима. У таквој ситуацији, дуже време су све кључне одлуке у свету,
Европи и на Балкану доношене у складу с интересима САД-а, а спровођене
преко НАТО-а и ЕУ. Погубност таквих одлука деведестих година највише је
осетио српски народ. Након опоравка и ревитализације привреде и сектора
безбедности, Русија је у последњих десет година успела да се врати на
међународну позорницу и да све значајније утиче на креирање међународних
односа. На сличан начин и Кина позитивно утиче на спречавање процеса
насилне глобализације.
Свет је већ постао мултиполаран и сведоци смо да се померају
интереси великих сила и врши подешавање и усаглашавање зона утицаја. У
том процесу, нажалост, највише страдају мали народи и државе, поготово ако
нису у стању да на прави начин штите своје националне интересе.
Позиционирање интереса великих сила данас се најочигледније види на
простору Балтика, Украјине, Балкана и Блиског истока. Заоштреност и
сукобљеност интереса великих сила иде до те мере да се моделују насилне
смене власти и активирају замрзнути конфликти, уз јачање верског и
националног екстремизма. У том процесу, Србија и српски народ у целини
имаће велике безбедносне изазове и претње да заштите виталне националне
интересе.
Европа је била гробница многих империја, царстава, савеза и вероватно
ће бити иста ситуација и са НАТО пактом, организацијом која је нанела
човечанству велике штете, неправде и разарања. НАТО је преживео Хладни
рат, али ће вероватно доћи до распуштања те организације која је изразито

59

офанзивног карактера и уместо мира и стабилности доноси кризу, вероватно и
рат, као и страдање у срце Европе.
Кроз историју ратова Балкан је био посебно карактеристичан простор
по нарастању противречности, супротстављености интереса, проналажењу
повода за распламсавање ратова са трагичним последицама. Данас су ствари
доста сличне јер се замрзнути конфликти на Балкану могу покренути у
функцији угрожавања српских националних интереса кроз Трећи балкански
рат. Нико не зна у шта би се тај рат могао претворити, јер првенствено Русија,
Кина, па и друге државе слободног света, не би дозволиле да поново САД и
њени јастребови у оквиру НАТО, тероришу српски народ.
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Мирољуб Јефтић1

НЕООСМАНИЗАМ VERSUS ПАНИСЛАМИЗАM
Сажетак: У раду је извршена анализа сазнања и основних одредница појма
неоосманизам, који све више почиње да заокупља српску, балканску и светску
политику и политичку науку. Тежиште у анализи је дато са аспекта
политикологије религије, као једне од најмлађих политиколошких дисциплина.
Појам неоосманизам само је један од појмова којим се описивала политика
Османског царства, модерне Турске и Турака. Поред неоосманизма, ти
термини су османизам, пантурцизам и пантуранизам. Када се анализирају
догађаји у новијој историји, постаје јасно да Турска ојачава утицај у региону
Балкана и Блиског истока, где је некада била суверен или је испољавала
неприкосновен утицај преко војне силе и ислама. Нису то покушаји да се те
земље уједине под турском заставом и врате под османски суверенитет, већ да
се оствари јак непосредан утицај у политичком, војном, економском и
културном погледу. Такво деловање Турске било је очигледно у грађанском
рату у Босни, агресији НАТО-а на СР Југославију, као и у рату у Сирији. У
рату у Сирији, Турска је инволвирана кроз непосредно учешће у рату и
подршку терористичких снага и тзв. снага умерене опозиције. Делујући
незаконито и агресивно, Турска је дошла у ситуацију да делује и против
Русије, обарајући авион Војске Руске Федерације дубоко у ваздушном
простору Сирије. Од распада бивше СФР Југославије, Турска непосредно и
веома отворено делује против српских националних интереса. Када се
опасност од исламског екстремизма исцрпи причом о неоосманизму, онда се,
по плановима Трилатерале, под видом пријатеља појављују они који дају неке
инвестиције, али који сигурно стоје иза најотворенијих антисрпских планова и
акција. Како другачије назвати такво деловање него као антисрпство, поготово
када ти исти инвеститори за своје велике пријатеље представљају људе који су
били главни финансијери ОВК, као што је био отац шеика Мухамеда, који је
био велики финансијер те терористичке организације.
Кључне речи: неоосманизам, панисламизам, османизам, пантурцизам,
пантуранизам.

Појам неоосманизам све више почиње да заокупља српску, балканску и
светску политику и политичку науку.2 Овде ће тај појам бити анализиран са
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тачке гледишта политикологије религије, једне од најмлађих политиколошких
дисциплина.3 Појам неоосманизам само је један од појмова којим се описивала
политика Османског царства, модерне Турске и Турака. Ти термини су поред
неоосманизама, османизам, пантурцизам и пантуранизам. Поменути термини
везани су за две водеће идеологије које обележавају данашњу Турску:
кемалистички национализам и његовог претходника османизам.
Стога је потребно тачно одредити сваки од ових појмова да бисмо
могли да сагледамо што је могуће више појавних облика неоосманизма.
Тачности ради, чини нам се да треба поћи хронолошки и сваки од појмова
одредити у складу с његовом старошћу. Најстарији је појам османизам. Он се
односи да целокупну политику државе коју је формирао Осман (1288-1326). To
је била политика несусталог ширења земље ислама (дар ал ислам) на рачун
немуслиманских територија, све док не освоји оружаним путем читав познати
свет.4 У том царству је појам нације потпуно потиснут у корист припадности
исламу. Османлије су наступале искључио као муслимани. Већ из самог
назива види се да је то појам који је у основи неоосманизма, централне теме
нашег рада и томе ћемо се вратити касније. За разлику од појма османизам,
појмови пантуранизам и пантурцизам настали су касније и већ се из самих
имена види да се овде оперише неверским категоријама. Појам пантуранизам
односи се на идеологију чија је суштина да се оствари што тешње политичко
јединство између народа пореклом са Турана.5 Порекло из туранске долине
воде веома разнородни народи: Турци, сви туркофонски народи бившег СССРа, али и Финци, Мађари и прото-Бугари.6 Ова идеја је, у једном тренутку,
поред туркофонских народа успела да нађе одјека и у одређеним круговима у
Бугарској и Мађарској. На пантуранским скуповима који су са циљем
остваривања идеје организовани, присуствовали су и неки припадници ових
народа. На пример, на скупу одржаном пре Првог светског рата у Цариграду
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Пекинг, Бејрут, Брисел, Доступно и на http://www.carnegieendowment.org/2008/10/07/turkey-smiddle-east-policies-between-neo-ottomanism-and-kemalism/39k, (13.12.2011.); I am not a neoOttoman, Davutoğlu says, Today's Zaman, 25. November 2009. Доступно на:
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(13.12.2011.)
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Miroljub Jevtic, “Political Science and Religion”, Политикологија религије, бр. 1/2007. Доступно
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присуствовали су и неки Бугари и Мађари.7 Како су, у историји, османски
Турци били тлачитељи Мађара и Бугара, јасно је да ова идеологија није имала
наде на успех. Зато се, временом, свела на пантурцизам.
То је други за нас важан појам. Он се, за разлику од пантуранизма, свео
на идеју обједињавања народа који говоре један из групе турских језика.8 Та је
идеја рођена међу кримским Татарима у царској Русији, са циљем да спрече
православни словенски утицај. Међутим, и ова идеја је имала слабост, јер је
један, додуше мали део турски говорећих народа, припадао другачијим
вероисповестима него што је била већина туркофонских народа. Такви су нпр.
Гагаузи, народ који живи у данашњој Румунији, Молдавији, Украјини, итд.9
Гагаузи су, као православни хришћани, били изложени жестоком погрому
током читаве историје и зато су апсолутно били против сваког јединства са
осталим Туркофонима муслиманске вере. Али су зато сви остали муслимани
нетурског порекла, насељени близу туркофона, радо прихватали идеју
пантурцизма. Тако да је врло брзо то постала идеологија свих муслимана
наслоњених на османско царство. Они су инсистирали на јединству око
турског језика и исламске вере.
Тако долазимо до последњег појма који чини тему нашег рада, до
неоосманизма. Основно питање које се може поставити јесте шта је
неоосманизам? Ако се сетимо горе наведеног одређења османизма, онда се под
неоосманизмом може подразумевати систем идеја и на њима заснован
политички пројекат чији је циљ што је могуће чвршће обједињавање свих
народа и територија које су некада чиниле Османско царство. Та идеја може
бити привлачна муслиманским поданицима те државе, али не и
немуслиманским. Зато њено помињање изазива веома велике контроверзе и
бојазни код бивших хришћанских поданика државе и одбрамбене реакције од
стране садашње турске администрације.
Како се ради о веома великом простору, значајном у сваком погледу,
ова идеологија и на њој заснована пракса изазивају велику позорност научне и
политичке заједнице.
У овом тексту, неоосманизам ће се анализирати у односу према другом
великом политичко-религијском појму који се назива панисламизам. Зато је
потребно дефинисати и тај појам. Панисламизам је идеја која подразумева
потребу да се сви муслимани који су данас политички подељени у више
држава, често у међусобном сукобу, уједине у име припадности истој религији
 исламу. Ислам проповеда да сви муслимани морају бити уједињени у једну
државу са једним владаром и да буду потчињени једном закону, шеријату.
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С обзиром на то да је османска држава по дефиницији била исламска, о
чему нам је говорио поменути Халил Иналџик, логично је да је османизам
само једна варијанта панисламизма. То је, у ствари, остваривање панисламске
идеје под жезлом династије Османовића.
Неоосманизам би требало да буде остваривање ове идеологије у
савременим условима. Сматра се да је појам неоосманизам настао код Грка
после турске инвазије Кипра 1974. године10 Истовремено, сматра се да су
шири захвати неоосманизма почели за време мандата покојног турског
председника Тургута Озала (1983-1993). Неоосманизам је веома важан појам,
јер по дефиницији укључује османску традицију, а она је, како смо рекли,
исламска. За разлику од тога, званична политика садашње Турске је наставак
секуларне политике Кемала Ататурка, утемељивача модерне Турске. Ататурк
је начинио радикалан прекид са исламском прошлошћу и од теократске
империје створио секуларну државу. Од њега до данас, сви турски управљачи
се позивају на ту секуларну традицију. Како је она у сукобу са исламом, то
свако повезивање садашње Турске са османизмом, укључујући и онај у форми
неоосманизма, подразумева одбацивање или барем отклон од политике Кемала
Ататурка, на коју се управљачи Турске званично позивају и у коју се
формално куну.
То онда значи да је свако позивање на неоосманизам враћање на
панисламизам који је био основ османске политике за све време постојања
државе, а нарочито у време опадања крајем 19. века и владавине султана
Абдул Хамида (1876-1909). То истовремено значи да се Турска полако одриче
политике Кемала Ататурка и враћа исламским коренима. То, у крајњој
инстанци, може да доведе до нестајања Турске и њеног уклапања у
јединствену исламску политичку заједницу, која би, према исламском учењу,
требало да се оствари. Нормално, чак и да се то деси, то би била далека и нама
несагледива будућност, али са тачке гледишта ислама, сасвим очекивана
последица. Зато ћемо, у овом раду, покушати да покажемо да ли се садашња
политика Турске заиста окреће неоосманизму и шта то значи са тачке
гледишта панисламизма и ислама уопште.
То ћемо проанализирати кроз два аспекта: спољнополитички и кроз
питање нације и односа савремене Турске према националном питању. Ако се
прво окренемо спољнополитичком питању, онда је јасно да је Кемал Ататурк,
од свога учвршћивања на власти, начинио радикалан прекид са османском
прошлошћу и окренуо своју земљу европском систему вредности. Он је
секуларизовао правни поредак и оријентисао се према Европи. Ататуркови
наследници су чинили још више од њега, јер су Турску укључили у европске
војне и политичке интеграције и своју политику усмерили у том правцу. Тако
је Турска нпр. склопила Пакт балканског споразума са Југославијом, Грчком и
10
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Румунијом.11 То је посебно дошло до изражаја после Другог светског рата када
је Анкара приступила НАТО пакту и окренула се интеграцијама са групом
земаља које су касније створиле ЕУ.12
То је био велики отклон од политике Османског царства које је, од свог
настанка, било у константном покушају покоравања Европе и онда познатог
света у име ислама, за шта се, као средство, користио свети рат  џихад.13
Посебно значајан отклон од панисламске политике Османског царства јесте
однос према Израелу. За све муслимане, Јерусалим је треће свето место, град
из кога је муслимански веровесник Мухамед на своме крилатом коњу Бураку
одлетео у небо, где је видео рај, пакао, осетио Алаха.14 У част тога пута, који
се у исламској терминологији назива мираџ, у Јерусалиму је подигнута џамија
Ал Акса, због које је Ал Кудс (исламски назив за Јерусалим) стекао статус
трећег светог места ислама. За сваког муслимана, Јерусалим је нешто
најсветије за шта вреди жртвовати живот, јер би та жртва обезбедила рајско
блаженство.
За муслимане је, дакле, питање статуса Јерусалима  питање живота,
смрти, највише части или највишег понижења. Ислам подразумева да сви
муслимани морају живети у јединственој држави и да сва света места морају
бити у њој. Зато су, од освајања Јерусалима 638. године,15 муслимани чинили
све да Ал Кудс задрже под својом контролом. У средњем веку су се око
Јерусалима водили крвави ратови, јер су хришћани хтели да овај, и за њих
свети град, врате под хришћанску контролу. После пораза крсташа, град је
остао под муслиманском влашћу све до краја Првог светског рата, када је узет
од Османског царства и постао део британског мандата у Палестини. Други
светски рат и холокауст над Јеврејима утицали су на то да се створи држава
Израел, која је као основни циљ имала да врати Јерусалим у своје окриље. Зато
је света дужност свих муслимана била да онемогуће такву акцију. Зато се баш
на примеру Јерусалима види сва суштина спољнополитичког заокрета који је
извршила Ататуркова Турска. Она, која је све до краја Првог светског рата
гарантовала исламски суверенитет у Јерусалиму, постала је, после Другог
светског рата, главни савезник Израела на Блиском истоку. Циљ Израела, од
његовог оснивања 1948. године, био је да Јерусалим стави под своју контролу,
а то се и десило после јунског рата 1967. године. За све то време, Турска је
била верни савезник Тел Авива са којим је развила веома снажне војне везе.
Тако је нпр. 1996. године склопљен војни споразум Турске и Израела.
Он је обезбеђивао заједничку војну обуку, испоруке оружја турској војсци од
стране Израела у вредности од преко 2 милијарде долара и посебне
11
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привилегије израелској авијацији да прелеће турску територију.16 То је,
суштински, кршење суверенитета због кога се објављује рат. Израелу је то
било неопходно, јер је његова територија мала и авиони, чим узлете, одмах
крше нечији ваздушни простор, а Турској је потребно оружје.
Значи, без обзира на то шта се у главама Турака од краја Другог
светског рата дешавало, њихова отаџбина је била активни саучесник у
антиисламској политици Израeла. Управо тако  антиисламској политици
Израела. Јер, без обзира на то шта Израелци мисле и какву судбину намењују
Јерусалиму, за муслимане је то антиисламска политика и они то тако
доживљавају, исто као што Израелци и Јевреји покушај Арапа да под свој
суверенитет врате Ал Кудс доживљавају као неправедну и антијеврејску
политику. Зато је решење конфликта на Блиском истоку равно решавању
квадратуре круга.
Вратимо се сада другом проблему којим покушавамо да објаснимо
политику кемалистичке Турске и отклон од османизма и ислама, а то је
национално питање. По питању нације, Мустафа Кемал Ататурк је, као водећу
идеологију своје државе, изабрао секуларни национализам, нормално турски.17
Самим тим је учинио највећи удар на исламско биће своје земље, јер ислам,
догматски, не само да не признаје и не познаје нацију у модерном смислу те
речи, него је сматра својим највећим непријатељем. Како то дефинише
„Препород”, службени орган Исламске заједнице (ИЗ) некадашње СФР
Југославије, најбоље показује следећи навод: „...онога момента када се међу
муслиманима почела распиривати национална свијест и када је она сустигла
или чак престигла ону вјерску свијест која је све муслимане сматрала својом
браћом, тог момента муслимански колостас је почео слабити. Див кога није
могао скршити ниједан спољни непријатељ свом силином се окренуо против
себе самог. Данас су од њега остала само парчад већа или мања, здравија или
сасвим трула”.18 Сама реч распиривати јасно показује шта ИЗ мисли о нацији.
За ислам, она је штетна, јер убија верско у име етничког јединства. А како ИЗ
резонује, тако резонује и сваки верни муслиман.
Због свега тога, у Османској царевини није ни постојала национална
политика. То је била вишеверска држава која није узимала у обзир етничку или
националну припадност поданика. Сви они били су подељени у верске групе 
милете. И само су тако третирани. Сви муслимани чинили су један милет, без
обзира ког су етничког порекла. Сви православни чинили су други, сви
римокатолици  трећи, сви Јевреји  четврти и тако редом. Муслимани су себе
16
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узимали као заједницу верника  уму, која има само један циљ: да следи
Мухамедове, односно Алахове упуте, онако како их је пренео Мухамед, божји
посланик. И то је остала чињеница све до пада Османске царевине после
Првог светског рата.
Пишући о томе, Текин Алп (1883-1961), Јеврејин који је прешао на
ислам, а онда прихватио турску националистичку идеологију вели: „До пре
три године османски Турци сматрали су сами себе просто као муслимане и
никад нису сматрали своју нацију као нацију са посебним постојањем.
Анадолски сељаци су сматрали реч Турчин као синоним са Кизилбаши, то јест
као појам који означава не нацију, већ човека који носи црвени фес тј.
црвеноглави.”19 Из прегледа библиографије у британској библиотеци у
Лондону види се да су две књиге које говоре о пантурцизму, које је писао
Текин Алп, једна на немачком, а друга на енглеском, објављене 1915. и 1917.
године. Тако се лако може утврдити да се ово „До пре три године” смешта
негде око балканских, или око Првог светског рата. То значи да су османски
муслимани, све до краја империје, себе сматрали искључиво као муслимане.
Појам Турчин, како нам Текин Алп говори, био им је познат и они су га
употребљавали, али је он имао значење које није имало никакву везу с
нацијом. Из тога јасно видимо колико су они који говоре турски као матерњи
језик и које ми називамо Турцима у ствари били далеко од нашег уверења да
су они себе саме Турцима сматрали. Они то нису били иако су могли бити, јер
им то ништа није значило. За њих је ислам био све.
Када имамо те чињенице у виду, постаје јасно колико је снажно, по
најтананијим осећањима свога народа, ударио Ататурк, када им је рекао „за
вас је важније да сте Турци него муслимани”. Али, ни он није могао да се
одрекне османске прошлости, јер је под појмом Турчин, и око тога појма и
идеје, хтео да уједини све муслимане царевине, ако су и они хтели да ту идеју
прихвате. То му је нарочито успело када се ради о муслиманима Балкана и
Кавказа. Маса муслимана нетурског порекла прихватила је тада ту сасвим
другачију Турску од оне коју су гледали као звезду водиљу. И зато што су
муслимани, пристајали су да сад буду и етнички Турци. Видело се то по
степену њихове привржености политици коју је Ататурк водио и жељи да се у
Турску уселе и прихвате да су не само муслимани, него и Турци. У то име су
се одрекли језика и порекла. Тако се маса босанских, рашких, црногорских,
бугарских, албанских, грчких, чеченских, ингушких, дагестанских
муслимана... сливала у Турску и слива се и данас, прихватајући ту државу као
своју. Све то је могло да се деси само због тога што су сви нетуркофонски
муслимани, под појмом Турчин, у ствари, подразумевали појам муслиман.
Тиме се јасно види да су појам Турчин и муслиман за њих били синоними.
Појам Турчин је чак имао и превагу над појмом муслиман када је требало
доказати припадност исламу. Говорећи о томе, Вук Караџић, који је живео у
19
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тој држави и осећао је на својој кожи, зато и каже: „у царству турскоме ко гођ
вјерује у свјеца Мухамеда он се зове и јест Турчин... истина је да је сваки
Турчин у своме царству племић.”20 Зато је први наследник Кемала Ататурка на
месту председника и ватрени заступник идеја турског национализма Исмет
Инени рекао21: „Нема Турске без Босне”.
Али, упркос томе, била је то политика отклона од ислама, онолико
колико је могла да буде. Имајући у виду речи Текина Алпа, био је то
невероватан успех. Одвојити Турску од исламске, односно османске
прошлости, било је, како је већ речено, равно решавању квадратуре круга.
Ататурк је у томе успео. Разлог за то је био лако разумљив. Веома религиозна
популација Турске није могла да замисли ништа што би могло да се деси
противно божјој вољи. Како је Ататурк успео да спаси отаџбину и да је
модернизује, дајући јој све јачу и јачу позицију, то је религиозни народ
уверавало да је то ипак уз божју вољу и да тако треба да буде. Сетимо се,
султани, који су били и халифи – поглавари исламског сунитског света, упркос
позивању на ислам, пред крај империје довели су царство до пропасти. Зато је
њихов исламски карактер био под знаком питања, јер верни муслиман верује
да нико ко заиста следи Бога не може изгубити његову подршку.
Све је то ипак морало да има свој крај. Инсистирање на национализму,
уз задржавање ислама као националне религије, није могло да траје вечито.
Док су и остале муслиманске земље бирале неке друге идеологије, а ислам
слабио, било је могуће да се слична ситуација одржава и у Турској. Али, када
је ислам почео да расте свуда у околини, нарочито у арапским земљама после
пораза у јунском рату 1967. године, а посебно након иранске исламске
револуције, то је почело да се одражава и у Турској. Религиозне масе почеле су
да полако и постепено врше притисак на постојећи друштвени поредак и
систем друштвених вредности, у смислу захтева за враћањем традиционалних
исламских вредности, а оне се не могу одвојити од политике и теократских
тенденција. У исто време, више од пола века секуларне идеологије није могло
да не створи секуларизовану масу која се одвојила од ислама и обичног
народа. Та два пола почела су полако да се поларизују. Ова секуларизована
маса, која је давала интелектуалну елиту и војну врхушку, дуго времена имала
је политичку већину за контролу државе. Али, религиозне и традиционалне
породице рађале су више деце и полако постајале већина у друштву. Самим
тим, почеле су да се увлаче у све поре друштва, економску, интелектуалну,
политичку, па и војну елиту, до тада стубове секуларизма. Тако се, у оквиру
секуларног партијског поретка, почињу формирати номинално секуларне
партије које показују више слуха за исламску прошлост. Таква је била
„Отаџбинска партија” покојног председника Турске, Тургута Озала (19831993).
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Ове снаге су изнутра, у оквиру секуларних структура, стварале
претпоставке да се прихвати као легитиман и исламски поглед на свет, кога је
Ататурк прогнао силом. Као резултат тога, створена је снажна политичка
партија чија је идеологија била исламистичка. Партија благостања, позната као
Рефах партија. Шта је ислам за Турску најбоље показује чињеница да је та
партија, упркос дугој секуларној историји, успела да освоји власт 1996. године
под вођством лидера Неџметина Ербакана.22 Оптужена да шири исламску
идеологију која подрива секуларни систем, партија је под притиском војске
изгубила власт 1997. године, а 1998. године је забрањена. Та партија била је
исламистичка и залагала се за враћање исламског система вредности и
исламског политичког поретка. Стога је забрана, услед снаге секуларне армије,
била логична последица.
Судбина ове партије послужила је као велико искуство за њено
чланство. Истакнути члан Рефах партије Реџеп Тајип Ердоган, формирао је
2001. године нову политичку партију „Партију правде и развоја – АКП”.23 Да
би се разумела неоосманска политика нове партије, потребно је указати на то
да је у њеном формирању важну улогу играло једно крило исламистичке
„Партије врлине” са њеним истакнутим представником Абдулахом Гулом24,
који је био председник турске републике и крило Отаџбинске партије Тургута
Озала.25
Од тада па надаље, ова партија имала је буран развој. Она се
идеолошки представља као конзервативна партија која прави отклон од
исламизма и тежи да буде схваћена као партија десно од центра. Дакле, као
партија која, као европске народне партије, прихвата секуларизам. Мало ко од
њених турских противника верује да је то тако и стално указују на политичку
прошлост и Ердогана и Гула, која је била везана за несумњиве исламистичке
захтеве.26 Само годину дана је требало да АКП освоји власт двотрећинском
већином. То се није десило за претходних 11 година.27 Од тада, ова партија
држи власт у Турској и спроводи политику која се, када се ради о
међународним односима, дефинише као неоосманизам.
Наш основни задатак биће да покажемо да ли је та политика заиста
неоосманска и какав је њен однос према панисламизму. Ако погледамо како се
понаша савремена Турска под владом АКП, у чије име је спољну политику
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водио агилни министар Ахмет Давутоглу, видећемо следеће чињенице.
Неоосманска политика била би, дакле, покушај да се обнови утицај савремене
Турске на подручјима која су некада била саставни делови империје. Ако
погледамо балкански простор, видећемо да је, од почетка избијања кризе на
просторима бивше Југославије, Турска играла веома активну улогу, било као
самосталан фактор било као део ширих међународних подухвата.28 Као
самосталан фактор, то се видело кроз сарадњу са свим значајним локалним
политичарима муслиманске вероисповести: Алијом Изетбеговићем,
Сулејманом Угљанином, Ибрахимом Руговом, Салијем Беришом. Турска је ту
одлучно стала на страну муслиманских политичких захтева. Сетимо се само
признања независности Косова29 и сада покушаја Турске да игра пресудну
улогу у уједињавању исламских заједница у Србији.30 Када се ради о случају
Грчке, такође, кипарски пример је најбољи показатељ.31 Ако погледамо
мултилатералне покушаје уређивања кризе на Балкану, опет видимо да је
Турска активна у свим акцијама које покреће шира међународна заједница,32
или као активни члан Организације исламске сарадње (ОИС).33
Балканска политика Турске није, међутим, неки посебан доказ да се ту
ради о обнови старих веза насталих у доба османске империје. Није доказ, јер
је Турска стално то чинила и то је сасвим нормално и разумљиво. Много је
значајнији доказ ситуација на Блиском истоку. Турска је овде потпуно
променила политику. Од привилегованог савезника Израела претворила се у
његовог великог критичара, што је ескалирало отвореним непријатељством
после ликвидације турских миротвораца од стране израелске војске када су се
упутили у Газу да дају помоћ Палестинцима.34 Палестинци и Арапи су тиме
добили једног веома важног савезника, а Израелци стекли озбиљног
противника, чије противљење израелској политици добија и облике
непријатељства. Осим Палестине, утицај Турске на збивања у Сирији, Ираку и
Либији показује пораст утицаја те земље на политику региона.
Ако покушамо да анализирамо те догађаје и политику, постаје јасно да
Турска ојачава утицај на регион где је некада била суверен, односно контролор
дар ал ислама (земље ислама). Нормално, нису то покушаји да се те земље
28
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уједине под турском заставом и врате под османски суверенитет, већ се утицај
остварује на други начин. Зато се Турска оштро противи именовању те
политике појмом неоосманизам.35 Давутоглу је о томе рекао: „у мери у којој
ми не користимо тај концепт (неоосманизам, прим. М. Ј.) он се користи против
нас, било због неразумевања било због недостатка добре воље.”36 Османизам
упућује на насилна освајања поменутих територија, јер су све земље које су
сада под знаком питања као мета неоосманизма освојене силом у току
историје. Логично је онда да се Турска боји да је неко не оптужи да жели на
исти начин да поново загосподари овим просторима, па одбацује назив
неоосманизам и одбија да се сложи да води неоосманску политику.
С друге стране, ако је тачно да Турска не води неоосманску политику,
онда је исто тако тачно да свака помоћ муслиманима, не Турцима, представља
оно што се назива међусобна исламска солидарност, а то је једна од форми
панисламизма. Без исламске солидарности нема ни панисламизма, поготову
ако та исламска солидарност иде на уштрб немуслимана. Уз све покушаје да се
остане вредносно неутралан и да се најдобронамерније разуме политика
Турске, није могуће пренебрегнути чињеницу да су акти помоћи балканским
муслиманима противни интересима балканских хришћана. Коме треба
објашњавати да је признање независности Косова и Метохије противно
српским националним интересима? Коме треба доказивати да је гушење
Републике Српске и њено утапање у јединствену Босну и Херцеговину
противно интересу Срба? Коме треба објашњавати да је стајање на страну
Палестинаца, колико год они били у праву, противно интересима Израелаца и
Јевреја. С друге стране, то је противно интересима кемалистичке политике, јер
су сви поменути покрети које Турска помаже исламски устројени и теже
теократским идеалима, а то је директан напад на вредности за које се Турска
формално залаже. Чак и кад није усмерено, а и не мора да буде, ка политичком
уједињавању муслимана, то јесте корак ка томе. Без обзира на то шта Турска
оваквом политиком жели да постигне, ова политика ипак доприноси
остваривању класичних панисламских циљева. Шта се дешава са исламом у
земљама које су захваљујући и Турској стекле независност? Узмимо нпр.
Косово и Метохију. Та покрајина која је деценијама представљана као регион
у коме су исламске политичке аспирације биле потиснуте у име националног
јединства, сада показује процват ислама. Свуда се дижу нове џамије, деца све
више иду у верске школе, девојке се све више облаче по верским прописима.37
То иде дотле да најугледнији амерички дневни лист „Њујорк Тајмс” пише да
се Косово и Метохија претвара у плодно тло за развој идеја и праксе
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терористичке исламске државе.38 Расте стално исламски изглед те средине.
Исто се дешава у свим регионима које смо поменули. И то је све сасвим
легално и дозвољено, јер како остваривати слободу религије ако не тако. С
друге стране, међутим, пораст утицаја ислама на свакодневни живот омогућава
јачање и оног дела исламског покрета који има директне политичке циљеве.39
Све више јачају радикалне групе, чији је циљ трансформисање Косова и
Метохије и осталих региона у питању у исламске државе и јасно се истиче да
им је циљ и остваривање панисламских циљева, тј. стварање јединствене
светске исламске државе. На то упозоравају функционери непризнате владе
Космета. Тако је министар Фатмир Реџепи рекао: „Верски екстремизам је у
порасту све више и више. На темељу једног извештаја примећена су кретања
Вахабита, организације са исламским идејама, које ће почети да се шире све
више и више.”40 Или рецимо, албански аутор Рефки Морина који цитира
једног Албанца саговорника који му каже: „Опасност од те секте (Вахабита,
прим. М. Ј.) је у томе што се она нада да ће једног дана створити светски
халифат... они мисле да свуда где живи и један муслиман треба створити
калифат. Онога дана када Косово добије независност они ће уништити ислам
овде.”41
Све то је кулминирало појавом политике, горе поменуте исламске
државе, поготову ако се зна да је то пројекат веома утицајних и од стране свих
муслимана, значи и муслимана Турске, поштованих исламских институција.
Сада давне 1992. године, од 1. до 5. фебруара, на састанку Врховног светског
савета за џамије у Меки у Саудијској Арабији донете су следеће одлуке:
а) Да Босна и Херцеговина буде призната као независна држава у
границама које је имала у СФР Југославији.
б) Да се помогне Албанцима на Косову и Метохији да формирају
самосталну политичку заједницу.
в) Да се призна политичка аутономија Рашкој области.
г) Да се у Македонији изврши подела суверенитета између Македонаца
и муслимана.42
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Ту одлуку једне наизглед невладине организације преузела је
међудржавна организација ОИС и кренула у њену реализацију. Како видимо,
три су циља реализована, остаје да се реализује четврти, који се тиче Рашке
области. Посебно је важно да је ОИС ове циљеве реализовала уз помоћ
западних земаља које су, преко територија бивше СФРЈ, настојале да намире
муслимане за губитке у Палестини и другде. И као што знамо, сада се ради на
остваривању четвртог циља  аутономије Рашке области. С једне стране,
формирано је друштво пријатеља Санџака које предводи бивши амбасадор
САД-а у Београду, Камерон Мантер,43 а са друге стране, Турска води главну
улогу у помирењу исламских заједница. При томе се тражи да та заједница
буде интегрални део ИЗ БиХ. Све то није спорно, јер је и Српска православна
црква (СПЦ) јединствена, али то дефинитивно иде у прилог свима онима који
маштају о циљу о коме нам је говорио Рефки Морина.
Управо зато ваља инсистирати на следећим чињеницама. Појам
неоосманизам се код нас нарочито почео гурати у средства јавног
информисања после 2010. године, када се појавила књига професора доктора
Дарка Танасковића коме је деценијама раније изграђиван углед нашег
најбољег исламолога. Дакле, када најбољи исламолог нешто каже о исламу,
онда је то тачно да тачније не може бити. Тој књизи дат је скоро митски значај,
желећи да се нашој јавности покаже како су њоме формулисане генијалне
мисли које може да створи само редак појединац. При томе је потпуно
занемарена чињеница да се те исте године појавила још једна књига о
неоосманизму професора доктора Зорана Милошевића.44 Та књига појавила се
у још једном издању. Дакле, штампао ју је такође угледни издавач. Посебно је
важно да је она била обимнија од књиге проф. др Дарка Танасковића. Наиме,
имала је 175 страница, док је публикација Танасковића имала 109 страница,
али су слова била толико велика да је Милошевићева књига скоро дупло већа.
Тако да, ако је та тема била толико значајна и њени приказивачи нашој
јавности важне и изузетно образоване и информисане личности, било би
логично да се оба ова аутора истакну и поделе славу. Али, то се није десило.
Књига Зорана Милошевића је потиснута у заборав, па је одмах и критикована,
док је Танасковићева представљана из дана дан у ударним ТВ терминима и
свим новинама. Иако се до сада појавила у неколико издања, књигу није
представљао ниједан стручњак за исламска питања. Зашто је то тако, није
тешко закључити  требало је тему учинити проворазредном и њеног аутора
представити као беспоговорног ауторитета који се мора слушати. За то се
постарао моћни лоби иза кога стоји Трилатерална комисија Дејвида Рокфелера
и Збигњева Бжежинског.45
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Неоосманизам је, међутим, у години штампања те књиге, 2010. године,
била сасвим стара тема, изанђала и позната сваком војнику Републике Српске.
Осим тога, наведена тема није посебно значајна у односу на укупан проблем
исламског екстремизма чији је део, а који се у књизи недовољно потенцира.
Њен научни значај види се и из чињенице да ју је рецензирао само један
рецензент који са неоосманизмом нема никакву научну везу јер се никада
њиме није бавио, а то је др Ненад Кецмановић, професор увода у политичке
науке, дакле једне сасвим небитне дисциплине за појам неоосманизма.
Неоосманизам је, како смо навели, формулисан као политичко питање,
давне 1974. године у вези с турском инвазијом на Кипар. И тада је требало
упозоравати на њега јер је било јасно да смо следећи на реду ми, пошто су
Бугари били заштићени Варшавским пактом. Др Танасковић је тада био у
перфектној позицији да то учини. Он је, три године пре појаве термина
неоосманизам, 1971. године, постао асистент на Катедри за оријенталистику,
дакле на дисциплини која се бавила Турском. Отац му је био истакнути
генерал, командант штаба Територијалне одбране Србије и члан Централног
комитета Комунистичке партије Србије (КПС).46 Имао је, дакле, перфектну
позадину да проговори о свему, поготову што је Турска тада била далеко
слабија него данас, а СФРЈ са Брозом на челу, као лидер несврстаности, јака
као планина. Али, Танасковић није проговорио ни реч о томе. Напротив, на све
могуће начине је умањивао значај могуће опасности од неоосманизма и
исламског фундаментализма. Тако је нпр за „НИН” изјавио за Алију
Изетбеговића „Из Изетбеговићевог понашања и ставова политике за коју се
залаже не би требало праволинијски закључивати да је он против Југославије.
Он је, заправо, извесно за Југославију”.47 Веома оштро је, на овакве
Танасковићеве ставове, реаговао Исо Калач, познати муслимански писац из
Сарајева, који је под притиском Изетбеговићеве политике морао да побегне јер
се изјаснио као Србин по националности.48 Калач се у „Вечерњим Новостима”
обратио Танасковићу следећим речима „Док ме Алија Изетбеговић са својим
љутим сејменима протерао из Сарајева, док овдје живим као изгнаник, Ви му
драги мој колега... правите огромну услугу. И ако победи, могао би и вас
примити у свој џемат... Вама господине професоре забрањујем да учествујете у
пропаганди против Срба... боље добровољно пређите на ислам ако га већ
толико браните, величате, славите. И оставите катедру неком умном
човјеку”.49
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У исто време, босански муслимани су јавно обелоданили неоосманску
политику изјавом једног посланика Странке демократске акције (СДА) у
парламенту БиХ. Он је, за скупштинском говорницом, пред рат 1992. године
изјавио „Плови патка, плови гуска, ова земља биће Турска”. Дакле, већ од тада
је било свима јасно шта је неоосманизам. Стога, Танасковићева књига
објављена 18 година касније није и не може бити никакво посебно научно
откриће. Она би могла бити историјска, али Танасковић није квалификован
историчар да пише о историјским темама.
Са гледишта српског националног интереса, та књига веома је
проблематична. Она никада не би изазвала толику пажњу, упркос свој
пропагандној машинерији која стоји иза ње, да наш народ „кроз гене” не осећа
да му је исламски екстремизам највећа опасност. Сва историја Срба
симболизује се кроз Ћеле-кулу. Али, то није симбол турске окупације, како је
представља наша историја, него последица ислама који је и основни мотив те
„турске” окупације. Та се ситуација понавља и данас. Како је наш народ
подсвесно упознат да се иза повратка Турске у ствари крије ислам, књига о
неоосманизму, односно о повратку Турске на наше просторе, задовољава
потребу да наш народ одбрамбено реагује. И сву своју реакцију на исламску
претњу сваљује на Турску, односно на неоосманизам. Танасковићева књига
савршено покрива ту област, а то ствара простор да се прави непријатељ 
исламски екстремизам, који долази из неких нетурских муслиманских земаља,
сасвим прикрије иза приче о неоосманизму и тиме српски народ успава и
онемогући му да види одакле му долази права опасност. Јер босански
муслимани нису Турци. И ако их нешто везује за Турску, то је ислам, а
носиоци ислама су Арапи. Поготову што је данас Исламска заједница српскиговорећих муслимана окренута арапском исламу и тамо се школује. И одатле
се шире идеје исламског екстремизма, а не из Турске.
Дакле, да резимирамо, када се опасност од исламског екстремизма
исцрпи причом о неоосманизму, онда нам, по плановима Трилатерале, под
видом пријатеља долазе они који дају неке паре, али који недвојбено стоје иза
најотворенијих антисрпских акција. Јер, шта је то него антисрпство ако нам
као пријатеље представљају људе који су били главни финансијери
Ослободилачке војске Косова (ОВК), какав је био отац шеика Мухамеда који
је био важан финансијер те терористичке организације.50
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Јелена Вукоичић1

ИСЛАМСКИ ТЕРОРИЗАМ, САД И НАТО НА БАЛКАНУ –
САВЕЗНИШТВО КОЈЕ ТРАЈЕ
Сажетак: Исламски фундаментализам и тероризам спадају међу највеће
безбедносне изазове у савременом свету. Иако се на врху листе непријатеља
исламских терориста налази Запад, на челу са САД, односи између САД и
њиховог војног савеза  НАТО пакта и исламске терористичке мреже
подразумевају, између осталог, и посебну стратешку сарадњу која је, у свом
пуном капацитету, почела седамдесетих година прошлог века у
авганистанском рату, а наставила се, у различитим видовима, све до данашњих
дана. Један од региона у којем САД и НАТО савез већ дужи низ година
„толеришу” присуство исламских екстремиста јесте и Балканско полуострво
на којем већ постоји широка и добро организована мрежа фундаменталиста и
терориста. Сарадња између НАТО савеза и исламиста на Балкану започела је
након распада СФР Југославије и почетка рата у Босни и Херцеговини, у којем
је, између осталог, учешће узело на десетине хиљада муџахедина из Азије и
Африке. Након завршетка рата, добри односи САД, НАТО и муслиманских
екстремиста су настављени, што се може објаснити геостратешким интересима
највеће светске силе. Сједињене Америчке Државе, наиме, користе исламске
терористе не само да би одржавале сталне тензије на Балкану, тиме га лакше
контролишући, већ и да би дестабилизовале и, самим тим, лакше у потпуности
контролисале читаву Европу, чинећи је зависном од сталног присуства САД и
НАТО снага.
Кључне речи: Балкан, НАТО
фундаментализам и тероризам.

савез,

САД,

Европа,

ЕУ,

исламски

УВОД
Балканско полуострво представља, стратешки и политички,
најтруснији део Европе на којем су се, кроз историју, преламали и
сукобљавали односи великих сила, различитих религија и локалних народа.
Балкан је традиционално био (и остао) етнички и верски изузетно хетерогена
целина, састављена од мноштва малих, међусобно завађених и сукобљених
нација чији су односи углавном зависили од воље и интереса великих сила које
су доносиле одлуке о започињању ратова и успостављању мира. У последњих
двадесетак година, након распада СФРЈ и завршетка грађанских ратова на
њеној територији, на Балканском полуострву је обновљено или створено више
држава, мање или више стабилних и одрживих, а целокупна територија
1
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Балкана, након полувековног периода релативне стабилности, поново је
постала изразито нестабилна и највећим делом зависна од међународних
фактора и односа међу њима. Безбедносни и политички изазови са којима се
овај регион суочава су бројни и комплексни, а један од најзначајнијих и
најтеже предвидивијих јесте исламски фундаментализам. Деловање ћелија
исламских терористичких организација присутно је у већини балканских
држава, посебно у онима у којима је велика заступљеност муслиманског
становништва. Терористи пореклом са Балкана до сада су се „доказивали” у
великом броју терористичких напада у региону, као и широм света,
укључујући и чувене нападе на Њујорк и Вашингтон 2001. године, а Балканско
полуострво се, по броју џихадиста у Сирији и Ираку у односу на број
становника, налази у светском врху. Ове чињенице, међутим, до сада нису
изазивале велику пажњу међународне заједнице, односно оног њеног дела који
је стратешки најприсутнији у овом делу Европе. Може се, заправо, рећи да је
исламски тероризам на Балкану феномен о којем се много пише и доста зна,
али ни локалне политичке елите, нити стране безбедносне службе не раде
готово ништа на његовом сузбијању и неутралисању.

ИСЛАМ И ЗАПАД – ИСТОРИЈСКИ И САВРЕМЕНИ
(НЕ)ПРИЈАТЕЉИ
У сложеном, глобализованом систему међународних односа један од
највећих безбедносних изазова представља политичка идеологија радикалног
ислама, односно исламског фундаментализма, на којој се темеље идеолошки
ставови и политички циљеви највећег броја активних и утицајних
терористичких организација широм света, на челу са Исламском државом.
Иако организације инспирисане исламским фундаментализмом полазе од
истих верских и идеолошких основа, међу њима такође постоје одређене
доктринарне и политичке разлике. Оно што, међутим, уједињује све радикалне
исламске фракције јесте њихов фокус на спољашњем „непријатељу”, којег у
савременом свету персонификује западна цивилизација на челу са Сједињеним
2
Aмеричким Државама.
Иако су и историјски сукоб ислама и Запада, као и горућа мржња
исламских фундаменталиста, али и великог броја муслимана генерално, према
Западу, а посебно Сједињеним Државама, реалне чињенице, овај вишевековни
политички и културни конфликт није ни изблиза тако једностран и једноставан
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као што то на први поглед можда изгледа.3 Као што је то иначе често случај у
замршеној области међународних односа, Запад, предвођен Сједињеним
Америчким Државама и њиховим војним савезом, НАТО пактом, већ дужи низ
година има „посебан”, вишеслојан и вишедимензионалан однос са једним
делом муслиманског света, а нарочито са његовим најрадикалнијим,
фундаменталистичким и терористичким елементима. Ова специјална врста,
англосаксонским речником прецизирано, love-hate односа, коју (првенствено)
амерички и НАТО званичници већ дуги низ година имају са исламским
терористима, у великој мери обликује савремену безбедност у глобалним
оквирима и вероватно ће имати и значајну улогу у будућим кретањима у
међународним односима.
Наиме, парадокс тезе о вишевековном конфликту између ислама и
Запада, која се деценијама провлачила кроз текстове историчара и
политиколога из различитих делова света, да би, средином деведесетих година
прошлог века, захваљујући чланку, а након тога и књизи Семјуела
Хантингтона (Samuel Huntington), „Сукоб цивилизација и преобликовање новог
светског поретка”4 нашла своје (заслужено) место у савременим
међународним односима, заправо се највише огледа у значајној улози коју је
Запад, на челу са својим моћним војним савезом НАТО пактом, дуги низ
година имао у развијању и свесрдном помагању међународне мреже
исламских фундаменталиста и терориста, замишљене као радикалне,
ефективне и јефтине војске у служби западних/америчких интереса која је,
међутим, временом прерасла своју првобитну функцију и претворила се у
непредвидиву и неконтролисану терористичку претњу коју, према свим
расположивим показатељима, ни безбедносне службе најбогатијих и
најмоћнијих држава на свету не могу у потпуности да контролишу, док се нико
и не усуђује да понуди евентуални рецепт за њено потпуно уништење.
Смртоносни „флерт” Сједињених Америчких Држава и исламских
терориста, у свом пуном капацитету, почео је седамдесетих година прошлог
века у Авганистану, када су безбедносни стручњаци САД и НАТО снага
проценили да им, у борби против Совјетског Савеза, најбољи савезници могу
да буду исламски екстремисти, муџахедини, који су имали различите циљеве у
односу на Запад, али им је непријатељ био заједнички. Након Авганистанског
рата, САД су наставиле да користе „добре” услуге џихадиста у различитим
3

Однос савременог ислама према западној цивилизацији представља само наставак дуге
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оружаним конфликтима, од Ирака до Босне и Херцеговине, као и у добро
уиграној шеми свргавања с власти неподобних секуларних лидера широм
арапског света, у такозваним „арапским пролећима”. Овај (не)природни савез
временом ће се показати погубним по међународну безбедност, стабилност и
мир, а његове жртве, измерене људским животима, у протеклих неколико
деценија достигле су цифру од више милиона, коју је тешко прецизирати јер
непрекидно расте, а ретке су институције (ако их уопште и има) које се уопште
више и труде да прате ову суморну статистику. Укратко, токсична сарадња
Запада и исламских терориста увела је читав свет у безбедносну „зону
сумрака”, у непредвидиву, мрачну и застрашујућу будућност која све више
подсећа на Хантингтонов „Сукоб цивилизација”, за који се, бар за сада, не
назире никакво конвенционално, политичко и војно глобално решење, већ се
чини да ће свака угрожена земља, сама за себе, морати да пронађе најбољи
начин да се (из)бори са терористичким хаосом који се незаустављиво шири.
Како истиче Срђа Трифковић, аутор књиге „Сенка џихада”, за све
опаснију претњу исламског тероризма у савременом свету, „западна
одговорност је огромна. Помагањем муџахедина у Авганистану пуштен је дух
из боце. Покушаји стратега у Вашингтону и Ленглију (седиште ЦИА) да
инструментализују, пре свега, сунитски екстремизам, сада се враћају као
бумеранг. Додатна одговорност Запада налази се у томе што се борио против
секуларног арапског национализма кога је видео као природног савезника
Совјетског Савеза. Пропаст тог секуларног национализма младе људе је
одвела у загрљај екстремног исламизма, што ће рећи да је Запад ишао на руку
џихадизму и пре него што је почео и директно да га подржава у Авганистану”5

РАСПАД СФР ЈУГОСЛАВИЈЕ И РАДИКАЛИЗАЦИЈА
БАЛКАНСКОГ ИСЛАМА
Глобално ширење исламске терористичке мреже, сасвим логично, није
могло да заобиђе ни најнестабилнији европски регион са значајном
муслиманском популацијом, односно Балканско полуострво. Почетком
деведесетих година прошлог века, након распада СФРЈ и почетка грађанског
рата у Босни и Херцеговини на десетине хиљада исламских терориста, од
којих је велики број учествовао у ратовима у Авганистану, Ираку и другим
муслиманским земљама, постали су припадници муслиманске војске Алије
Изетбеговића у нади да ће пренети џихад на територију Европе и узети учешће
6
у стварању прве исламске државе на старом континенту. У овој борби одмах
5

Никола Врзић, „Исламски тероризам је дух из боце којег је пустио Запад”, Спутник,
19.06.2016.
6
Процене о броју страних бораца у тзв. Армији БиХ варирају, и крећу се од 15.000 до 40.000
џихадиста који су дошли у Босну и Херцеговину како би се борили у џихаду против Срба; више
о улози муџахедина у рату у БиХ видети у: Evan F. Kohlman, Al-Qaida’s Jihad in Europe: The
Afghan-Bosnian Network, New York: Berg Publisher, 2004.
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су добили подршку својих традиционалних савезника из Авганистанског рата,
Сједињених Америчких Држава и НАТО савеза. Муслимански терористи су у
БиХ донели и изузетно ригидну, екстремистичку интерпретацију ислама као
вере, вехабизам, који уједно представља и званичан политичко/религијски
систем у најконзервативнијој муслиманској држави на свету и главном
глобалном спонзору исламског екстремизма и тероризма, Саудијској Арабији.7
Поред великог броја џихадиста, значајну улогу у грађанском рату у Босни и
Херцеговини имале су и многобројне, такозване ”хуманитарне исламске
организације” преко којих су у земљу ушле стотине милиона долара којима су
се финансирали, како босански џихад, тако и продор вехабизма у све поре
политичког, друштвеног и културног живота. Саудијска Арабија преузела је
улогу највећег донатора и главног „играча” међу бројним муслиманским
државама које су, на један или други начин, учествовале у босанском рату.
Занимљиво је, међутим, то што је и традиционални саудијски непријатељ,
шиитски Иран, раме уз раме са Саудијцима, помагао џихад у БиХ, при томе
ширећи свој утицај. Босна и Херцеговина је, заправо, један од ретких примера
„беспрекорне” сарадње најразличитијих радикалних исламских фракција,
којима се циљ продора у Европу преко Балкана очигледно (и логично)
поставио испред и изнад секташких подела и партикуларних интереса. Након
завршетка рата, на стотине муџахедина добило је држављанство БиХ и остало
ту да живи, а донације богатих блискоисточних земаља наставиле су да се
сливају у темеље будуће „Исламске државе”, финансирајући изградње
грандиозних џамија (иначе у потпуном раскораку са дотадашњом
градитељском праксом балканских муслимана), исламских школа и културних
центара, школовање локалних кадрова широм муслиманског света и друге
врсте пропагирања вехабизма и јачања исламских темеља БиХ (између осталог
и кроз финансијске инјекције појединцима и породицама који су били спремни
да прихвате „исламски коректан” начин живота). Прилив новца из
блискоисточних земаља наставио се и кроз бројне инвестиције, најчешће у
куповину (углавном српске) земље у Федерацији БиХ, и изградњу луксузних
стамбених и пословних објеката. Тешко је наћи прецизне податке о томе шта и
колико поседују Арапи у БиХ, али је сигурно да се њихова улагања мере
стотинама милиона долара и да непрекидно расту, при томе јачајући и
свеопшти утицај богатих блискоисточних инвеститора у сиромашној Босни и
Херцеговини.
Логистика успостављена у периоду од 1992. до 1995. године временом
се тако претворила у широку базу за ширење утицаја и спровођење
геостратешких планова различитих исламских елемената, од Саудијске
Арабије, Ирана, Турске и неких других муслиманских држава, до Ал Каиде,
Исламске државе и бројних других исламских терористичких организација,
којима је заједнички циљ радикализација и исламизација Босне и Херцеговине,
7

Више о томе видети у: Дарко Трифуновић, Горан Стојаковић и Миленко Врачар, Тероризам и
вехабизам, Филип Вишњић, Београд, 2011.
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Балкана, Европе и, на крају крајева, у складу са традиционалним исламским
учењем, свих оних делова света који (још увек) нису постали муслимански.8
Рат у БиХ, према томе, представљао је „одскочну даску” за продор
исламског фундаментализма и тероризма на Балкан и овај феномен се у
протекле две и по деценије етаблирао као једна од највећих безбедносних
претњи, како на самом Балкану, тако и у Европи генерално, са територије
9
балканских земаља. На Балкану је створена велика база подршке симпатизера
Исламске државе у којој је, према неким проценама, и до 400.000 људи. Како
примећује Гордон Бардош, „на Балкану се пре 50 година међу исламске
екстремисте могло сврстати неколико стотина појединаца око Алије
Изетбеговића, a данас у овом региону има неколико стотина хиљада људи који
су прихватили идеолошки и политички програм Исламске државе. С обзиром
на ове бројеве, није изненађујуће да резултати одређених студија показују да
по глави становника највећи број добровољаца за Исламску државу и друге
исламистичке покрете у Сирији и Ираку долази управо са простора БиХ,
Косова и Албаније”.10 Аутор додаје да су радикални режими, попут оног у
Саудијској Арабији, инвестирали милијарде долара на Балкану, финансирајући
исламистичке медије и пропаганду, као и спонзорисање едукације локалних
клерика у блискоисточним школама у којима су усавршавали најекстремније
интерпретације вере, па није случајност то што су вође вехабистичког покрета
у БиХ, од Неџада Балкана до Нусрета Имамовића, Мухамеда Порче и Билала
Боснића, студирали у земљама попут Египта, Јордана, Сирије и Саудијске
Арабије.11

ИСЛАМСКИ ЕКСТРЕМИЗАМ НА БАЛКАНУ, СЈЕДИЊЕНЕ
АМЕРИЧКЕ ДРЖАВЕ И НАТО
Радикализација балканских муслимана, њихово масовно учешће у
ратовима у Сирији, Ираку и другим муслиманским државама, њихова
повезаност са организаторима и извршиоцима терористичких напада широм
12
Европе и САД, али и извршавање терористичких напада у самој БиХ ,

8

Погледати: Љубиша Деспотовић, „Геополитички аспекти деловања радикалног ислама на
угрожавању безбедности држава са простора бивше Југославије”, Политика националне
безбедности, година V, vol. 7, бр. 2/2014, стр. 55-68.
9
Више о тероризму у БиХ видети у: Џевад Галијашевић, Ера тероризма у БиХ, Филип Вишњић,
Београд, 2007.
10
„Исис на Балкану подржава 400.000 људи!”, Мондо, 06.12.2015.
11
Ибид.
12
Исламски терористи, повезани са ИД одговорни су за низ терористичких напада у БиХ,
почевши од напада на амбасаду САД, 2011. године, па до убиства полицајца у Зворнику, у
априлу 2015 и убиства двојице припадника оружаних снага БиХ, у новембру исте године.
Радикални исламисти са Балкана уједно су умешани у велики број терористичких напада широм
света који су се догодили у претходних неколико година; више о томе видети у: Ања
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међутим, до сада нису привлачили претерану пажњу западних и НАТО
званичника на Балкану, који, у великој мери, контролишу политичку и
безбедносну ситуацију у региону и практично врше власт у протекторату
званом Босна и Херцеговина. Њихов однос према овом проблему најбоље би
могао да се опише као маргинализовање и, често, потпуно игнорисање растуће
претње, што потврђују и речи актуелног Високог представника за БиХ,
Валентина Инцка, након терористичког напада на америчку амбасаду 2011.
године да „вехабије у БиХ нису претња за Европу”.13
Као што је већ истакнуто, савезништво између западних држава на
челу са САД, НАТО савеза, босанско-херцеговачких муслимана и
муслиманског света генерално почело је одмах по распаду СФРЈ и
започињању рата у БиХ.14 Американци су имали више разлога да подрже
локалне муслимане и исламске екстремисте који су им се придружили у рату
против Срба. Са једне стране, сарадња муџахедина и НАТО алијансе већ је
испробана у Авганистанском рату и другим конфликтним зонама у
муслиманском свету. Поред тога, грађански рат у БиХ пружио је шансу
Американцима да се донекле „искупе” муслиманима широм света због
дугогодишње подршке Израелу, као и политике на Блиском Истоку, често
перципиране као анти-исламске. Ту је, наравно, постојала и јасна политика
Запада да се простор бивше СФРЈ што више фрагментира и ослаби како би се
тиме олакшао западни политички и економски утицај, што се једино могло
постићи максималним слабљењем централне и највеће републике бивше
Југославије, Србије, и разбијањем српског етничког простора чиме би се
уништила могућност стварања веће и јаче (самим тим способније да се одупре
деструктивним западним утицајима) српске државе у њеним природним
етничким границама. Анти-руска политика, коју су НАТО и Запад
конзистентно водили у читавом периоду након завршетка Другог светског
рата, додатно је утврдила њихово непријатељство према Србима и Србији, и, у
складу са тим, чврсто савезништво са свим српским непријатељима у периоду
распада СФРЈ, укључујући муслимане у БиХ и Шиптаре на Косову и
Метохији. У свему овоме треба истаћи и посебан интерес значајне
муслиманске НАТО чланице Турске за простор Балкана, што се у потпуности
уклапало у визију и политику САД. Сви ови разлози заједно утемељили су
политику Запада и НАТО савеза у периоду грађанског рата у БиХ и утицали на
„окретање главе” западних званичника на претварање Босне и Херцеговине у
полигон за деловање исламских екстремиста, који су се са територија ратом
опустошених делова Азије и Африке први пут у другој половини 20. века

Филимонова, „Исламски калифат и Балкан: Зелено светло за терористе”, Фонд стратешке
културе, 02.09.2014.
13
Ибид.
14
Више о сарадњи исламиста и САД на подручју бивше СФРЈ видети у: Зоран Петровић
Пироћанац, „Исламизам и Вашингтернина дугорочна свесрдна помоћ против српских интереса”,
Политика националне безбедности, година V, vol. 7, бр. 2/2014, стр. 89-107.
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преселили на тло Европе, стварајући базу за даље продирање на Запад и
ширење џихада.
По завршетку рата, муџахедини и НАТО званичници наставили су да,
мање-више мирно, коегзистирају једни поред других на територији
новоствореног протектората, квази-државе БиХ, а упркос декларативном
залагању за неутрализацију екстремиста, осим одузимања новостечених
држављанстава неколицини терориста за које су западне службе безбедности
вероватно процениле да представљају посебну опасност за њихове
институције и разбијања неколико терористичких мрежа чији су чланови
планирали нападе на америчке циљеве, НАТО и САД готово да нису урадили
ништа како би се БиХ, бар делимично, „очистила” од нагомиланих радикалних
елемената.
Исламски терористи су, у међувремену, поред БиХ, утврдили и ојачали
своје позиције и на Косову и Метохији, у Албанији, Македонији, Рашкој
области у Србији, Црној Гори, као и у другим балканским државама. Рад
безбедносних служби само делимично пружа увид у размере проблема које
исламски екстремизам представља за балкански регион, што није зачуђујуће
када се узме у обзир да су, са једне стране, регионалне службе безбедности под
јаким утицајем НАТО структура, док је, са друге, од њих неосновано
очекивати неке спектакуларне резултате у борби против екстремизма када се
узме у обзир да те резултате немају ни много уређеније, озбиљније и
финансијски јаче безбедносне структуре европских земаља које су посебно
угрожене терористичком претњом. Оно што је познато и забрињавајуће јесте
чињеница да су балканске земље на врху листе по броју џихадиста који, по
глави становника, одлазе на ратишта у Сирији и Ираку, а од којих се многи
враћају у државе порекла додатно радикализовани и са стеченим војним
искуством у редовима Исламске државе. Иако се оперише различитим
подацима, нико са сигурношћу не може да прецизира колико појединаца и
организација, на простору Балкана, представља безбедносну претњу, колико
тачно има присталица вехабистичког покрета, а колико њихових симпатизера.
Директно се, или прећутно, толерише подстрекивање екстремизма од стране
радикалних имама у џамијама широм БиХ и других делова балканског
региона, не постоји безбедносна контрола вехабистичких насеља нити ширења
радикализма и врбовања нових чланова преко невладиних организација и
интернет сајтова које контролишу терористи.
Толерисање исламских екстремиста одвија се, наравно, под будним
оком представника америчких амбасада и безбедносних стручњака НАТО
савеза, који, наводно „чувају” мир у трусном балканском региону. Као што је
већ истакнуто, проблематичан однос западних и НАТО званичника на
Балкану, чије деловање је снажно условљено геополитичким интересима САДа, само на површини можда делује помало нелогично – „Званична” политика
САД-а заговара борбу против Исламске државе и њених симпатизера, док неке
од најмоћнијих европских држава, које су истовремено чланице НАТО-а и
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најближе америчке савезнице, имају озбиљне проблеме са исламским
фундаментализмом и тероризмом на које њихове безбедносне службе немају
(нити ће у блиској будућности имати) адекватан одговор. Геостратешки
интереси (и даље) најмоћније државе на свету, међутим, немају много везе с
њеном „званичном” политиком, што и објашњава њен вишедеценијски савез
са исламским екстремизмом и његовим глобалним експонентима, од
авганистанских муџахедина и талибана, преко Ал Каиде, до Исламске државе.
У том контексту треба посматрати и „млаке” реакције представника западних
(америчких) институција на Балкану на бројне, необориве доказе све
снажнијег присуства радикалних исламских елемената у региону, али и
незаинтересованост већине локалних политичких елита за овај горући
безбедносни проблем. Наиме, „када се балканска политичка елита проматра
кроз перспективу инсталирања Западу лојалних извршилаца одлука које се
доносе у вашингтонској централи, онда је и потпуно јасно зашто поједини
чланови клуба „одабраних” нису предузимали адекватне мере у
супротстављању процесу који је сада почео да метастазира и за који прави
одговор нема ниједна појединачна безбедносна служба на Балкану”.15
Балканске политичке елите ионако немају много аутономије у доношењу
важних политичких одлука, па од њих не би требало ни очекивати да се
озбиљније позабаве овим проблемом. Поред тога, треба истаћи да у
Федерацији Босне и Херцеговине, која је најјаче упориште вехабија и
терориста у овом делу Европе, постоји врло благонаклон став муслиманских
власти према свим облицима исламског екстремизма, а вехабије се и даље
масовно доживљавају као борци за слободу који су се „храбро” борили за
(исламску) Босну и Херцеговину у грађанском рату против Срба. Слична је
ситуација и на Косову и Метохији, које, као и Босна и Херцеговина много
више представља протекторат, а много мање „државу”, и у којем, као и у
ФБиХ, постоје јаке политичке и народне симпатије за исламске
фундаменталисте и терористе. Може се, заправо, рећи да у свим деловима
Балкана у којима постоји значајно присуство муслиманског становништва,
постоји и благонаклон однос локалних институција и значајног дела
становништва за деловање екстремиста.
Незаинтересованост Сједињених Држава и НАТО-а за деловање
исламских терориста на Балкану, односно прећутна сагласност за
исламизацију овог региона, може се довести у везу и са неким другим
потезима америчке спољне политике на Балканском полуострву, која је вођена
искључиво са циљем његове дестабилизације. Један од највећих доказа ове
тврдње јесте и амерички, дејтонски експеримент, односно стварање
дисфункционалног протектората званог Босна и Херцеговина, који сасвим
сигурно представља једну од најапсурднијих тзв. „државних” творевина у
савременом свету. Како другачије назвати наводну државу од три и по
милиона људи, састављену од два ентитета, десет кантона и једног дистрикта,
15

Марина Рагуш, „Исламски калифат на Балкану”, Интермагазин, 23.05.2015.
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са тринаест влада, неколико стотина министарстава, Саветом министара,
трочланим председништвом и Високим представником на челу? Босна и
Херцеговина, оваква каква је, могла је да буде створена само како би
представљала константан извор дестабилизације свог суседства и читавог
региона тзв. Западног Балкана, што она, већ више од две деценије, и чини.
Исти је случај и са другим америчким пројектом, НАТО квази државом
Косово, огрезлом у организовани криминал и тероризам, без функционалних
институција и било какве владавине права, осим ако се у институције не
рачунају НАТО базе и друге експозитуре Сједињених Држава. Ове две
„државотворне креације” САД добро осликавају америчку политику на
Балкану, самим тим и политику везану за исламски екстремизам.
Дестабилизација и ширење хаоса, које НАТО савез иначе практикује широм
својих зона утицаја, на Балкану, међутим, представљаjу део шире америчке
политике према једној од њених највећих савезница – Европи.

СЈЕДИЊЕНЕ АМЕРИЧКЕ ДРЖАВЕ, НАТО И ИСЛАМСКИ
ФАКТОР У ЕВРОПИ
Однос САД и НАТО савеза према исламском екстремизму на Балкану
не треба посматрати у локалном или регионалном контексту, већ искључиво у
контексту глобалне политике остваривања геостратешких интереса
Сједињених Америчких Држава. Балкан за Европу као целину има вишеструки
значај; поред тога што представља капију Европе, балкански регион је такође
одувек био најтрусније подручје старог континента од којег је, у великој мери,
зависила безбедност свих европских држава. Како истиче Стеван Ђуровић,
бивши начелник Службе безбедности Приштинског корпуса „иза тероризма и
побуњеника на Балкану и режираног сценарија свих дешавања стоји пре свих
16
Америка која хоће да преко овог простора управља Европом”. Наиме,
логистичка и организациона инфраструктура исламског радикализма грађена
је интензивно у последње две деценије и она данас представља респектабилну
базу за деловање у будућности. Иако организационо прилично разнородне,
(постоје организационе целине Турске, Саудијске Арабије, Пакистана, Ирана,
али и Албаније, Бих, Македоније, КиМ и др.) оне имају остварен известан
степен координације нарочито у сегменту деловања обавештајних структура
Запада, (ЦИА, БНД, МИ-6 и др.), али и обавештајних служби исламских
земаља, нарочито Турске, Ирана и Саудијске Арабије. Ова чињеница није
релевантна само за безбедносне структуре балканских држава већ и за сличне
17
структуре Западне Европе. Базна инфраструктура исламског екстремизма на
16
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видети у: „Муслиманске терористе на Балкан довела Америка”, Политика, 20. октобар 2007.
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V, vol. 7, бр. 2/2014, стр. 63.
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Балкану уједно служи као одскочна даска и логистика за исламске центре у
Европи какав је рецимо Беч. Делатност исламског фундаментализма и
тероризма није, наиме, претња само безбедности Балкана, већ и самој Европи,
с обзиром на чињеницу да ова врста екстремизма делује најмање на два нивоа
реализације својих циљева, на Балкану она је једним делом инструмент и
сарадник Атлантистичких структура, а на другом нивоу претња, с обзиром на
18
планове исламизације саме Европе.
„Затварањем очију” пред јачањем мреже исламских терориста на
Балкану, Европа и њени званичници у БиХ и другим деловима региона, самим
тим, свесно допуштају гомилање армије „светих ратника” на својој „капији”,
опет свесни да је крајњи циљ џихадиста управо рушење поменуте капије и
марш у срце Западне Европе где их већ чекају милиони истомишљеника
стационирани у гетоизираним четвртима великих европских градова, које
полиција и безбедносне службе већ годинама нису у стању да контролишу.
Док константно подривање и урушавање европске безбедности
јачањем радикалног исламског фактора на Балкану, као и у земљама Западне
Европе које додатно угрожава и дестабилизује миграциони талас из азијских и
афричких земаља, према томе, ни по каквој логици не може да „иде на руку”
читавом Западу, а најмање Западној Европи (са изузетком Велике Британије,
која је један од најближих савезника САД и која своје стратешке интересе
19
углавном никад и није везивала за Европу као целину) , оно, међутим, свакако
олакшава доминацију САД која стари континент од краја Другог светског рата
држи у потпуној покорности вољи и интересима Сједињених Држава. Европа
генерално, као и Европска унија, немају снагу да се супротставе погубном
америчком утицају, мада су гласови разума, који се противе разорној антиевропској политици коју САД и НАТО воде, све бројнији, а популарност
десничарских странака које се залажу за повратак националног суверенитета
својих држава, све већа.
Незахвално је и тешко предвиђати кретања у међународним односима,
па тако и будућност европске политике, али, судећи по тренутним
показатељима, врло је вероватно да ће утицај деснице у већини европских
земаља и земаља ЕУ наставити да расте, што ће несумњиво довести и до
постепеног мењања курса не само унутрашње, него и спољне политике. У
овом тренутку, међутим, Сједињене Америчке Државе и њихов војни савез
још увек неприкосновено господаре старим континентом, у чему имају
великодушну и свесрдну помоћ исламских фундаменталиста и терориста.
Дебакл вишедеценијске политике такозваног мултикултурализма, помоћу које
су земље Западне Европе годинама безуспешно покушавале да интегришу
18
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бр. 2/2014, стр. 89-107.
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велики број муслиманских досељеника са једне, и масовне миграције
муслимана у Европу, које су у последњих пар година додатно оптеретиле
политичке, безбедносне и економске системе ЕУ, са друге стране, показују се
као смртоносна комбинација која брзо и сигурно трансформише уређене,
богате и просперитетне европске престонице у хаотичне, апокалиптичне
визије великих градова у којима владају хаос и безакоње, а насумични напади
ножевима, секирама, мачетама, пиштољима, хеклерима и бомбама постају
суморна свакодневица која (опет) неодољиво подсећа на мрачни Хантингтонов
сценарио сукоба ислама и Запада.
Исламски фактор који већ сада претвара највећи део територије
Западне Европе у подручје сталног конфликта ниског интензитета, у исто
време, јача улогу НАТО савеза у европским земљама које, свака за себе,
углавном показују поражавајуће резултате у борби са фанатичним
исламистима који увелико сеју страх и изазивају хаос у великим европским
градовима насумичним терористичким нападима. Овако напета и хаотична
безбедносна ситуација додатно економски исцрпљује и политички
дезинтегрише државе унутар Европске уније међу којима већ сада постоје
озбиљна размимоилажења везано за проблем масовних миграција
муслиманског становништва у Западну Европу, (не)могућност интеграције
муслимана у западна друштва и начине борбе против тероризма. Доста чврста
позиција земаља ЕУ у Централној и Источној Европи, које на својим
територијама немају муслиманске мањине и које не желе да, масовним
приливом миграната, доживе „судбину” оних држава које очигледно више
немају никакву контролу над деловима својих великих градова који су постали
гета исламских фундаменталиста и терориста, стварају континуиране тензије
унутар Европске заједнице која нема ни идеју ни капацитет да се избори са
најездом миграната и разорним деловањем исламских екстремиста. Додатно
слабљење европске позиције изазвано је и америчким присиљавањем
европских земаља да уведу санкције Русији и заоштре односе са том земљом
која и географски и културно и у сваком другом смислу припада Европском
континенту и ономе што називамо европска цивилизација. „Хладни рат”
НАТО снага и Русије, заједно са санкцијама, Европској унији донео је једино
енормне економске губитке, додатну дестабилизацију односа између држава
чланица и генерално стратешки ослабљену позицију неприродно „подељеног”
континента.20 Са друге стране, анти-руска политика представља дугорочни део
спољнополитичке стратегије САД и НАТО пакта у циљу америчке доминације
у Европи и деловима Азије, који такође представљају подручjа од стратешког,
политичког и економског, значаја за Руску Федерацију. Одвајањем Европе од
Русије, слабе се стратешке, политичке и економске позиције и једне и друге,
што једино одговара Сједињеним Државама и НАТО савезу.
20
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Оваква, слаба и разједињена Европска унија, препуштена на „милост и
немилост” исламским терористима и хордама миграната који се, сада нешто
теже, али ипак континуирано сливају у правцу западних држава, у потпуности
је зависна од воље и интереса америчких и НАТО газда који настављају да
кроје европску политику у складу са својим циљевима, а у потпуној
супротности са интересима народа на старом континенту.

ЗАКЉУЧАК
Xаотична и рискантна стратегија спољне политике Сједињених Држава
и НАТО савеза под њиховом доминацијом дугорочно ће сасвим сигурно имати
изразито негативне глобалне ефекте, као што је то био случај и са досадашњом
америчком политиком у Централној Азији, на Блиском Истоку, у Северној
Африци и на Балкану.21 Чињеница је да је свака сарадња са исламским
терористима својеврстан „пакт са ђаволом” који на дуже стазе ниједна држава
не може да контролише и који може да донесе само дестабилизацију, хаос и
рат, који се шире као пожар на свим местима на којима исламски екстремисти
успеју у својој намери да изграде довољно јаке логистичке базе и успоставе
терористичку инфраструктуру. Такве базе већ постоје широм Западне Европе
и напади који су постали европска свакодневица показују погубне резултате
јачања радикалних исламских фракција у Паризу, Бриселу, Бечу и другим
европским градовима. Када је у питању Балкан, нико са сигурношћу не може
да предвиди како ће се кретати политика исламског фактора у БиХ, Албанији,
на КиМ и у другим регионима са значајним присуством муслиманског
становништва, али масовни повратак окорелих џихадиста са ратишта у Сирији
и Ираку, мигрантски талас, несметано функционисање вехабистичких насеља
широм Босне и Херцеговине, масовна куповина земље од стране сумњивих
„бизнисмена” из Саудијске Арабије и других муслиманских држава,
континуирана верска индоктринација младих људи у локалној средини и
широм муслиманског света и сличне појаве у будућности сасвим сигурно неће
допринети пацификацији турбулентног балканског региона нити интеграцији
балканских земаља у Европску унију, под условом да и та Унија, под
притиском нагомиланих економских проблема, неконтролисаних миграција и
растуће терористичке претње, уопште настави да постоји у годинама и
деценијама које долазе. Једино што је сасвим сигурно је то да ће политику и
односе народа и држава на Балкану, као и много пута до сада кроз историју,
обликовати и усмеравати односи између великих сила и равнотежа снага у
међународним односима. Будућност Балкана одредиће брзина опадајућег
утицаја Сједињених Америчких Држава и стварања мултиполарног света, који
21
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муслиманског становништва. Поражавајуће ефекте америчке спољне политике, међутим, могуће
је посматрати у много ширем контексту, у свим оним деловима света у којима Сједињене
Државе имају посебне стратешке интересе.
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је већ у настајању, а затим и комплексни односи свих осталих значајних играча
на међународној политичкој сцени, који имају неке геостратешке интересе на
Балкану, преко Русије, Кине, Турске до Европске уније и њених најмоћнијих
чланица. У читавом том процесу исламски фундаментализам и тероризам
остаће непредвидиви и дестабилизирајући фактори, али ће њихов домет и
утицај ипак одредити односи и појединачни интереси великих сила у овом
делу Европе.
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Мила С. Алечковић1

ПСИХОЛОШКИ КОРЕНИ НЕБЕЗБЕДНОСТИ: ЕВРОПА, РУСИЈА
И РЕПУБЛИКА СРПСКА
Сажетак: Данашњи концепт безбедности немогуће је разматрати без анализе
правог узрока светских ратова и пропасти главне светске монете - долара. У
новом геополитичком прекомпоновању света које је пред нама, мала тзв.
„бриселска Европа” помераће се од технократског атлантског центра ка
концепту велике деголистичке Европе са Русијом, односно ка старом концепту
Евроазије на великом и јединственом континенту, концепту који су давно
зацртали руски аутори. Пропадање америчке монете долара, светска криза
банака која се продубљује и напредовање групације „Европа слободе и
народа”, о овоме јасно сведоче. Предвиђања су да ће у скорој будућности у
великом Евроазијском савезу своје место потражити и Француска и Немачка.
Имајући све то у виду, овај рад истиче прави концепт психолошке безбедности
који има за циљ да прекомпонује светску економију, а монету поново постави
на златну основу и поново изгради поверење међу државама и народима.
Србија и Република Српска у том будућем свету и у руској безбедносној зони
неће више бити експерименталне лабораторије северно-америчких ратова,
нити инструментализације исламског фундаментализма.
Кључне речи: долар, злато, северна Америка, Европа, безбедност, Србија,
Република Српска, Евроазија.

УВОД
У овом раду бавићемо се новом стратегијом безбедности и местом
Србије и Републике Српске у њој. Живимо у времену и парадигми када се
поново разбуктавају сукоби између великих сила и када се северна Америка и
Европа налазе на почетку велике економске кризе. У суштини, већ са тим
сукобима, поставља се питање шта је права суштина данашње концепције
безбедности коју почиње да развија Евроазијски савез земаља. Она Европа о
којој српске политичке елите данас, 2016. године, говоре, више не постоји.
Стога се једини безбедносни спас за Србију, Републику Српску и за читав
Балкан састоји у правом разумевању корена кризе која у овом тренутку расте у
евроатлантском блоку и у ослањању на оне земље и геополитичке силе које су
схватиле да политика безбедности у 21. веку неће бити само нужност опоравка
1
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војних снага, него ће се, пре свега, састојати у најважнијем психолошком,
економском и безбедносном потезу за читаво човечанство у будућности: у
постављању нове светске монете, коју ће изабрати евроазијске земље, на
некадашњу златну основу.

ЛАЖНИ НЕОЛИБЕРАЛНИ МИТОВИ И ПОЧЕТАК
ПСИХОЛОГИЈЕ НЕБЕЗБЕДНОСТИ
Најпре да кажемо да економски неолиберализам данашњице има врло
мало везе са својим давним претком  искључиво политичким либерализмом,
као првобитном идејом слободе. Ова изворна идеја слободе (којој је припадао
и Алексис де Токвил) могла је да се развија у било ком правцу, како
економских, тако и друштвених закона и она, свакако, није морала да се утопи
у тоталитаризму и потпуној неслободи, у шта се данас преокренула. Она је,
теоријски гледано, могла да изгради друштво слободне трговине и друштво
социјалне правде, истовремено.
Међутим, већ песимистичко виђење човека и његове борбе са другим
људским бићем, суровог елиминисања и људске заједнице која се заснива на
страху од другог човека и на пуком интересу, отворило је пут овој слици света,
која ће, са даљим развојем науке, свој костур попуњавати „објективним”, прво
физичким, па онда тзв. економским законитостима. Томас Хобс је човека
видео као усамљено и уплашено, компетитивно и, у најбољем случају,
рационално-утилитарно биће које се удружује да би преживело, али које
наставља борбу против других људи, јер су они увек сметња његовој
реализацији. Било да је човек виђен као вук сваком другом човеку (Хобс) или
са мало више смисла за интерес и рационално (Џон Лок, Адам Смит) или као
искључиво утилитарни егоиста (Џереми Бентам), човек је у свим овим
визијама усамљен, уплашен и окренут искључиво материјалној визији света
јер му она помаже да друго биће, као опасност, уклони са свог пута. Такво
биће удружује се само да би опстало, јер је оно свесно да од насртаја других
људи на њега и његову имовину најбоље може да га заштити неко трећи,
објективан и јак, а тај трећи може да буде само држава. Тако се, из ове доста
суморне слике о људском бићу, развија концепција минималне државе (она се
најбоље опредмећује у 19. веку), односно државе као искључиво ноћног
чувара сефа и полиције, а која ће се увек бавити више сама собом, него
сопственим грађанима.
Значајан идејни чинилац овде је, такође, и калвинистичка слика света
високо вреднованог и нужног материјалног богаћења (пре Макса Вебера
изванредно је уочава и описује отац Сергеј Булгаков), као и општа идеја
западних Хришћана о предестинираној неједнакости људи и на земљи и на
небу (посебно код протестаната). С једне стране, нестанак светог и
трансценденталног, а са друге стране, дух протестантског калвинизма јесу , на
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неки начин, зачеци психологије капиталистичког либерализма (економског,
али не и правног либерализма) . Управо на тим основама почеће да се развија
психологија инегалитаризма, хедонизма и материјализма.
Мит о тој врсти линеарног сцијентизма (који ће, погрешно схвативши
идеју слободе, створити нова сурова друштва) показао се као трагичан, чиме је
економизам de facto, представљао грешку и као „наука”, и као „идеологија”.
Линеарност на којој он почива је порушена. Томас Кун (Thomas Kuhn) пробија
се хипотезом да наука напредује кроз смену доминантних „парадигми”, а да
велика открића руше владајућу парадигму и установљавају нову, под чијим се
окриљем одвија даљи развој науке у неком следећем периоду, који ће можда и
сам бити промењен. Ово не значи да се руше и сви закони који су откривени у
претходним парадигмама, али се они, по настанку нове научне парадигме,
другачије сагледавају, разумевају и тумаче. Један закон, тврдио је касније Карл
Попер (Karl Popper), није у природној науци закон зато јер га хиљаде случајева
поткрепљује, већ је он закон због тога што нема ниједног случаја који га обара.
Надаље, научно емпиријско обарање, или „фалсификација” (Поперов израз),
суштински је догађај за кретање и развој науке. У веома оригиналној
концепцији филозофије науке, ово су утврдили и Карл Попер и Томас Кун и
Имре Лакатош (Imre Lakatos) и сви ће они дати свој велики допринос новом
схватању науке и света око нас. Стари мит о нужном, линеарном, растућем и
сабирајућем научном знању биће заувек оборен, иако нико неће спорити да
линеараност у неким сегментима научног процеса постоји, као ни то да научна
индукција, која из много случајева „скаче” у веће знање, нема свој научни
смисао. Међутим, слика линеарне извесности и, уопште, извесности нашег
знања, прогреса и раста, биће битно промењена.
Слика света механичке каузалности најзад се сукобила са
релативитетом. Некадашња научна доминирајућа парадигма механичке
каузалности и бинарне логике, односно тадашња научна парадигма схватања
времена која је и родила слепи економизам, а природно се уочава код Исака
Њутна (Isaak Newton) и још увек код Карла Маркса (Karl Marx), са отварањем
парадигме релативитета, битно ће се променити. Ново схватање релативитета
снажно ће пољуљати сва друга схватања.
Наука је после Њутна даље напредовала. Хајзенберг (Heisenberg)
показује да је већ одређивање природе атома (таласна или телесна, односно
природа честице), велики проблем. Сазнаје се, такође, да је немогуће
симултано рачунати позицију и брзину електрона. Појаве и догађаји постају,
не само релативни, већ и недетерминисани или неизвесни. Гедел (Gödel)
својом теоремом доказује да основне аксиоме увек мора да докаже неки виши
ниво, односно, да је доказ увек негде другде. Келзен (Kelsen) установљава да
позитивно право почива на нормама вишег реда, који је сам, изван ових норми.
Француски математичар Рене Том (René Thom), у својој „теорији катастрофа”
показује да један случајан догађај „овде” може да произведе катастрофу негде
другде и да је генерализује. Већ је речено да Томас Кун, својом теоријом о
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научним парадигмама, ствара неку врсту мале епистемолошке револуције,
можда баш друге, нове парадигме у философији науке. У сваком случају,
најзад постаје јасно да наука није нужна акумулација и сабирање знања које
води оптимистичком и увек срећном прогресу. А ово сазнање ће се итекако
одразити и на економију.
Ред у природи више се не доживљава као стање, већ пре као хаотична,
неизвесна еволуција. Прогрес (знања, науке, друштва, тржишта) више није
неминован, него само вероватан.
И поред најумнијих научних доказа да ни сцијентизам, нити било који
вид редукционизма, па ни економизам, не могу да се одрже на путу ка истини,
многи аутори су још увек остали под утицајем ове „механичке слике света“
која се сада претворила у идеологију. Карл Маркс, на неки начин, остаје њен
заробљеник. Постулирање економских законитости као универзалних, нужних,
неизбежних и независних од друштвених одлука, обележило је његову теорију
у једнакој мери као и теорије либералног капитализма или либералног
економизма, односно данашњих економских неолиберала, од Адама Смита
(18. век), све до Фридриха фон Хајека (Fridrich fon Hayek).
Према том схватању, у животу и организацији друштва не треба ништа
пројектовати, нити осмишљавати, јер техника и економске неумитности
довољно раде за нас. Човек као да ту више није ни потребан, политика је као
дисциплина људског освајања слободе одавно изгнана и претворена у чисту
економију и финансије, прецизније у трговину (а све ово у спекулацију), тако
да је свака људска жеља за политичком пројекцијом онемогућена и исмејана.
Затим, из чињенице да Хајек заправо предимензионира физичке законитости
тржишта и намеће их људском друштву као друштвене законе, следи схватање
да је, услед физичких законитости (у овом случају тржишта), немогуће
поштовати било какве друштвене законе или људске политичке одлуке. Ово је,
наравно, потпуно бесмислено, јер, како каже Жак Ланглоа у својој бриљантној
студији „Тоталитарни либерализам” , то би значило да из чињенице да постоје
физички закони земљине гравитације, следи да нас ово спречава да донесемо
одлуку да путујемо у космос. Међутим, ми, упркос гравитацији, итекако
путујемо у космос! Све ово одбацивање људских одлука и позивање само на
материјална вештачка правила, створило је глобално неповерење у човека и
глобалну слику света која је отворила врата свим манипулацијама, а која се већ
деценијама своди на само једну једину прескрипцију или један једини
„аксиом” погрешног „Велтаншаунга”, испалог из сваке људске деонтологије.
Он сурово гласи: „Отми и укради”.
Да закључимо овај одељак:
Највећа опасност за безбедност нашег света данас јесте управо тај
погрешан светоназор заснован на погрешној психологији, на погрешном
схватању прогреса и напретка, на погрешној економији, погрешној монетарној
политици и, најзад, на нужним последицама свега овога  на непрекидним
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ратовима и крађама читавог човечанства организованим из малог броја
центара моћи. Крађе туђих ресурса и штампање лажног папирног новца
усмртили су више људи током последња два века него сви класични војни
ратови који су за то време вођени.
Рецимо то једноставно, концепција безбедности данас се, зато, битно
променила: небезбедност данас више не значи немати војску или оружане
снаге, него она, пре свега, значи: немати више ниједну природну сировину на
коју би могао да се постави реалан, а не спекулативни и механицистички
економски живот државе, народа, или читавог човечанства.

СВАКА ДРЖАВА ЈЕ НЕБЕЗБЕДНА ЧИМ ИЗ ЊЕ ОСВАЈАЧ
ИЗНЕСЕ ЗЛАТО, А ПСИХОЛОШКО ПОВЕРЕЊЕ НАРОДА У
БЕЗВРЕДНУ МОНЕТУ НЕСТАНЕ
Питање које се увек поставља када је у питању безбедност јесте
следеће: Шта је суштина северноатлантског НАТО пројекта, или
северноатлантске доминације? Да ли је то војна, политичка, економска, или
туристичка доминација, будући да се северноатлантска организација састоји из
свих ових сегмената? Свакако да НАТО структура коју војно предводи северна
Америка представља експанзију свега овога, али треба отворено рећи да све
акције НАТО савеза почињу и завршавају се увек војним чином и оним што
многи одмах не уоче, а то је: пленидба домицилног злата, односно, пре свега,
пленидба златних резерви нападнутих земаља. Зато ми ову организацију
углавном знамо по ратовима у Сомалији, Ираку, Никарагви, Авганистану,
Југославији, Србији, Либији, Сирији... као и данас, на страни нових јавно
прокламованих „фашиста”, у анти-руском рату и интервенцији у Украјини.
Чињеница је да је из свих ових земаља, северна Америка, током или после
НАТО агресије коју је војно предводила, како год да је та агресија
оправдавана, прво изнела националне резерве злата, било преко испоставе у
Бриселу, било директно, тј. право у Америчку федералну банку, тзв. ФЕД.
Већ четрдесетих година прошлог века, француски генерал Де Гол, као
историјски победник, односно бивши вођа покрета отпора у Другом светском
рату, познат по томе што је касније избацио НАТО снаге из своје државе у
року од 24 часа, био је познат још по једном важном догађају. Наиме, оно што
јавност недовољно зна, то је да је од генерала Де Гола, већ уочи Другог
светског рата, северна Америка тражила да на брод стави злато Француске и
усмери га ка америчком континенту. Управо чињеница да је генерал ово 1940.
године недвосмислено одбио, омогућила му је да после рата подигне из пепела
ратом разрушену Француску. Узгред буди речено, генерал Де Гол је био и
последњи државник који је неважеће новчанице америчког долара враћао у
Америку, тражећи у замену за њих − злато.
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Изгледа да је у то време једино он јасно видео куда ће НАТО политика
даље, током бројних деценија борбе против Совјетског Савеза и комунизма,
нужно водити.
Али, подсетимо се овде и неких историјских момената. Већ писмо
Џеферсона Вашингтону, 1792. године, значило је крај велике америчке наде и
почетак сукоба ветерана револуције и Торијевих финансијера. Још тада, родио
се у северној Америци систем личних интереса, корупције и вечних
(економских) ратова на туђим територијама. Хамилтон је сматрао да је
корупција у младим демократијама нужна појава. Постепено, Америка се од
једног идеалистичког пројекта, насталог после Француске револуције,
претворила у империјални систем који су у животу одржавали: Конгрес,
банкарски лобији, „National Security State” и асистирана ратна економија, са
монетом која већ скоро пола века не почива ни на чему. Психолошко поверење
одавно је изгубљено.
Ускоро је почео и рат између америчких и европских војних
технологија. Реч је, у ствари, била о „неоколонијалној америчкој авантури коју
је финансирао европски порез”, како је то све јавно објаснио бивши шеф
канцеларије НАТО за Европу у Бриселу, Пјер Анри Бинел (Pierre Henry Bunel),
који ће касније, приликом бомбардовања Србије, на своју личну одговорност,
одати српској војсци предвиђене тачке гађања војних циљева, а посебно
цивила, због чега ће, потом, и робовати.

ШТАМПАЊЕ ЛАЖНОГ НОВЦА УБИЛО ЈЕ ВИШЕ ЉУДИ НЕГО
СВИ РАТОВИ У ИСТОРИЈИ ЧОВЕЧАНСТВА: БОРБА ПРОТИВ
ТЕРОРИЗМА НЕЋЕ УСПЕТИ ДОКЛЕ ГОД СЕ ПРИКРИВА
ПРОПАСТ ДОЛАРА
Вратимо се на основну тврдњу ове анализе: крађе туђих ресурса и
штампање лажног папирног новца усмртили су више људи током последња
два века него сви класични војни ратови који су за то време вођени. Северноамеричка економија већ дуго је асистирана ратна економија, јер сваки рат који
Америка води јесте рат за очување и спасавање посрнулог долара. Спољна
политика САД-а која се без престанка служи психолошким диверзијама, без
обзира на демократске стандарде на које се САД стално позивају, управо је
највећа претња безбедности читавог човечанства.
Сви они који се баве безбедношћу, морали би да познају барем следеће
изузетно важне чињенице:
Давне 1914. године, у Француској је новац још могао да се
замени за злато.

99

Током 1932-33. године, амерички председник Рузвелт је, да би
спасао Волстрит (бивше место на коме су људи продавани као робови),
насилно откупио злато већине Американаца.
Де Гол је последњи државник који је на бродовима враћао
неважећи зелени папир, односно долар, и замењивао га за тада
нормалну и још постојећу златну подлогу која је требало да му
обезбеди остатак златних резерви, а чију вредност је познавао још
древни краљ Соломон.
Сједињене Америчке Државе и ЦИА, као њихов главни орган
повезан са Америчком федералном банком, 1970. године изгласали су
да долар више не почива на злату.
Све пленидбе светског злата које се усмеравају ка Америчкој
федералној банци, дешавају се преко два најважнија партнера америчке
обавештајне агенције, а то су две банке кћерке ЦИА-е: Џ. П. Морган и
Голдман Сакс.
Најзад, потребно је знати још једну важну безбедносну
чињеницу, која ће бити од посебног значаја у блиској будућности:
Русија је земља која поседује велику количину златних резерви, а Кина
је данас земља која купује највеће количине светских резерви злата.
Иако се то дешавало и раније, од седамдесетих година прошлога века,
када су Американци званично напустили златну подлогу, почело је масовно
штампање стотине милијарди безвредног америчког зеленог папира који ће
ускоро поробити читав свет. Треба знати да су од тада Сједињене Америчке
Државе и ЦИА подржавали све светске владе, или чак диктаторе који су им
дозвољавали да из њихових земаља изнесу злато. На пример, расистичка влада
Преторије одржавана је годинама паралелно са причом о демократији, само
зато да би САД контролисале афричко злато.
У најважнијој земљи Европе, у Француској, генерал Де Гол одржавао
је националну економску стабилност и безбедност, борећи се са финансијским
проамеричким лобијима унутар земље, који ће доћи до изражаја после његовог
повлачења из политике. Пропадање Француске почиње са Помпидуом и
његовим министром Жискаром д`Естеном који су, као блиски сарадници банке
Ротшилд, дефинитивно променили безбедносну политику земље. Они, 1973.
године, доносе за Француску суицидни закон по коме држава (а то значи
француски народ) не може више да се задужује код своје централне банке, већ
помоћ и позајмице мора да обезбеђује задужујући се код страних приватних
власника.
Много касније, француски председник Саркози изнеће из своје
домовине шест стотина (600) тона француског злата да би спасио амерички
долар. Саркози је, још пре председничке кампање, ово био договорио са
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финансијским структурама северне Америке, као цену за америчку подршку
на потоњим француским председничким изборима на којима је изабран.
Америка је немачко злато изнела већ после Другог светског рата, а
данас, САД контролишу готово све европске централне банке, као и цео
систем визних и платних картица у Француској. Контролу визних и платних
картица САД су покушале да остваре и у Русији, али је овај покушај остао без
успеха.
После смрти председника Венецуеле Уго Чавеза, банка Голдман Сакс
(иста она банка која је изазвала грчки финансијски крах и која, заједно са
банком Џ. П. Морган, финансира све америчке владе, а посебно Клинтонову),
понудила је кредит Венецуели, а потом из ње изнела тридесет и пет (35) тона
венецуеланског злата које је председник Чавез некада с муком успео да врати у
земљу.
Може се с правом рећи да је највећа небезбедност за читаво
човечанство садржана управо у одговору који северна Америка даје када се
тражи увид у рад њене централне банке, тзв. ФЕД-а, а чије су подлоге злата
готово „нестале”, завршивши у приватним џеповима. Амерички одговор на
овакав захтев увек гласи: немогуће је добити увид у рад ФЕД-а, јер то
представља „secret defense“. Можда овде треба подсетити на чињеницу да је
председник Кенеди, после смелог захтева да се преиспита рад америчког ФЕДа, заувек нестао са политичке сцене своје домовине.
Наравно, свако враћање макар и малог суверенитета у руке народа,
јесте политика аутентичне и истинске демократије, без обзира на историјско
време у коме се она дешава. Политички Брисел све демократске одлуке
европских народа изместио је у један једини центар за потребе великог
капитала и атлантске економије северно-америчких ратова. У овом тренутку,
европске државе и народи налазе се, такорећи, у пропасти, а бриселска банка
штампа шездесет (60) милијарди евра сваког месеца како би на вештачки
начин санирала пропадање централних банака које је, фактички, уништио
амерички ФЕД. Готово све европске Централне банке су опустошене,
пољопривреда европских земаља је уништена, лојалне конкуренције у извозу
више нема, све је диктирано из једног јединог технократског центра, док
популације европских земаља нагло сиромаше. Криза са тзв. мигрантима, само
је до краја заоштрила ситуацију европских држава које су већ на ивици
грађанског рата.
Насупрот федералној „немачкој Европи канцеларке Меркел”, као
Европи јефтине радне снаге (што је била политичка и војна замисао још
Адолфа Хитлера), чију централну банку, као колонијалну испоставу, држи
амерички ФЕД, Француска се данас грчевито бори да се истргне из атлантског
финансијског загрљаја.
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Зато се данас тзв. „Уједињена Европа Слободе и Народа” (Europe of
Freedom and Nations; L'Europe des Nations et de Liberté), како у групама
посланика, тако и у групама интелектуалаца, и бивших „левичара” и бивших
„десничара”, бори за приближавање новом евроазијском блоку који ће успети
да преживи огромну надолазећу кризу. Јер, Руска Федерација још поседује
велике резерве злата, као и свих других племенитих метала и природних
сировина, али је важно знати да и Русија и Кина, као што је већ речено, не
престају да купују златне резерве, што ће бити веома значајно за будућност
човечанства.
У питању је, дакле, стварање једног сасвим другачијег света, базираног
на другачијим психолошким и економским солидарним односима, који ће у
будућности укинути економске ратове, капиталистички малтузијанизам,
спекулативни капитал и дужничко ропство. Натурална размена између
различитих земаља која је међу земљама БРИКС-а већ почела да се остварује,
поново ће постати важан облик „узајамне економије”. Следи, затим, јачање
заједничке новостворене банке, образовање новог заједничког банкарског
„swift-а”, новог „Монетарног фонда”, као и нове светске монете која ће, како је
то још француски генерал Де Гол некада тражио, поново морати да буде
праведно осигурана златном подлогом.
Русија и Кина, две земље које имају (Русија) или купују (Кина) велике
количине резерви злата, задужене су за овај нови светски и будући
безбедносни пројекат. Оне су задужене за поновно стварање поверења међу
државама и народима.

РУСИЈА ЋЕ СЕ НА БАЛКАН ВРАТИТИ ПРЕКО РЕПУБЛИКЕ
СРПСКЕ
Својом политиком везивања за Русију, уговорима о сарадњи
полицијских снага и уговорима који се тичу привреде, Република Српска је већ
данас учинила много за своју безбедност. Треба рећи да се Руска Федерација у
блиској будућности спрема и за повратак на Балкан и да ће се то свакако
реализовати преко Републике Српске, те отуда њен посебан значај за
безбедност Балкана. Сви планови да се Република Српска утопи у хрватскомуслиманску федерацију остаће без успеха, а сигурно је да ће све оно што је
наслоњено на монету евра, односно на долар, у блиској будућности почети да
пропада.
Везивањем за руску безбедносну зону, Република Српска биће у
могућности да се ослободи доминације долара без реалног покрића, као и да
своју економију веже за тржиште велике Руске Федерације. Размена са
земљама БРИКС-а више ће значити за развој Републике Српске него све
досадашње „донације” Европске уније у еврима, „подупртим” вештачким и
ратним доларом.
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Истовремено, докле год постоји штампање лажне зелене новчанице
донедавно највеће оружане силе света која ратовима одржава своју економију,
дотле никаква борба против тероризма неће имати успеха. Тероризам, посебно
онај исламских фундаменталиста, представља реалну опасност за читав свет,
али никада не треба изгубити из вида чињеницу да су „муслиманску браћу”
створиле енглеске агентуре, као и то да су америчке службе вредно радиле на
психолошким диверзијама и на инструментализацији ратоборног ислама.
Класична метода психолошког рата која се састоји у диверзији у виду
изазивања атентата у тренутку док је потребно прикрити политичку или
економску пропаст, колонијалну куповину неке земље, куповину политичких
избора у некој земљи, поробљавање њених банака или сировина, итд., јесте
метода која је коришћена веома често.
Управо због ових правих корена небезбедности у свету, избијали су и
сви сукоби на територији Босне и Херцеговине и Републике Српске које су
представљале
несрећне
лабораторије
светског
поробљавања
и
инструментализације исламског тероризма.
Зато, не само да ће приближавање Русији погодовати Републици
Српској, да ће је спасти од исламског фундаментализма и од тероризма, него
ће њено везивање за Руску Федерацију и Евроазију бити сутра једини услов
очувања њене државности и целокупне регионалне безбедности.

ЗАКЉУЧАК
Данашња концепција небезбедности садржана је у истини да ће ратови
северној Америци бити нужни све док долар, као безвредно платежно
средство, не буде напуштен у међународним трансакцијама, јер ови ратови
служе само зато да би вештачку монету на силу одржавали. Докле год то не
постане психолошка реалност, неће имати успеха никаква борба против
тероризма. Да би борба против светске небезбедности могла да успе, потребно
је, једном заувек, отклонити праве и најдубље узроке небезбедности у свету и
створити ново психолошко поверење међу државама и народима.
За очекивање је да ће се у блиској будућности ово догодити и да ће
Русија и Кина, било у оквиру БРИКС-а, било самостално, захтевати једну
сасвим другачију концепцију економије и тржишта. Тиме ће се насиље
спекулативног новца и ратова који га деценијама одржавају, коначно привести
крају.
Онај део Европе који буде успео да се спасе од финансијске кризе,
ускоро ће „ући” у велику ЕВРОАЗИЈУ на свом природном и целовитом
континенту које северно-атлантски ратови или религијске поделе више неће
моћи да распарчавају на комаде. Евроазија ће спојити развијене европске
технологије са руским сировинама. Нови свет ће објединити европски запад и
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исток, или га уопште неће бити, да парафразирамо још једном француског
писца и Де Головог министра културе, Андре Малроа. Рат северне Америке и
Русије за Европу и за Балкан већ је почео и у том рату победу ће у будућности
однети Русија. Србија и Република Српска у овом смислу морају да добију
своје почасно место у будућем Евроазијском савезу и у новом концепту
светске безбедности.
Иако тренутна политика Србију и Републику Српску безуспешно гура
у загрљај атлантиста, судбина и безбедност Србије и Републике Српске везане
су искључиво за Европу Народа, за Русију и за Евроазију.
Свет који почиње да се гради јесте свет у коме ропство лажном
вредносном папиру и лажним новчаницама, више неће бити могуће. Као што
смо рекли, политика безбедности у 21. веку неће бити само нужност опоравка
војних снага, него, ће се она, пре свега, састојати у најважнијем психолошком,
економском и безбедносном потезу за читаво човечанство у будућности: у
постављању нове светске монете коју ће изабрати евроазијске земље, на
некадашњу праведну златну основу.
У том новом свету који се гради, људима ће бити враћено изгубљено
поверење у њихов рад и биће створена нова психологија заједничке
сигурности.
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Станко Нишић1

НАТО У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ У СЛУЖБИ ПОЛИТИКЕ
ЗАПАДА НА БАЛКАНУ
Сажетак: Сви ратови који су вођени на Балкану ради овладавања тим
простором, започињани су, трајали и завршавани сходно интересима страних
моћника. Мир који је следио после тих ратова такође је најчешће наметан
балканским народима, због чега никада није био дуготрајан. Отуда је сасвим
сигурно да ни мир који је у Дејтону 1995. године наметнут Босни и
Херцеговини неће имати дуг век. Када је у питању српски народ на Балкану,
постоји једна битна специфичност која се искристалисала током његове
историје. Наиме, евидентна је константа да је српски народ, за разлику од
других балканских народа, био мање стрпљив и трпељив према свим
освајачима и поробљивачима Балкана. Други народи су се вештије, макар и
привремено, приклањали завојевачима ма које сорте они били. Отуда су и
последице ратних збивања на балканском простору биле најпогубније за
српски народ. У време разбијања Југославије, Америка је увидела да ЕУ није
била дефинисала јединствену балканску политику нити је била у стању да
проведе америчке циљеве на Балкану, тј. да не дозволи ником, па ни Србима,
да се противе њиховим геостратешким плановима – да до краја експлоатишу
своју победу у хладном рату. Разлози због којих су у САД-у заузимани
промуслимански ставови у сукобима у БиХ налазе се у исламском фактору о
којем се морало водити рачуна. Многе моћне западне медијске корпорације су
делом власништво појединаца исламског порекла. Такође, на пристрасност
према Хрватима у сукобу са Србима у БиХ, велики утицај је имао Ватикан, јер
је папска курија давала тон у писању многих конзервативних листова у
Италији. Тако су и хрватске жртве страдале од муслимана у медијима
приказиване као српска злодела. НАТО савез, као здружена војна сила
западних држава одиграо је пресудну улогу у слабљењу одбране српских
положаја. Основни циљ почетних муслиманских терористичких акција у рату
у БиХ био је изазивање спољне интервенције која би надоместила
инфериорност муслиманске војске. На другој страни, захтеви за
интервенцијом поклапали су се са интересима НАТО-а којем је, у недостатку
правог непријатеља, добро дошло и такво експериментално ангажовање у
припреми Алијансе за обимнија и значајнија дејства у времену које долази.
Зато су тражени само повољни поводи за његове интервенције. Тако је НАТО
предузимао борбене акције у више наврата да би ослабио позиције Републике
Српске. Хашки трибунал је оформљен по захтеву САД-а, да би се, кроз суђења
Србима, прикрили и оправдали прави узроци грађанског рата у БиХ, а тиме и
1
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почињени највећи злочин – злочин против мира, који је основ за све злочине
све три стране у БиХ. Такође, и снаге УНПРОФОР-а су, у ствари, формиране
да се супротставе српској војсци у БиХ. Рат у БиХ послужио је као оправдање
и средство за нову улогу НАТО-а у Европи и свету. Терористички ексцеси у
Сарајеву и Сребреници морали су се догодити јер се НАТО-у журило да се
консолидује и испроба своје функционисање, како би се припремио за теже
задатке који га очекују на даљем походу Запада на Исток. Тако је он брзо
прерастао из одбрамбеног пакта у „Савез за одбрану интереса” , који су, по
свему судећи, углавном амерички.
Кључне речи: НАТО, УНПРОФОР,
експеримент НАТО, злочин против мира.

пристрасност,

слободарство,

УВОД
Историјске чињенице говоре да су у стварању историје Балкана
пресудну улогу имале управо ванбалканске силе, почев од Рима, па преко
Отоманске империје до Аустроугарске, Немачке и данас земаља НАТО савеза.
Све су оне имале своје геополитичке интересе на овом простору, само су се
смењивали актери доминације. Такође, и сви ратови који су вођени на Балкану
ради овладавања тим простором, започињани су, трајали и завршавани сходно
интересима тих страних моћника. Мир који је следио после тих ратова, такође
је најчешће наметан балканским народима, због чега никада није био
дуготрајан. Отуда је сасвим сигурно да ни мир који је у Дејтону 1995. године
наметнут Босни и Херцеговини неће имати дуг век. Позната је и Черчилова
мисао да „Простор Балкана садржи више историје него што може да савлада”.
То је сасвим тачна констатација, само што она треба да се разјасни, будући да
је и данас актуелна и што се директно тиче и БиХ и других земаља, посебно
западног Балкана. Било би посве наивно веровати да су сви балкански
државници током целе историје Балкана били толико кратковиди да стварају
историју коју не могу да савладају. Очито је да су томе кумовали и други
изван Балкана.
На Балкану је повучена линија поделе хришћанства на католички запад
и православни исток. Долазак Отоманске империје додао је овој подели и
трећег верског актера – ислам. Тако се етничка историја на релативно малом
простору додатно закомпликовала. Истовремено, ванбалкански моћници нису
се одрицали својих интереса на Балкану ни у време најсложенијих конфликата
међу балканским народима. Кад је у питању српски народ на Балкану, постоји
једна битна специфичност која се искристалисала током његове историје.
Наиме, евидентна је константа да је српски народ, за разлику од других
балканских народа, био мање стрпљив и трпељив према свим освајачима и
поробљивачима Балкана. Други народи су се вештије, макар и привремено,
приклањали завојевачима, ма које сорте они били. Мењали су стране у
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зависности од њихове моћи. Тако су привидно пролазили са мање губитака (а
у ратовима и са мање жртава). Срби свој начин отпора силницима нису
мењали још од Маричке (1371. године) и Косовске битке (1389. године). Тако
су се супротставили и најезди фашизма у Првом и Другом светском рату.
Током друге половине 20. века привремено су нашли уточиште под
покровитељством савезника из Другог светског рата у саставу Југославије.
НАТО савез је од свог оснивања служио као средство политике
западних држава, у првом реду САД-а. Заправо, након завршетка Другог
светског рата, САД су преузеле контролу над даљом судбином Немачке којој
је одређен вазалски положај који она, уз све покушаје, до данас не успева да
избегне или превазиђе. Пропада јој и идеја да преко ЕУ ојача своју политичку
позицију у односу на САД. Наиме, сведоци смо да САД веома успешно
подривају јединство и кохезиону снагу ЕУ и не дозвољавају јој да се отргне
испод америчког безбедносног кишобрана. Напротив, све мере које САД
предузимају усмерене су ка слабљењу немачке Европе и у безбедносном и у
економском погледу. Преко НАТО-а, на чијем су командном мосту, САД све
више јачају своје присуство и у Европи, постајући тако и најважнији „члан”
ЕУ. Зато им много не штети ни излазак Енглеске из ЕУ, као америчког
дурбина, која је изнутра надгледала куда смера немачка Европа. Своје пипке,
америчка политика управо највише протеже преко присуства НАТО контроле
у Европи, преко које их све дубље пружа и на азијски континент. У том
смислу, не напушта ни контролне тачке на Балкану, међу којима им је веома
важно присуство у БиХ и на Косову.
Америка је увидела да ЕУ није била дефинисала јединствену балканску
политику (постојали су само парцијални интереси према појединим
балканским земљама, као што је било и у прошлости2), нити је у стању да
проведе америчке циљеве на Балкану, тј. да не дозволи ником, па ни Србима,
да се противе њиховим геостратешким плановима – да до краја експлоатишу
своју победу у хладном рату. У постизању својих циљева у спречавању
стварања економски и војно јаке ЕУ која би била најјачи конкурент Америци,
САД не презају ни од спреге са исламом, који је у перспективи највећа
опасност за цео хришћански свет, па и за Америку. Сагласно томе, увидели су
2

Немачкој је интерес да преко Словеније и Хрватске изађе на Јадран, а Дунавом на Црно море
према Блиском истоку. Енглеска је историјски спречавала Немачку да се укотви на Блиском
истоку где су доминирали њени интереси. Познато је да је Први светски рат (а потом и Други)
дириговано произведен управо на Балкану да би се у њему, захваљујући највише слободарском
отпору Србије, сломила немачка војна машина да не би доспела на Блиски исток и угрозила
британске нафтне интересе. Пре Другог светског рата, Енглеска и Француска су експлоатисале
српске руднике (Трепча, Бор) и, по свему судећи, оне су и сада заинтересоване само за наша
рудна богатства, тј. код њих превладава геоекономски над геополитичким интересом на
Балкану. ЕУ иначе не може да претендује да буде светска сила јер нема ни интересе широм
света (као што имају САД), нити снаге које би обезбеђивале реализовање и одбрану тих
интереса. Отуда им је потребан НАТО кишобран и у региону Источне Европе, Балкана и
Блиског истока докле се протежу интереси ЕУ.
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да су најјачи корени ислама, још од исламске Декларације Алије Изетбеговића,
управо у БиХ, односно сада у Федерацији БиХ. Зато су толерисали
продужавање грађанског рата у БиХ док нису достигли ниво пуне контроле
над ширењем ислама у том делу Европе.3 При томе, нису се обазирали на
страдање сва три народа у БиХ, али су преко дејстава НАТО снага остали
доследни намерама да се истовремено посебно ослаби српски фактор који се
једини супротставља глобалним америчким циљевима на Балкану, па и шире.4
Очито је да се САД понашају свугде у Европи, па и на Балкану, као
домаћини (иако се на њему појављују први пут). Отуда већина балканских
земаља „купује” своју безбедност управо од САД-а (НАТО) и зато плаћају
високу цену губитком сопственог идентитета. Али, та опасност прети и свим
другим земљама на траси НАТО похода на Исток. Показује се да простирање
НАТО база на Балкану има за циљ стварање ослонца за даљи продор на
азијски континент. Ослонцем на те и базе у Турској већ се надире на Сирију са
претњом угрожавања руских интереса у Каспијском региону. Кризе у

3

У муслиманском свету ствара се мишљење да су Американци толерантнији према исламу од
Европљана. Наводно, између исламских земаља и Америке не стоји колонијалистичка
прошлост, крсташки походи и историја. На томе се темељи став да је могућа извесна
коегзистенција између муслиманског света којим управља ислам и америчког Запада. Таквом
стратегијом се привлаче и муслиманске земље Русије. Поред тога, ни Америка нити исламске
земље, као што су Ирак и Иран, не воле да се ослањају на историју, јер је први и немају, а други
не уважавају пошто су старе цивилизације Месопотамије и Персије биле старије и од грчке
(Уништавају споменике културе старих цивилизација, све што је било пре ислама. У
Авганистанусу срушили чак и будистички храм). Тако, Американцима више одговара
задржавање заосталости и масовне беде муслиманских маса, а богате врхове њихове власти лако
поткупљују (као што је случај са Саудијском Арабијом и другима). У суштини, САД су свесне
да се исламска идеологија (која се не може уништити напалмом) не може помирити са
светонадзором хришћанства, али им је уносније да с њим сарађују него да му се супротстављају.
Тиме, САД обезбеђују своје дуготрајно присуство на Средњем истоку, односно у средишту
извора енергенета и путева њихове експлоатације (процењује се да су залихе нафте у
Каспијском региону до 299 милијарди барела и до 7.500 м3 гаса, а само у Казахстану процењују
се на више од 5 милијарди тона нафте, тј. више него у САД). Видети шире у: Нишић Станко,
Глобална сила и безбедност Балкана, 2002, стр. 265.
4
Америка и Немачка, иако имају опречне интересе на Балкану, сложиле су се у једном: „Србија
не сме постати доминантна сила на Балкану, колико из бојазни да Русија не стекне овде ново
упориште, толико из потребе потпуне демилитаризације овог простора, како би се обезбедило
сигурно залеђе у решавању медитеранских и блискоисточних проблема”. Видети шире у:
Аврамов Смиља, Трилатерална комисија, 1998, стр. 555. Завршетком хладног рата, САД су се
осећале прозваном да успоставе нови светски поредак који се залаже за такав „мир” који, „по
потреби укључује и рат, ако је то у интересу новог светског поретка”. Видети шире у: Нишић
Станко, Глобална сила и безбедност Балкана, 2002, стр. 203.
А тај нови поредак, који је председник Буш прокламовао 1991. године, био је производ не
далеке визије, него практичне америчке политике. Ипак, тај нови светски поредак оснива и
светску владу која има и свој орган безбедности – НАТО, који се већ толико осамосталио да
доноси одлуке о својим интервенцијама и ван земаља чланица. Претендује да буде гарант
безбедности не само земаља чланица, него да шири свој домен и на Азију и Африку, тј. на
регионе богате изворима енергената, куда га усмеравају капитал-моћници.
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закавкасим земљама изазивају се управо по моделу разбијања Југославије са
сличним етничким коктелом.
Неспорно је да је спољно дириговање грађанским ратом и у БиХ, као и
у целој Југославији, било пресудно и да се оно сводило на сузбијање интереса
српског народа. Такође, неспорно је да је свако интересно мешање у сукоб
двеју или више страна споља унапред претпостављало подршку некој од тих
страна. Овог пута, нажалост, то није била српска страна, за разлику од минула
два светска рата када су западне силе имале другачије интересе, па су им Срби
послужили као савезници.5 Овог пута, Срби, као вечити противници сваког
окупатора, постали су им сметња у овладавању балканским простором као
кариком за даља наступања према Истоку.

РАТ У БИХ – ТРЕНИНГ ЗА НАТО
ДИСКРИМИНАТОРСКИ ОДНОС ПРЕМА СРБИМА
Грађански рат у БиХ практично је почео агресијом хрватске војске на
БиХ, када је извршен масовни покољ Срба у Сијековцу код Босанског Брода,
22. марта 1992. године. Потом су САД и ЕЗ, 2. априла исте године, признале
Изетбеговићеву владу у БиХ као легитимну, чиме су потпуно занемарени Срби
као конститутивни народ. Тада је и Маргарет Тачер пружила отворену
подршку Бошњацима, када је у „Њујорк Тајмсу” објавила чланак у којем каже.
„Ово је српска политика националног чишћења” што је назив за протјеривање
несрпског становништва које комбинује суровости Хитлерове и Стаљинове
политике према другим народима”.6 Антисрпска кампања се интензивира
након масакра људи у реду за хлеб, 22. маја 1992. године, у улици Васе
Мискина у Сарајеву. То је највише злоупотребљавани догађај после кога су
Срби демонизовани. Британски „Индипендент“ је, 22. августа 1992. године,
објавио текст: „Муслимани масакрирају сопствени народ”.7 Али, ни тај и други
деманти сличних подвала нису прихватани код западних лидера, јер се не би
другачије придобијала светска јавност за кажњавање српске стране. Тако је и
амерички председник Роналд Реган у аустријском листу „Ди Пресе“, 17.
септембра 1994. године, написао: „...Србима се мора поставити ултиматум да
престану са убијањем цивилног становништва... Мора им се рећи да не
угрожавају Косово... НАТО је 45 година представљао бедем против српског
5

Познат је случај оснивања Међународне комисије (1913. године), коју су сачињавали
представници САД-а, В. Британије, Француске, Немачке, Русије и Аустроугарске, под
финансијским покровитељством Карнеги фондације, са задатком да се испитају узроци
Балканских ратова. Комисија је закључила да за сва страдања у тим ратовима нису криви народи
који су у њима учествовали, него су за то одговорне велике силе које су могле да спрече
избијање тих ратова. Нажалост, такву једну комисију за избијање грађанског рата у Југославији
и БиХ посебно, није смео нико ни да предложи.
6
Милутиновић Милован, Медијске манипулације, ВИИ, Бања Лука, 2003, стр. 225.
7
Исто, стр, 227.

110

експанзионизма и он то сада мора и потврдити”.8 Види се да је већ тада
припремана политика за Косово, али и да је Запад у Србима убијао Русе, јер је
НАТО основан 1949. године ради „одбране од ВУ”, а не од Срба.
Разлози због којих су у САД-у заузимани промуслимански ставови у
сукобима у БиХ налазе се у исламском фактору о којем се морало водити
рачуна због утицаја капитала Саудијске Арабије, Кувајта и других богатих
исламских држава. Многе моћне западне медијске корпорације су делом
власништво појединаца исламског порекла. Такође, на пристрасност према
Хрватима у сукобу са Србима у БиХ велики утицај је имао Ватикан, јер је
папска курија давала тон у писању многих конзервативних листова у Италији.
Тако су и хрватске жртве страдале од муслимана у медијима приказиване као
српска злодела. Ипак, амерички стратег Јозеф Бодански је у публикацији
„Офанзива на Балкан” предочио суштину западне пропаганде о рату у БиХ,
где констатује: „Преко циничних манипулација западних медија и издашног
финансирања информатичких служби, муслимани и њихови хрватски
савезници, били су у могућности да сатанизују Србе и искриве слику о
борбама у БиХ. Слика о рату у БиХ је до те мере искривљена да она још увијек
преовладава и доминира у доношењу одлука Клинтонове администрације у
Вашингтону, као и у јавном мнењу свуда на Западу”.9
У септембру 1994. године, командант 6. Корпуса армије Бих, Мехмед
Алагић је са шефом америчке војнообавештајне службе у Европи и Ричардом
Холбруком договорио да Американци достављају обавештајне податке и
сателитске снимке српских снага и да им дотурају војну помоћ преко
аеродрома у Високом, као и да им амерички војни стручњаци помогну у
изградњи војске, што је и учињено доласком команданта НАТО-а у Европи
генерала Галвина са 15 војних саветника.10 План Пентагона је био окупација
Балкана као клина за ширење НАТО у источну Европу. Тај план је назван
„Операција балканска олуја” и у њему закључују: „Побједа на Балкану
обезбиједила би америчко вођство након хладног рата на начин како операција
„Пустињска олуја” никада није могла.”11
У тражењу излаза из сулудог рата у БиХ у једном моменту, под
посредовањем Овена и Столтенберга на британском носачу „Инвисибл”,
предложен је (у јесен 1993. године) план који је предвиђао поделу БиХ по
моделу: 53% повезане територије за Србе (колико је и било по катастру из
пописа 1991. године), 13% (из два дела) за Хрвате и 30% за муслимане.12
Међутим, тај план је одбио Алија Изетбеговић и тада је уследила она
диверзија на Маркалама (5. фебруара 1994. године), за коју су окривљени
8

Исто, стр. 228.
Исто, стр. 243.
10
Исто, стр. 269.
11
Исто, стр. 270.
12
Лазански Мирослав, Истина о Српској, 2001, стр. 131.
9
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Срби, после чега су муслимани завапили за помоћ, те су Американци одмах
запретили авијацијом. После тога су почели јачи притисци на српску страну да
пристане на поделе које одговарају муслиманима. Упрегли су у то и
пословичну српску неслогу и пријатеље из Грчке (Мицотакис) и ауторитет
Слободана Милошевића (који је претио санкцијама на Дрини, јер су санкције
Запада већ разарале Србију), да Срби прихвате за њих неповољне мапе поделе
БиХ. Оформљена је и контакт група од представника западних земаља и
Русије. Ипак, Скупштина је одбила план контакт групе, што је, потом,
потврђено и на референдуму српског народа. Али, и на преговорима у Дејтону
муслиманска страна је била под кишобраном САД-а. Ту се посебно осећао
утицај тадашњег команданта НАТО-а Џорџа Џулана, иако се није довољно ни
упознао са конфликтом у БиХ.
НАТО савез, као здружена војна сила западних држава одиграо је
пресудну улогу у слабљењу одбране српских положаја. Основни циљ почетних
муслиманских терористичких акција у рату у БиХ био је изазивање спољне
интервенције која би надоместила инфериорност муслиманске војске. На
другој страни, захтеви за интервенцијом поклапали су се са интересима
НАТО-а којем је, у недостатку правог непријатеља, добро дошло и такво
експериментално ангажовање у припреми Алијансе за обимнија и значајнија
дејства у времену које долази. Зато су тражени само повољни поводи за
његове интервенције. Први се појавио поводом експлозије на пијаци Маркале
у фебруару 1994. године, о чему је Јасуши Акаши касније поднео извештај у
УН где је признао да су Срби лажно оптужени за ту експлозију. Али, било је
касно, јер је НАТО већ у априлу те године бомбардовао српске положаје код
Горажда. То је била прва борбена акција НАТО-а од његовог оснивања и, како
се касније испоставило, довела је до промене његове доктрине. Након тога,
НАТО је предузимао борбене акције у више наврата да би ослабио позиције
Републике Српске, а потом и Србије.
У мају 1995. године, НАТО је проширио своја дејства авијацијом и
ракетама на положаје Војске Републике Српске на целом простору Републике
Српске. Истовремено је садејствовао снагама муслиманско-хрватске
федерације у акцијама „Бљесак” и „Олуја”у протеривању Срба из Републике
Српске Крајине. Уместо осуда, у западним земљама је тада владало еуфорично
расположење.13 Практично, НАТО је тренирао своју војну организацију и
ефикасност на српском народу. Време је показало да та искуства користи и на
просторима других земаља Африке и Азије који стоје на путу глобалних
интереса САД-а.
Интересантна су разматрања догађаја у вези са Сребреницом у јулу
1995. године, Емила Влајкија, бившег професора из Сарајева, који је од 1993.
године живео и радио у САД-у. „Пад Сребренице са злочинима требао је
13

Сасвим супротно су се касније понашали западни медији преувеличавајући патње албанских
избеглица са Космета.
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председнику САД-а Билу Клинтону, јер је 1996. година била изборна. Масовни
злочин Срба над Муслиманима учврстио би пуну одговорност Срба за масован
покољ Сребреничана, а америчко и западно јавно мнење поново би уживало у
ратним играма напада НАТО снага на Србе, а војни комплекс САД-а добио би
нови замах и наруџбе из свијета”.14 Договор између Војске Републике Српске
и армије БиХ о демилитаризацији Сребренице постигнут је још 1992. године
под контролом УНПРОФОР-а, али то никада није реализовано. Чак је и
командант УНПРОФОР-а белгијски генерал Франсис Брикман, крајем јануара
1994. године, поднео оставку, незадовољан пристрасним односом према једној
страни и тада је рекао: „Муслимани користе зоне под заштитом УН-а да би
одатле вршили нападе на српске положаје... Потпуно је евидентно да се и
Хрватска умијешала у босанске догађаје”.15 Сличну изјаву дао је и британски
генерал Мајкл Роуз у јануару 1995. године, при одласку са дужности
команданта УНПРОФОР-а у БиХ, након оптужби да није користио авијацију
НАТО-а након српских напада на Бихаћ, кад је рекао: „НАТО никада није ни
требао да учествује у рату у БиХ... Муслимани су претворили Бихаћ у базу за
офанзиве својих јединица”.16
И у Сребреници је наставила да дејствује 28. муслиманска дивизија
под командом Насера Орића. Током прве ратне године, на ширем простору
Сребренице убијено је 980 Срба, а њих 3.200 рањено. О нападима на српска
насеља сведочио је и војник холандског батаљона: „Муслиманске снаге су
систематски нападале из енклаве да би се касније повлачиле на територију под
заштитом УН-а”.17 Већ у септембру 1995. године, НАТО је извео операцију
под називом „Одлучан одговор” у којој је учествовало преко 400 авиона и
лансирано 13 крстарећих ракета са америчког носача „Нормандија” са Јадрана.
Тада је бомбардовао инфраструктурна војна и индустријска постројења у
Републици Српској: репетиторе СРТ, телекомуникационе центре ПТТ,
регионалне и локалне радио-станице.18 За 13 дана бомбардовања, авијација
НАТО-а је уништила телекомуникациони систем Републике Српске и систем
радио-телевизије: Козара, Невесиње, Свињар, Мајевица, Троврх, Соколац,
Прњавор, Добој, Озрен, Лукавица и др. Тиме је стварао услове за коначан слом
отпора српског народа у предстојећој планираној акцији „Олуја”. При томе је
поштедео телекомуникационе системе Влашић, Пљешевица и Требиње, јер су
били планирани за потребе хрватске и бошњачке стране у већ планираној
завршној офанзиви у БиХ.
И Хашки трибунал је оформљен по захтеву САД-а, да би се кроз
суђење Србима прикрили и оправдали прави узроци грађанског рата у БиХ, а
тиме и почињени највећи злочин – злочин против мира, који је основ за све
14
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Милутиновић Милован, Медијске манипулације, 2003, стр. 302.
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Исто, стр. 303.
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Исто, стр. 304.
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15

113

почињене злочине све три стране у БиХ. И Жерар Бодсон је констатовао да је
суд у Хагу претворен у „политичку машину”. За судије у Хагу каже да су
„намештеници Вашингтона и служе као продужена рука политике САД-а у
Европи”.19 Када је, након офанзиве хрватске војске под командом Анте
Готовине, у масовној гробници код Мркоњић Града пронађено 181 тело
српских цивила, ексхумацији је (у марту 1996. године) присуствовао и судија
Хашког трибунала који је тада новинарима рекао да нема право да даје изјаве,
да би само два дана касније исти судија боравио у Сребреници и оштрим
речима осудио Србе за злочине.20 Касније се испоставило да је „Сребреница”
раније планирана и припремана да би се светска јавност припремила и
оправдала хрватску „Олују” у августу 1995. године, у току које је из Републике
Српске Крајине протерано преко 250.000 Срба и почињени злочини над
преосталим цивилима, што је учињено у садејству са снагама НАТО-а и армије
БиХ.
У насталим или изазваним сукобима у свету, САД прво бирају
савезничку страну и затим јој пружају сваку подршку: политичку,
пропагандну, економску и војну. Зато су и пожурили са признањем БиХ као
легалне државе, да би са њом склапали правоснажне споразуме. Први корак
помоћи Изетбеговићу било је обавештајно и пропагандно деловање и
убацивање специјалних стручњака и јединица. Други корак била је операција
„Спречити лет”, која је предузета од стране НАТО-а ради спречавања лета
авијације Републике Српске, али и увежбавања пилота НАТО-а за каснија
борбена дејства. Трећа фаза је „Операција падобран”, када је под видом
дотурања хуманитарне помоћи вршено електронско извиђање из ваздуха и
наоружавање муслиманске војске у српском окружењу. Четврта етапа је
директно дејство НАТО-а на српске положаје, попут оних на Горажде и
Сарајево 1994. године, па затим и 1995. године, када је на војне и цивилне
објекте Републике Српске дејствовано и вођеним, крстарећим ракетама.
Пета етапа је распоређивање НАТО снага у БиХ, око 60.000 војника у
саставу ИФОР-а, почетком 1996. године, који су обезбеђивали спровођење
Дејтонског споразума. Међу њима је било око 16.000 америчких војника.21
После потписивања Дејтонског споразума, у Босну је пребачена читава десета
група „зелених беретки” (специјализована за дејства на тлу Европе и Балкана),
у којој је било и југословенских емиграната, добрих познавалаца језика, терена
и традиција. Њихов је задатак првенствено био да обучавају војску
„пријатељске земље” (слично ономе што је радила организација МПРИ
(Military Professional Resources Inc.) у Хрватској у припреми „Олује”).22 Падом
19

Исто, стр. 317.
Исто.
21
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Републике Српске Крајине, тим МПРИ се из Загреба преместио у Сарајево.
Тим поводом, Клинтон је рекао: „Они су одлично урадили посао за Хрвате,
нема сумње да ће и за Босну”.23 Уговор између муслиманско-хрватске
федерације и фирме МПРИ, у оквиру програма „Опреми и обучи”, потписали
су, 16. јула 1996. године, Алија Изетбеговић, Крешимир Зубак и Џејмс Пердју,
представник Владе САД-а за војну сарадњу на Балкану. У финансирању тог
програма учествују САД и најбогатије исламске земље. Овај план је одобрио
лично амерички председник Клинтон, испуњавајући обећање дато босанским
муслиманима уочи потписивања Дејтонског споразума.24
НАТО је у Босни надзирао и помоћ из Ирана. Тако су, у фебруару
1996. године, специјалне јединице НАТО-а извршиле препад на камп за обуку
терориста код Фојнице и заробиле тројицу иранских инструктора и њихову
опрему, као и планове напада на јединице и инсталације ИФОР-а, тј. НАТО-а у
Босни. Тада је и лондонски „Санди Телеграф” писао да муслимански део БиХ
постаје база исламског тероризма у Европи. Такође су и француски и амерички
информативни извори упозоравали да би Босна могла постати полигон за шире
терористичке акције у Европи. И израелски обавештајци тврдили су да је
Хамасов центар лоциран у околини Бихаћа са стотинама експерата за
тероризам, а многи од њих су добили босанско држављанство.25 Тада је и
стратег египатске организације „Џихад” Ахмед Рашид обелоданио везу ЦИА
са „Џихадом” још од времена совјетског ангажовања у Авганистану. Из тога се
види да џихад ратници вуку корене још од Авганистана и да су тек у Босни
почели да угрожавају и америчке циљеве. По свему судећи, и садашњи
терористички напади широм западне Европе вуку корене од обуке исламских
терориста у Босни. Тако су западњаци, подржавајући Изетбеговићеву владу у
БиХ, сами себи копали јаму.
И снаге УНПРОФОР-а су, у ствари, формиране да се супротставе
српској војсци у БиХ. То се очитовало нарочито када је, након успешно
изведене операције Војске Републике Српске „Лукавац 93” и потпуног пораза
муслиманске војске код Сарајева, уследило стварање „безбедносне зоне” на
Бјелашници и Игману. Тада је УНПРОФОР лукавством васкрсао разбијену
муслиманску војску и спасио пад владе Алије Изетбеговића. Том приликом,
убијено је 37 и рањено 34 српска војника када су се повлачили из те
„безбедносне зоне”.26 Тада је требало да снаге УНПРОФОР-а контролишу ту
зону са 13 тачака, али оне нису ни трепнуле на овај злочин. Напротив, већ те
1993. године, УНПРОФОР се повукао и препустио ту зону муслиманским
једног за обавештајни рад, једног за логистику, по два за везе и комуникације и санитетску
службу. Видети: Исто, стр. 13.
23
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24
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јединицама. Ту своју „грешку” касније је признао тадашњи командант
УНПРОФОР-а, Мајкл Роуз у својој књизи „Мисија у Босни”.

ЗАКЉУЧАК
Поход Запада на Исток са циљем овладавања изворима енергије и
обезбеђења путева њихове експлоатације (што је првенствени задатак НАТОа), ипак неће значити и коначну победу Запада над Истоком. Пожар који Запад
шири на источној полусфери, у виду етничке парцијализације држава, вратиће
се као бумеранг на западну обалу. Хенри Кисинџер, као искусни дипломата,
боље је од других западних дипломата и политичара сагледао суштину
конфликата у азијским земљама и зато пророчански предвиђа судбину
Америке када каже: „Данас би Американци били увређени када би мировне
снаге УН-а ушле у Лос Анђелес да успоставе ред. Сутра ће бити захвални”.27
Већ данас смо сведоци реализовања те „злослутне” прогнозе, када су многе
земље западне Европе већ запљуснуте имигрантима из тих земаља, међу
којима су инфилтрирани и терористи који проводе исламску идеологију
разарања европске (хришћанске) цивилизације. Америка је, за сада, поштеђена
те пошасти, иако не сасвим, јер се и тамо лагано увози неслога међу људима
различитог етничког и расног порекла.
САД су потпуно свесне да се њихова економска и војна надмоћ у свету
неће вечно одржавати, поготово што већ реално јачају снаге Кине, Русије,
Индије и других држава, које неће још дуго толерисати надмену моћ Америке
и њен диктат међународне политике. Отуда нервозно реагују кад им се не
остварују планови у Азији на слабљењу Русије и подривању кинеског
економског и технолошког напретка. Зато покушавају да убрзано шире НАТО,
као претећу силу, што дубље на просторе земаља на јужном ободу Русије и
централне Азије. Допрли су већ у Авганистан, Пакистан и разарају Сирију, а
контролишу понашање Ирана, Турске, Саудијске Арабије и других земаља на
Блиском и Средњем истоку. Али, у томе се већ сукобљавају и са Русијом,
Ираном, па и са Турском, док са Кином одржавају респективне односе у
страху да им Кина отворено не запрети компромитовањем вредности долара
као светске валуте, која иначе има лажну вредност јер почива на штампању
новца без покрића у злату.
Народи у БиХ су и у прошлости били оковани у „историјске границе”
силом, прво отоманском, потом аустроугарском и германском, а на крају и
комунистичком. Зато они данас осећају насиље кад их терају у БиХ оквире, јер
им је (нарочито Србима) било превише пашалука, „франковлука” и
„бошњалука”. Босна никада није била јединствена културна целина, што се
види по разликама и у народној традицији, која је најбољи показатељ народног
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бића, односно бића нације.28 Рат у БиХ послужио је као оправдање и средство
за нову улогу НАТО-а у Европи и свету. Рани терористички ексцеси у
Сарајеву и Сребреници морали су се догодити, јер се НАТО-у журило да се
консолидује и испроба своје функционисање, како би се припремио за теже
задатке који га очекују на даљем походу Запада на Исток. Тако је он брзо
прерастао из одбрамбеног пакта у „Савез за одбрану интереса”29, који су, по
свему судећи, углавном амерички.
На почетку трећег миленијума нове ере потпуно су разобличени не
само циљеви, него и средства (економско-финансијска глобализација света),
похода Запада на Исток Планете, који је у минулим вековима, слањем своје
интелигенције на Запад, пресудно утицао на његов бржи технолошки развој.
Запад се остатку света за то „одуживао” појачавањем експлоатације његових
сировина и јефтине радне снаге. Тако је убрзаван материјални, али не и
духовни развој западног човека, што је произвело психологију хедонизма у
којој је егоистичко и похлепно стицање материјалних добара постало једини
животни циљ. Западни човек је прихватио долар као врховну вредност и по тој
мери гради лествицу вредности и према њој цени способности човека, међу
којима су најцењеније оне усмерене ка стицању материјалног богатства, чак и
по цену отимања од других. По истом аршину се вреднује и успешност
друштва и држава, а они који томе нису „дорасли”, изложени су опасности да
их хедонистички лидери и елите потчине у сваком погледу.
Ту своју бољку, одсуство преференције духовних људских вредности,
западни човек преноси, посредством глобализације света, широм Планете, што
такође проширује и појаве растројства личности човека као природне
последица усмерености његовог живота само ка страстима чула, тј. само једне
половине његове личности. Из такве материјалистичке заслепљености, човека
спасавају само дубоки потреси и шокови услед природних катастрофа или
ратова, када човек „открива” да није сва срећа само у поседовању богатства.
Тада открива колико му је потребна људска солидарност да би поново био
истински срећан. Еклатантан пример разлика у хуманости и моралу као
врхунским људским вредностима, уочава се у приступу догађањима у време
НАТО бомбардовања Београда и других градова и инфраструктуре СР
Југославије 1999. године, као и оних у бомбардовању кула у Њујорку 2001.
године. Тада је српски народ изразио своје дубоко саучешће америчком народу
због невиних жртава од терориста. Нажалост, слично реаговање према
жртвама српског народа никада није стигло са америчке стране. То говори о
разликама у моралу једних и других, као и о чињеници да ни велики ни мали
народи не могу да живе изоловано нити надмено једни према другима.

28

Бжежински је упозоравао да Бела кућа и НАТО треба озбиљно да размотре могућност да
подела Босне постане де факто и трајна, јер она никада није била независна држава. Видети:
Нишић Станко, Глобална сила и безбедност Балкана, 2002, стр. 386.
29
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Уочавање савремених глобалних опасности за човечанство, од којих се
истичу хедонизам и надменост глобалне елите, чији је циљ, с једне стране,
материјално поробљавање и духовно сиромашење остатка света, а са друге,
деструктивно контрабалансирање сили нарастајућих терористичких акција,
претпоставка је за трезвено успостављање глобалне равнотеже у свету путем
стварања услова за равноправне позиције свих народа на Планети. Очито је да
без значајних уступака најбогатијих и најсилнијих није могуће постићи ту
равноправност. Осим тога, неминовно је залагање за успостављање равнотеже
и у материјалном и у духовном животу људи и народа, што је предуслов за
њихово благовремено реаговање на све патолошке људске и друштвене
опасности у свету, код себе и у свом окружењу. На тај начин се организује и
адекватан отпор и одбрана и свог и туђег идентитета и доприноси
конструктивној борби и против глобалних опасности за човечанство.
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ПРАВОСУЂЕ И ДЕЈТОНСКИ МИРОВНИ СПОРАЗУМ
Сажетак: Општи оквирни споразум за мир у Босни и Херцеговини потписан
је у Паризу 14. децембра 1995. године. Потписивању овог споразума
претходила је Мировна конференција, одржана од 1. до 21. новембра 1995.
године, у Сједињеним Америчким Државама, у Охају у ваздухопловној бази
Рајт Патерсон, која се налази у Дејтону. Овај споразум спада у ред
међународних уговора јавно-правног карактера и од изузетног је значаја за
успостављање мира у бившој југословенској републици Босни и Херцеговини
послије троипогодишњег рата који је однио десетине хиљада људских живота
и у коме је преко милион људи остало без својих домова и уточиште
потражило у иностранству. На основу овог споразума дефинитивно су уређени
односи између Републике Српске и Федерације Босне и Херцеговине, на тај
начин што је бивша југословенска република Босна и Херцеговина
промијенила своју унутрашњу структуру, коју, према споразуму, чине
Република Српска, којој припада 49% територије и Федерација Босне и
Херцеговине, којој припада 51% територије. Ради се о сложеном
међународном уговору који се састоји из два дијела и то из тзв. војних и
цивилних аспеката мировног споразума. Цивилни аспекти мировног
споразума састоје се од 11 анекса и они, на непосредан начин, дефинишу
међусобне односе и права између ентитета, односно Републике Српске и
Федерације БиХ и заједничких институција на нивоу БиХ. Што се
правосудних институција тиче, на нивоу БиХ постоји само Уставни суд Босне
и Херцеговине, а све остале правосудне институције налазе се на нивоу
Републике Српске и Федерације БиХ, као ентитета. Одлукама високог
представника, позивом на Бонску декларацију од 10. децембра 1997. године и
неке друге, као нпр. Мадридску, из Синтре, Брисела итд., наметнути су Закон
о Суду БиХ и Закон о Тужилаштву БиХ, чиме је, супротно Уставу БиХ, али и
Уставу Републике Српске, дошло до промјене унутрашње правосудне
структуре БиХ. Наметнути закони и одлуке нису у складу са међународним
правом, а ни са наведеним уставима, што даје Републици Српској и њеним
институцијама право да инсистирају да овакве одлуке, односно наметнуте
законе, сматрају неуставним и истовремено траже одговарајућа рјешења са
циљем отклањања неуставности наведених институција.
Кључне речи: Општи оквирни споразум за мир у БиХ, Дејтонски мировни
споразум, Република Српска, Суд Босне и Херцеговине, Тужилаштво Босне и
Херцеговине, неуставност.
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УВОД
Ове године навршава се двадесет година од потписивања Дејтонског
мировног споразума у Паризу 14. децембра 1995. године, када је и ступио на
правну снагу. Потписивању овог споразума претходили су мировни преговори
и његово усаглашавање на конференцији одржаној у Сједињеним Америчким
Државама, у Охају, у ваздухопловној бази Рајт Патерсон у Дејтону. Били су то
најдужи мировни преговори о прекиду грађанског рата у бившој
југословенској републици Босни и Херцеговини, који је започео у Словенији и
Хрватској и пренио се на просторе ове републике. Потписивању овог
споразума претходило је одржавање конференција у Женеви, 8. септембра
1995. године и Њујорку, 26. септембра 1995. године, на којима су договорени
тзв. Женевски и Њујоршки принципи, који ће послужити као основа за
Дејтонски мировни споразум. Наиме, тачан назив овог споразума је Општи
оквирни споразум за мир у Босни и Херцеговини, али се он у свакодневном
2
говору назива Дејтонски мировни споразум .
Овај споразум је од изузетног значаја јер је њиме, напокон послије
троипогодишњег грађанског рата, који је однио десетине хиљада људских
живота и у коме је преко милион људи остало без својих домова и уточиште
потражило у иностранству, успостављен мир у овој бившој југословенској
републици. Истовремено, споразум је послужио као основа за дефинитивно
уређење односа између Републике Српске и Федерације БиХ и народа који
живе у овој бившој југословенској републици. И данас постоје различити
приступи у сагледавању његовог правног значаја и његовој интерпретацији.
Према једним заговорницима, овај споразум је испунио сврху и циљ свога
постојања јер је њиме окончан грађански рат и требало би га мијењати тако да
измјене обухвате и измјену унутрашње структуре дејтонске БиХ, без ентитета
и са јачањем централне власти на нивоу БиХ. Овакав став углавном заговарају
представници структура Федерације БиХ. Према другом ставу, који
превладава у Републици Српској, Дејтонски мировни споразум не само да је
прекинуо рат и ратна разарања, него је он истовремено чувар дејтонске
унутрашње структуре БиХ која се састоји од два ентитета, Републике Српске и
Федерације БиХ и свака његова насилна измјена могла би изазвати нове
сукобе и ојачати право Републике Српске на независност. У контексту овако
супротстављених ставова који превладавају у Федерацији БиХ и у Републици
Српској, треба посматрати и реформу правосудног система у БиХ. Наиме, док
заговорници из Федерације БиХ сматрају да институције правосуђа треба
ојачати на нивоу БиХ на штету правосудних институција у Републици Српској
уз умањење њених надлежности, дотле заговорници у Републици Српској
сматрају да се правосудне институције на нивоу БиХ морају вратити
2
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рјешењима у Дејтонском мировном споразуму која подразумијевају
преиспитивање постојања и надлежности, нарочито Суда БиХ и Тужилаштва
БиХ, Уставног Суда БиХ, Високог судског и тужилачког савјета БиХ итд.
Неуважавање ставова, нарочито у вези с надлежностима Суда и Тужилаштва
БиХ, произвело је прекид тзв. структуралног дијалога о реформи правосуђа
БиХ који се води између Европске комисије и БиХ и доношење Одлуке
Народне скупштине Републике Српске о расписивању референдума.

ПРАВНА ПРИРОДА И СТРУКТУРА ДЕЈТОНСКОГ МИРОВНОГ
СПОРАЗУМА
Према својој правној природи, Дејтонски мировни споразум de facto и
de jure представља међународни уговор јавно-правног карактера. Ова јавноправност проистиче из чињенице да су његови потписници државе као
носиоци највиших суверених овлашћења3, а свједоци Република Француска,
Савезна Република Њемачка, Руска Федерација, Уједињено Краљевство
Велике Британије и Сјеверне Ирске, Сједињене Америчке Државе и
представник Европске уније.
Потписници појединих анекса овог споразума су: поред Републике
Босне и Херцеговине, која у вријеме потписивања овог Споразума de facto није
постојала, Република Српска и Федерација БиХ, а гаранти Савезна Република
4
Југославија и Република Хрватска . То су Споразум о војним аспектима
мировног рјешења (Анекс 1-А) и додатак А Анексу 1-А, Споразум о
регионалној стабилизацији (Анекс 1-Б), Споразум о граничној линији између
Ентитета и односним питањима као (Анекс 2), Споразум о изборима (Анекс 3),
Устав Босне и Херцеговине (Анекс 4), са Додатним споразумом о људским
правима који ће се примјењивати у Босни и Херцеговини као Анексом 1 и
Прелазним аранжманима као Анексом 2, који чине саставни дио Устава
односно Анекса 4, Споразум о арбитражи (Анекс 5), Споразум о људским
правима (Анекс 6), Споразум о избјеглицама и расељеним лицима (Анекс 7),
Споразум о комисији за очување националних споменика (Анекс 8), Споразум
о јавним корпорацијама (Анекс 9), Споразум о цивилном спровођењу мирног
рјешења (Анекс 10), Споразум о међународним полицијским снагама (Анекс
11).
Имплементацију споразума, у складу са Анексом 10, надгледа високи
представник кога, у складу са релевантним резолуцијама, именује Савјет
безбједности и који периодично извјештава Уједињене нације, Европску унију,
Сједињене Америчке Државе, Руску Федерацију и друге заинтересоване владе,
стране и организације о напретку у спровођењу мировног споразума у вези са
3

Потписници Општег оквирног споразума за мир у Босни и Херцеговини су Република Босна и
Херцеговина, Република Хрватска и Савезна Република Југославија.
4
Поближе о томе видјети: Анекс 1-А Споразум о војним аспектима мировног рјешења.
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задацима предвиђеним у овом споразуму5. Савјет безбједности Уједињених
нација је, својом одлуком, основао Међународне полицијске снаге за
спровођење програма помоћи, у складу са чланом 3 Споразума о
међународним полицијским снагама, као Анексом 11 Дејтонског мировног
споразума.
Што се, пак, тиче саме структуре овог споразума, очигледно је да се
ради о сложеном међународном уговору, који се састоји од тзв. Општег
оквирног споразума за мир у Босни и Херцеговини и већег броја анекса, а
сваки од наведених анекса је у протеклих двадесет година био предмет
имплементације, тако да се са ове временске дистанце са сигурношћу може
утврдити да су готово сви анекси овог Споразума имплементирани. Међутим,
имплементација овог споразума могла би се посматрати кроз неколико фаза,
при чему би се неке од њих могле третирати као његова груба кршења или
одступања у примјени. Ове фазе могле би се дефинисати на сљедећи начин:
Прва фаза  фаза досљедне примјене Дејтонског мировног споразума,
почев од 14. децембра 1995. године, као дана његовог ступања на снагу, па све до
доношења Бонске декларације, тј. до 10. децембра 1997. године. У овом периоду
извршена је потпуна имплементација војних аспеката мировног рјешења
споразума, успостављене све институције и уставна структура на нивоу
заједничких институција БиХ, сходно Анексу 4 споразума, али и друге
институције предвиђене осталим анексима споразума.
Друга фаза – фаза постепеног одступања од досљедне примјене
споразума, доношењем читавог низа декларација, почев од Бонске, као аката
политичког карактера којима је даван много већи значај него примјени норме,
као права. И овај период карактерише доношење читавог низа закона и
формирање великог броја институција, супротно одредбама текста споразума.
Трећа фаза – фаза постепеног напуштања примјене споразума. Ову
фазу карактерише све чешће само декларативно позивање на споразум,
изношење ,,новог приступа” у односу на текст споразума, истичући постојање
,,другачијег духа” Дејтонског споразума у односу на оно што се налази у
његовој норми и тзв. „потребе за другачијим и ширим тумачењем текста”.
Четврта фаза – фаза стварања одређених политичких и других
претпоставки о потреби ревизије Дејтонског мировног споразума, односно
његових измјена са циљем ,,јачања институција државе” и њене способности
бржег укључивања у европске и евроатлантске интеграције.
Ово се, прије свега, односи на све чешћа заговарања појединих
представника политичког и јавног живота Федерације БиХ и неких
представника међународне заједнице потребе измјена Устава БиХ са циљем
5

Поближе о томе видјети: Споразум о цивилном спровођењу мирног рјешења, као Анекс 10
Дејтонског мировног споразума.
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повећања степена централизације и унитаризације БиХ као ,,међународно
признате државе”; као и потребе преузимања ентитетских надлежности на
нивоу БиХ и успостављања другачије унутрашње структуре БиХ, како у
економском тако и у политичком погледу, стварањем региона умјесто
ентитета, а тиме и потреба престанка постојања ентитета Републике Српске и
Федерације БиХ, иако се овакав регионални приступ не заговара у сусједним
земљама које претендују да уђу у Европску унију, нити у овој форми постоји у
садашњим чланицама Уније. Свјесно се занемарује чињеница да Босну и
Херцеговину чине Република Српска, Федерација БиХ и Брчко Дистрикт, као
посебна јединица локалне самоуправе, те да се довођењем у питање постојања
саставних дијелова цјелине, директно доводи у питање постојање саме
цјелине, односно БиХ. При томе се свјесно занемарује чињеница да се и Устав
БиХ, али и остали анекси Дејтонског мировног споразума, могу мијењати по
истој процедури по којој су и донесени, искључиво уз потпуну сагласност
двају ентитета као њених конститутивних елемената и трију конститутивних
народа.
У односу на наведене фазе, посебан значај заслужује однос високог
представника за БиХ, регулисан Анексом 10 Дејтонског мировног споразума и
проширењима његових овлашћења на основу политичких декларација
донесених од стране Вијећа за имплементацију мира, почев од Бонске
декларације (9. и 10. децембра 1997.), али и каснијим декларацијама овог
6
Вијећа, као и Управног одбора Вијећа за имплементацију мира (Мадридска ,
7
8
Луксембуршка , Бриселска ), којима је давана даља подршка високом
представнику у доношењу обавезујућих одлука. Само до краја 1997. године, тј.
до доношења Бонске декларације, па до данас, високи представници су
донијели преко 800 обавезујућих одлука, којима су, у највећем броју случајева,
кршене одредбе Дејтонског мировног споразума и директно занемариване
одредбе Устава БиХ и устава ентитета, као највиших правних аката у складу са
којима морају бити закони и други нижи правни акти. Принцип уставности и
законитости, као један од основних принципа уставног права, на овакав начин
доведен је до апсурда и на најнижу тачку од свог постојања, па до данас.
Високи представник је, на овакав начин ,,директно интервенисао” у све облике
власти, судску, извршну и законодавну.
Навешћемо неке од тих ,,интервенција”: измјене Устава Републике
Српске и Устава Федерације Босне и Херцеговине у дијеловима који се односе
на правосуђе; доношење великог броја одлука о наметању читавог низа закона
са обавезом каснијег прихватања од стране парламента, без могућности
измјене ,,наметнутог текста”; доношење одлука о оснивању читавог низа
институција супротно Уставу БиХ и уставима ентитета о унутрашњој
6

15. и 16. децембар 1998. године.
9. јун 1998. године.
8
24. мај 2000. године.
7
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структури, нпр. разних врста агенција којима ће се често давати већа
овлашћења него министарствима успостављеним сходно унутрашњој
структури.
Заслужује пажњу да се помене и доношење великог броја одлука о
смјењивању са функција легално изабраних представника свих облика власти,
односно политичког и јавног живота (предсједника Републике Српске,
министара у влади, посланика, представника разних политичких партија,
судија, тужилаца итд.). Оваква могућност интервенције у свим сферама
власти, политичког и јавног живота не само да није предвиђена Дејтонским
мировним споразумом, односно Уставом БиХ као Анексом 4 (високи
представник није дио унутрашње структуре Устава БиХ, нити има овлашћења
да супституише било који облик власти), него је у директној колизији са
међународним обавезама које је БиХ, као међународно признати субјект права,
преузела на основу Устава, Споразума о људским правима и других споразума
као посебних анекса Дејтонског мировног споразума. Овдје, прије свега,
мислимо на обавезе које се односе на директну примјену Европске конвенције
о људским правима и основним слободама и њених протокола, те других
конвенција и инструмената за заштиту људских права и слобода, које чине
саставни дио Устава БиХ, устава ентитета и Споразума о људским правима.
Великом броју грађана је, због немогућности преиспитивања или
оспоравања одлука високог представника, директно онемогућено право на
судску заштиту, на могућност улагања правних лијекова, на ефикасне правне
лијекове, што спада у ред најзаштићенијих права, како према Европској
конвенцији, тако и Универзалној декларацији УН. Сама чињеница да се одлуке
високог представника не могу преиспитати, да није дозвољена могућност
улагања правног лијека лицима против којих су изречене мјере, није им
омогућено икакво учешће у поступцима који су претходили доношењу одлука
и не постоји могућност ефикасног правног лијека у домаћем законодавству
(сходно члану 13. Европске конвенције), отвара забрињавајуће питање кршења
људских права и слобода, као и двоструких стандарда међународне заједнице
која ово дозвољава у БиХ, док би тако нешто у земљама развијене демократије
било незамисливо. Шта су конкретно представљала Бонска овлашћења,
односно касније политичке декларације Вијећа за имплементацију мира, може
се видјети из коментара једног од високих представника у БиХ, Волфганга
Петрича, који каже: ,,Увођење тзв. Бонских овлашћења у децембру 1997.
године пребацило је тежиште међународног приступа на страну напора ка
цивилној имплементацији Споразума и довело Босну ближе статусу
протектората.” Овом реченицом само је потврђено оно што је демократска
јавност у БиХ препознала као одступање од имплементације Анекса 10, онако
како је усаглашен. С обзиром на функцију коју је обављао у БиХ, те на
упућеност у суштину свих проблема на овом простору, ова реченица не
оставља мјеста сумњи да имплементација Анекса 10 на описани начин не
промовише демократска начела, већ напротив – аутократску власт.
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УНУТРАШЊА СТРУКТУРА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
Према члану 1 Устава Босне и Херцеговине, као Анексу 4 Општег
оквирног споразума за мир у БиХ, бивша југословенска република Босна и
Херцеговина, чије ће званично име од сада бити ,,Босна и Херцеговина”,
наставиће своје правно постојање по међународном праву као држава, са
унутрашњом структуром измјењеном према овим одредбама и са својим
садашњим међународнопризнатим границама.
Према ставу 3. овог члана, Босна и Херцеговина ће се састојати од два
9
ентитета: Федерације Босне и Херцеговине и Републике Српске . Чланом 3.
Устава утврђене су надлежности и односи између институција Босне и
Херцеговине и ентитета. Наиме, према овом члану, у надлежност институција
Босне и Херцеговине спадају сљедећа питања:
а) спољна политика,
б) спољнотрговинска политика,
в) царинска политика,
г) монетарна политика, како је одређена чланом 7.,
д) финансирање установа и међународних обавеза БиХ,
ђ) политика и прописи за усељавање, избјеглице и азил,
е) спровођење кривичних закона на међународном плану и између
ентитета, укључујући ту односе са Интерполом,
ж) увођење и рад средстава за међусобне и међународне комуникације,
з) регулисање саобраћаја између ентитета,
и) контрола ваздушног саобраћаја.
Тачком 3. овог члана, који носи наслов ,,Закони и надлежности
ентитета и институција”, изричито је прописано да:
а) Све државне функције и овлашћења која овим Уставом нису
изричито додијељена институцијама Босне и Херцеговине припадаће
ентитетима.
б) Ентитети и све ниже заједнице ће у потпуности поштовати овај
Устав који превладава неусклађене одредбе закона Босне и Херцеговине и
Устава и закона Ентитета, и одлуке установа Босне и Херцеговине. Општи
принципи међународног права представљаће интегрални дио права Босне и
10
Херцеговине и Ентитета .
Тачком 5. овог члана, који носи наслов ,,Додатне надлежности”,
прописано је:
а) Босна и Херцеговина ће преузети надлежност за све друге послове о
којима се ентитети сложе; за послове које предвиђају Анекси 5 до 8 Општег
9

Поближе о томе видјети члан 1. Устава Босне и Херцеговине.
Поближе о томе видјети тачку 3. а) и б) Устава Босне и Херцеговине.
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оквирног споразума; и за послове који су нужни за очување суверенитета,
територијалног интегритета, политичке независности и међународног статуса
Босне и Херцеговине, у складу са подјелом надлежности међу установама
Босне и Херцеговине. По потреби се могу установити додатне установе ради
обављања тих послова.
Босна и Херцеговина има Парламентарну скупштину која се састоји од
Дома народа и Представничког дома, а ова дводомност, те начин избора
делегата, односно посланика, указује на чињеницу да се ради о органу власти
сложене државе. Наиме, Дом народа састоји се од 15 делегата, од којих су
двије трећине из Федерације БиХ, а једна трећина из Републике Српске. За
Представнички дом утврђено је да има 42 члана, а међу њима је успостављен
исти однос као у Дому народа – двије трећине се бирају са територије
Федерације БиХ, а једна трећина са територије Републике Српске.
Предсједништво БиХ установљено је као колективни орган и састоји се
од три члана и то једног Србина, који се непосредно бира на територији
Републике Српске, и два члана из Федерације БиХ − једног Бошњака и једног
Хрвата, који се непосредно бирају на територији Федерације БиХ. Уставом је
прописана процедура избора, мандата, процедуре рада овог органа, његове
11
надлежности .
Босна и Херцеговина има Савјет министара који нема карактеристике
нити овлашћења Владе као извршног органа12.
Поред наведеног, Босна и Херцеговина има Уставни суд и Централну
банку.

ПРАВОСУЂЕ И ДЕЈТОНСКИ МИРОВНИ СПОРАЗУМ
Уставом Босне и Херцеговине предвиђено је да, на нивоу Босне и
Херцеговине, од правосудних институција постоји једино Уставни суд. Његов
састав, надлежности, процедуре и доношење одлука предвиђени су чланом 6.
Устава БиХ. Према овој одредби, Суд има девет судија. Надлежност Уставног
суда БиХ такође је специфично одређена и представља комбинацију
уобичајене надлежности уставних судова (према концепцији европских
уставних судова) у погледу уставносудске контроле (као предмет
уставносудске контроле може се појавити сваки закон, не само закони
ентитета, само ако се питање постави у вези са неким судским спором) и
апелационе јурисдикције над питањима која по Уставу проистичу из пресуда
сваког суда у БиХ, што је више карактеристика надлежности врховних судова

11
12

Поближе о томе видјети члан 5. Устава Босне и Херцеговине.
Поближе о томе видјети члан 5. тачка 4. Устава Босне и Херцеговине.
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као највиших редовних судова. Одлуке Уставног суда су коначне и
обавезујуће 13.
Чини се да су оваквом, Уставом утврђеном унутрашњом структуром
Босне и Херцеговине, на јасан и децидан начин утврђене надлежности и
њихова подјела између институција Босне и Херцеговине и Републике Српске
те да, сходно члану 3. тачка 3. све остале државне функције и овлашћења која
овим Уставом нису изричито додјељена институцијама Босне и Херцеговине
припадају ентитетима.
Међутим, излазећи изван оквира својих овлашћења утврђених у члану
10. Споразума о цивилном спровођењу мирног рјешења, као Анексу 10
Општег оквирног споразума за мир у БиХ, високи представник је, 12.
новембра 2000. године, донио одлуку о проглашењу Закона о Суду БиХ, а под
његовим притиском, Парламент БиХ га је усвојио 3. јула 2002. године. На
идентичан начин, високи представник је, 6. августа 2002. године, донио одлуку
којом доноси Закон о тужилаштву БиХ, који ће, под његовим притиском, бити
прихваћен и од стране Парламентарне скупштине без могућности било каквих
14
измјена и услова . Пречишћени текстови Закона о Суду БиХ и Закона о
Тужилаштву БиХ усвојени су на сједници оба дома Парламентарне скупштине
15
БиХ, одржане 18. маја 2009. године .
Дакле, супротно овлашћењима прописаним Анексом 10 Споразума о
цивилном спровођењу мирног рјешења и јасно Уставом утврђеној подјели
надлежности између заједничких институција Босне и Херцеговине и
Републике Српске, односно ентитета, наметнути су наведени закони и на
основу њих формиране нове правосудне институције, тј. Суд и Тужилаштво
БиХ.
Чини се да је интенција тадашњег високог представника, коју су
упорно подржавали представници Федерације БиХ, била да се, са циљем
стварања тзв. ,, јединствене судске праксе”, приступи оснивању Врховног суда
БиХ, али да то представници Републике Српске нису прихватили и нису
сматрали ни легалним, а ни легитимним. Рад овог Суда је, убрзо након
његовог почетка, нарочито у области суђења из области кривичних дјела тзв.
ратних злочина, изазвао оправдане реакције не само правничке јавности у
Републици Српској, него и уопште. Без икакве ваљане правне аргументације
овај Суд је, на само себи својствен начин, за кривична дјела почињена за
вријеме ратних сукоба од 1991. до 1995. године примјењивао Кривични закон
БиХ из 2003. године, као строжији закон у односу на Кривични закон бивше
СФРЈ из 1976. године, као блажи закон који је био на снази у вријеме
извршења ових кривичних дјела. За разлику од овог Суда, надлежни судови у
13

Поближе о томе видјети члан 6, тачка 3. б) Устава Босне и Херцеговине.
Поближе о томе видјети Преамбулу за доношење одлуке високог представника за БиХ,
,,Службени гласник Републике Српске” бр. 55 од 4. септембра 2002. године.
15
,,Службени гласник Републике Српске” бр. 55 од 30. јуна 2009. године.
14
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Републици Српској и Федерацији БиХ примјењивали су бивши југословенски
Кривични закон који је био на снази у вријеме извршења кривичних дјела.
Овакво стање, и поред упозоравања правних стручњака и експерата, трајало је
све до доношења Одлуке Европског суда за људска права у Стразбуру у
16
предмету Мактоуф-Дамјановић .
У раду ових двију институција дошло је до потпуне политизације у
одабиру и рјешавању појединих предмета у вези са ратним злочинима, тако да
су углавном рјешавани предмети у вези са злочинима које су наводно само
Срби починили, а предмети који су у вези са злочинима које су починили
други народи, нису стављани на дневни ред, иако су се налазили на тзв.
приоритетној листи Хашког трибунала. Односе у раду ових институција
додатно је закомпликовала и могућност према којој је Тужилаштво БиХ могло
да изузме поједине предмете из надлежности Тужилаштава Републике Српске,
Федерације БиХ и Брчко Дистрикта БиХ. На овај начин, стварала се додатна
несигурност у рјешавању оваквих предмета, који су у више наврата били
17
изузети, само да не би били рјешавани . У другим случајевима, изузимани су
предмети у којима није постојала надлежност Суда и Тужилаштва БиХ, али су
они ипак рјешавани18. Под притиском високог представника, дошло је до
укидања Високог судског и тужилачког савјета Републике Српске и
Федерације БиХ и његовог формирања на нивоу Босне и Херцеговине, тако да
је овај орган постао једини надлежан за избор судија и тужилаца, укључујући
и избор сарадника и приправника у судовима у којима постоји искључива
надлежност Републике Српске.
Све ово је додатно закомпликовало односе у сфери правосуђа, изазвало
велике конфронтације и отворило читав низ питања од значаја за уставно
позиционирање ових институција. Имајући у виду чињеницу да, у овом
погледу, није било могуће постићи никакав договор, Народна скупштина
Републике Српске донијела је одлуку о расписивању референдума на коме би
се народ изјашњавао о Суду и Тужилаштву БиХ, као, супротно Уставу БиХ,
19
наметнутим институцијама .
Међутим, након додатних консултација са представницима
међународне заједнице20, укључујући и госпођу Кетрин Ештон, тадашњег
високог представника за спољну политику и безбједност Европске уније,
договорено је да се одложи заказани референдум и приступи тзв.
структуралном дијалогу. Циљ тзв. структуралног дијалога је успостава
16

Поближе о томе видјети Одлуку Европског суда за људска права у Стразбуру у предмету
Мактоуф-Дамјановић од 18. јула 2013. године.
17
Поближе о томе видјети предмет Насер Орић, предмет Окружног тужилаштва Бијељине.
18
Поближе о томе видјети случај Иванић и други.
19
Одлуку о расписивању референдума Народна скупштина Републике Српске је донијела 15.
јула 2015. године.
20
Наведени састанак је одржан у Бања Луци, маја 2011. године.
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владавине права, независног правосуђа и борба против организованог
криминала, односно питања која су обухваћена у поглављима 23 и 24
Приступних преговора са Европском комисијом са државама кандидатима за
улазак у Европску унију. У оквиру структуралног дијалога било је предвиђено
да се расправља и о примједбама Републике Српске на рад Суда и Тужилаштва
БиХ, нарочито са аспекта могућности селективног одабира појединих
предмета, ретроактивне примјене Кривичног закона, правном статусу и
положају Апелационог вијећа Суда БиХ, израде Закона о Уставном суду БиХ,
анализи рада Високог судског и тужилачког савјета, односно поновном
успостављању ове институције на нивоу Републике Српске која би пратила
њену Дејтоном утврђену унутрашњу структуру и надлежности у области
правосуђа.
У периоду од маја 2011. до краја 2014. године, одржан је већи број
сједница у оквиру структуралног дијалога, уз констатацију да структурални
дијалог није дао никакве резултате и да је до једине промјене дошло
захваљујући одлуци Суда у Стразбуру у предмету Мактоуф-Дамјановић, који
је недвосмислено у својој одлуци констатовао да је Суд БиХ ретроактивном
примјеном Кривичног закона БиХ кршио члан 7. Европске конвенције о
заштити људских права и слобода. Међутим, оваквом упорном и, супротно
међународним стандардима, ретроактивном примјеном Кривичног закона БиХ
из 2003. године, умјесто примјене бившег југословенског Кривичног закона из
1976. године, као закона који је био на снази у вријеме извршења тих дјела и
блажег по починиоце, учињена је, према свим осуђенима, велика морална
неправда и проузрокована ненадокнадива штета.
У правној теорији и пракси, као и правничкој јавности, постоје
различити разлози за неуспјех реформе правосуђа кроз тзв. структурални
дијалог. Као један од основних узрока помиње се и чињеница да је
структурални дијалог вођен супротно принципима Дејтонског мировног
споразума, према коме су потписници свих анекса цивилног дијела Дејтонског
споразума Република Српска и Федерација БиХ једино овлашћене да воде овај
дијалог. Међутим, дијалог су водили представници Суда БиХ, Тужилаштва
БиХ, Високог судског и тужилачког савјета, као институција у којима је
требало извршити одговарајуће реформе и отклонити све оне недостатке у
области рада ових институција, те на тај начин створити повјерење у њихов
рад.
Имајући у виду чињеницу да тзв. структурални дијалог није дао
никакве резултате у том погледу, Народна скупштина је донијела одлуку о
одржавању раније расписаног референдума о овим институцијама.
Иако се ради о једном од најдемократскијих облика јавног
изјашњавања грађана, одлука о референдуму је наишла на оштро противљење
не само у Федерацији БиХ, него и код појединих представника међународне
заједнице. Ово противљење и оспоравање права на референдум, као једног од
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највећих домета демократског изјашњавања грађана, није у супротности са
самим Дејтонским мировним споразумом и другим међународним
стандардима који чине његов саставни дио, него се у модерној демократији
21
сматра највишим стандардом изјашњавања грађана .
Другим ријечима, Република Српска има уставно право да путем
референдума провјери став својих грађана о раду Суда БиХ и Тужилаштва
БиХ, као и других органа институција са чијим радом она није задовољна или
у њихов рад изражава одређену сумњу.

ЗАКЉУЧАК
Дејтонски мировни споразум је од великог значаја за Републику
Српску и Федерацију БиХ, као равноправне и саставне дијелове који чине
Босну и Херцеговину. Он није само зауставио рат, него је на јасан и
недвосмислен начин, кроз 11 анекса, дефинисао њену унутрашњу структуру,
утврдио поделу надлежности између заједничких институција и ентитета, као
и између ентитета и успоставио правни оквир за функционисање дејтонске
Босне и Херцеговине.
Доношење, од стране високог представника, низа закона и
успостављање институција које нису предвиђене Дејтонским мировним
споразумом, на бази тзв. политичких декларација (нарочито Бонске
декларације од 10. децембра 1997. године, Мадридске, из Синтре, Брисела
итд.), није у складу са његовим овлашћењима садржаним у Споразуму о
цивилном спровођењу мирног рјешења, као Анексу 10 Општег оквирног
споразума за мир у БиХ и представља грубо кршење Устава БиХ, Устава
Републике Српске и читавог низа међународних стандарда који чине саставни
дио Дејтонског мировног споразума.
У том контексту треба посматрати и наметање Закона о Суду БиХ и
Закона о Тужилаштву БиХ, као и великог броја других закона и одлука којима
се, супротно Уставу БиХ, као њеном највишем правном акту, мијења њена
уставна структура, нарочито на штету Републике Српске. Из ових разлога,
Република Српска има право да, о овако наметнутим рјешењима високог
представника, супротно Уставу, његовим овлашћењима садржаним у
Споразуму о цивилном спровођењу мирног рјешења, као Анексу 10 Општег
оквирног споразума за мир у БиХ и другим међународним стандардима,
провјери став својих грађана, путем референдума, и предузме одговарајуће
радње и поступке ради заштите Дејтонског мировног споразума као
међународног уговора и свог уставног положаја и позиције.
21

Поближе о томе видјети Међународни споразум о грађанским и политичким правима из 1966.
године и Факултативне протоколе уз тај споразум из 1966. и 1989. године, те Споразум о
економским, социјалним и културним правима из 1966. године, који чине додатак 1 на Устав
Босне и Херцеговине, као Анекс 4 Општег оквирног споразума за мир у БиХ.
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Дејтонски мировни споразум је, својом примјеном у протеклих
двадесет година, изузев у оним дијеловима који су грубо кршени одлукама
високих представника, потврдио да он представља condicio sine qua non, без
кога није могуће замислити постојање и опстанак ове бивше југословенске
републике.
Било каква његова насилна измјена, без потпуне сагласности његових
потписника, представљала би пут у неизвјесност. Његове насилне промјене
одлукама тзв. високих представника воде у правцу његовог урушавања и за
посљедицу имају исто. Са циљем очувања Дејтонског мировног споразума, као
основа на коме почива дејтонска Босна и Херцеговина, неопходно је
приступити преиспитивању и анализи свих наметнутих и других рјешења
супротно утврђеном тексту овог међународног споразума и успоставити
правила и механизме за његову имплементацију и надзор на бази норми
садржаних у самом споразуму, а не на бази тзв. декларација, као аката
политичког карактера без обавезујуће правне снаге. Другим ријечима, Босна и
Херцеговина има перспективу само уколико се досљедно примјењује
Дејтонски мировни споразум.
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Синиша Каран1

РЕВИЗИЈА ДЕЈТОНСКО-ПАРИСКОГ МИРОВНОГ СПОРАЗУМА
У ФУНКЦИЈИ УНИТАРИЗАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
Сажетак: Државу, са аспекта безбједности, слободе и укупне заштите,
посматрамо као институциjу кoja свojoм рeaлнoм мoћи треба да гaрaнтуje
бeзбјeднoст свojих грaђaнa и „правду као поретку државне заједнице”, те је, у
том смислу, у функцији грађана као „јавна служба” и „главни извор друштвене
регулативе”. Дакле, безбједност у најширем смислу одређујемо као способност
државе и друштва да очувају своју независност односно сувереност, како
вањски, тако и унутрашњи интегритет. Циљ истраживања представља
појашњење уставноправне природе проблема идентификације јасних
националних интереса и њихове артикулације кроз безбједносни, али и укупни
уставноправни систем, као посебан проблем у БиХ. Превасходно смо
користили метод анализе уставноправне природе облика државног уређења
БиХ, анализирајући уставну позицију БиХ са аспекта уставне заштите
безбједности грађана, а гледајући је кроз призму људских права и, посебно,
природних права, можемо констатовати да су она номинално ријешена. Овом
приликом се не упуштамо у оцјену остварења тих права у БиХ, уз
констатацију да је приступ овом питању обојен босанскохерцеговачком
свакодневницом коју карактерише високи степен неслагања, па чак и о овом
питању. Резултати и закључак до којих смо дошли упућују на стриктну
примјену уставних рјешења односа федералних јединица (ентитета) и
федералне државе (БиХ) посебно са аспекта уставне подјеле надлежности коју
карактерише позитивна енумерација за БиХ и пресумпција надлежности
(негативна клаузула) за федералне јединице (ентитете). Показали смо да
нарушавање овог кључног елемента битисања сваке федерације на свијету, па
самим тим и БиХ, чини друштво нестабилним како у политичком тако и у
безбједносном смислу, са неизвесним исходом у будућности.
Кључне речи: федерализам, федерација, федерална јединица, облик државног
уређења, унитаризам, унитарна држава, надлежности, облици државне
власти, институције државне власти.

УВОД
Међународни стандарди у Уставу Босне и Херцеговине у дијелу права
и слобода, а који су предвиђени у Европској конвенцији за заштиту људских
права и основних слобода и у њеним протоколима, директно се примјењују у
1
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Босни и Херцеговини. Ови акти имају приоритет над свим осталим законима.
Овај начин преузимања међународних стандарда, те њихово стављање изнад
уставних одредаба, представљају специфичан начин регулисања тих питања.
Босна и Херцеговина и њени ентитети, са свим својим потешкоћама
створеним на основу вјерских, националних и историјских разлика, морају
остварити правилну равнотежу демократске заштите индивидуалних права и
слобода, с једне стране, али и права конститутивних народа, с друге стране,
пратећи специфичну уставну структуру, при чему би, и у случају евентуалних
уставних промјена, требало задржати основне карактеристике заштите и
конститутивних народа и грађана, заједно са осталим, као основе бића овакве
државне заједнице.
Сам облик државног уређења сложених заједница федералног типа у
основи је имао прогресивне принципе, од којих се издвајају два најбитнија:
добровољност и право на самоопредјељење (начело о праву сваког народа на
самоопредјељење, укључујући право на уједињење са другим нацијама, на
отцјепљење из раније државне цјелине, а тиме и право на образовање
самосталних националних држава).
Општи поглед на стање у БиХ, освртом на двадесетодишњу
формативну фазу специфичног, sui generis федералистичког развоја,
карактерисан је двосмјерним правцима, унитаристичким (унитарним) и
конфедералним. И један и други правац нису само уставноправне природе
конституисања облика државног уређења, већ и доминантно политичког
усмјерења са производом хибридног босанскохерцеговачког федералног
уређења какав данас имамо у стварности. Говорећи о позиву и потреби за
уставним промјенама, констатујемо да оне немају свој уставноправни,
друштвено-политички и реалан основ.

ЕВЕНТУАЛНЕ УСТАВНЕ ПРОМЈЕНЕ У БОСНИ И
ХЕРЦЕГОВИНИ
У Босни и Херцеговини се позив на уставне промјене, који је у основи
политичке природе, маскира позивом и потребом за демократијом као
посљедњим адутом по мишљењу заговорника хитног демократског
преструктурирања (не)демократске БиХ и њеног „спаса” од свакојаке
пропасти. Уставна основа на којој почива, недемократски, како се наводи,
постаје чак и антиевропска, при чему се, дневнополитички, ова два појма
поистовјећују. Угроженост демократских права грађанина, „тиранија
колективитета” и опструкција функционисања државе наводе на „потребу”
демократизације друштва грађанског типа „један човјек један глас”, као једино
исправном демократском друштвеном систему. Учешће колективитета поред
грађанина у политичком животу сматра се недемократским чином,
анахронизмом, противником модерне Европе и европских вриједности,
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разлогом нефункционалне државе са недовољним међународним
субјективитетом, при чему је израз колективитета било које врсте непожељан.
Наравно, форма опште демократизације друштва и позивање на
демократију омеђену општим принципом „један човјек један глас”, позивање
на заштиту људских права и слобода, усаглашавање са релевантним
конвенцијама о људским правима, одлукама међународних тијела која штите
људска права, политичка посебно, олакшање евроатланског пута, јачање
државних компетенција, посебно њеног међународног субјективитета, биле су
и јесу „јаки аргументи” искључиво грађански опредјељених политичких снага,
које представљају „алтернативу” етничко-ентитетским снагама и поимању
демократије у симбиотичкој вези демократије и етноса. Пренебрегава се
чињеница да слободна и демократска друштва захтјевају од својих грађана
снажну идентификацију, спонтану подршку, те потребу за снажним осјећањем
привржености свом заједничком државном пројекту.
Међутим, у Босни и Херцеговини исправније је говорити о различитим
пројектима, историјски објашњивим, историјски утемељеним, а само о
настојању или покушају формирања нечега што би представљало надпројекат
или неки нови (уставноправни) пројект. Реализација тог и таквог пројекта, за
кога чак можемо рећи да је данас више мисаона конструкција прескриптивне
природе, кључно је различита код три народа: по мишљењу једних, он треба
избрисати старе (историјски настале) пројекте и бити нови, демократски,
европски, док други сматрају да он треба објединити основне, заједничке
именитеље три историјски већ формирана пројекта и новим, али заједничким
крчити пут у будућност, при чему стари пројекти остају као потка.
Виђења потребе и начина промјене Устава БиХ који je донешен с
нaмjeрoм дa будe у циjeлoсти имплeмeнтирaн и дa сe Бoснa и Хeрцeгoвинa
успoстaви сa свим свojим функциjaмa кao држaвa, супротставља се оцјени да
рјешења у Уставу нису одраз демократских достигнућа и кочница су даљег
пута БиХ према модерној Европи. Изнова се занемарује чињеница да није
неопходно мијењати Устав БиХ да би се даље могле изграђивати државне
институције БиХ и проширивати њихове надлежности неопходне за остварење
државне улоге и потребног нивоа међународног суверенитета.
Плашт (квази)демократије пребацује се преко сваког, па и овог важног
босанскохерцеговачког проблема. У недостатку ваљане политичкоправне
аргументације, а у намјери критике етно-ентитетских основа државног
уређења, као идеално се чини позивање на демократију, при чему се етноентитетско представља као недемократско у основи. Евентуалне уставне
промјене сасвим објективно одређује чињеница да у Босни и Херцеговини
постоје грађани, три конститутивна народа и остали и да они изражавају
истовремено различите и посебне интересе, политичке и територијалне.
Призивање демократије и заштите људских права и слобода само појединца
(грађана) су класично централистичке и унитаристичке претензије, које потичу
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из редова најбројнијег народа, док пракса, међутим, потврђује да се не ради о
процесу демократизације него о стварању услова за мајоризацију. Као
директна посљедица су и захтјеви да се умјесто садашњег ентитетског
организовања формирају, у унутрашњој структури државе, економски
региони, или било који други облик „демократског” територијалног
организовања. Историјско памћење се и овај пут показало као кратко и
недовољно за сагледавање бића Босне и Херцеговине. Међусобним
неповјерењем, израженим превасходно кроз национални и религијски
антагонизам, са много примјера кроз историју, добија се утисак да три народа
не желе заједнички живот, а заправо различити су погледи на основе на којима
се он, заједнички живот, треба заснивати и заснива. У том смислу, садашњи
Устав мора се чувати за дужи период, све док се не стабилизује стање у земљи
и не смире екстремне политичке страсти, односно не сагледају основе,
заједничке за све, свима прихватљиве на којима се може заснивати и другачије
уређење државе.
Исто тако ни улазак у евроатлантске интеграције не може и не смије
бити повод да се иде на уставна рјешења која су супротна бићу државе, која би
нарушила унутрашњи баланс заснован на етно-ентитетском основу,
колективним правима и равноправности конститутивних народа и грађана,
државном уређењу које се налазу у непрекидној формативној фази.
И управо зато, данас, 21. годину након успоставе садашњег уставног
уређења БиХ, покушај прецизног дефинисања облика државног уређења БиХ,
поред научног и теоријског, има и велики практично-политички значај.
Посебно зато што Уставом није јасно утврђен и облик државног уређења, као
ни уставноправни и фактички однос ентитета и заједничких институција БиХ,
нарочито са аспекта „граница” примјене уставног начела о подјели
надлежности БиХ и ентитета, а што се, у уставном праву, сматра једним од
најважнијих, али и најтеже рјешивих питања федерација уопште. Евентуалне
уставне промјене не смију нарушити достигнути баланс федералних односа у
БиХ.
Евентуална уставна реформа треба да, прије свега, обезбиједи значајно
побољшање услова живота становништва, напредак у свим областима живота
и да се тако придружимо богатим и демократским државама и народима, уз
сазнање да ће њу извести само народи и грађани који јесу, били су и биће на
овим просторима, са свим међусобним односима који их карактеришу. У том
смислу треба да сазријева став о могућности доношења измјена Устава, прије
или касније. Са уставом који је, у првом реду, водио рачуна о протеклим
конфликтима и резултатима тих конфликата, а мање за циљ имао потпуно
провођење стандарда који важе код изградње демократске правне државе,
нико није задовољан, не заборављајући да се држава не гради чистим
мијењањем устава, већ његовом промјеном и активним радом институција.
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ФАКТИЧКЕ - НЕУСТАВНЕ ПРОМЈЕНЕ УСТАВА БОСНЕ И
ХЕРЦЕГОВИНЕ И ЕНТИТЕТА
У прoтeклoм пeриoду, у недостатку заједничког става, пoд притискoм
прeдстaвникa мeђунaрoднe зajeдницe, извршене су oдрeђeнe фактичке измjeнe
и дoпунe дejтoнскoг устaвнoг урeђeњa Бoснe и Хeрцeгoвинe, али се и данас
мoжe рећи дa у БиХ нe пoстojи јасна пoлитичкa вoљa и сaглaснoст зa
дoнoшeњe нoвoг Устaвa, кao демократске воље народа и грађана БиХ.
Успостава демократије у БиХ показала се као изузетно тежак задатак,
имајући у виду да су тај процес пратили баласти комплексних
постконфликтних тешкоћа, а и сам Устав је успоставио инкохерентан
институционални оквир државног уређења. У таквом контексту, уставне
промјене у смислу успоставе ефикасније и кохезивније државне структуре, још
су далеко од реализације, јер израда Устава увијек отпочиње са одређеном
политичком сврхом, а тај процес никад није био амбициознији или тежи него
што је то данас, у тренутку када политичари непрекидно изналазе начине да
тргују институцијама.
И управо зато, БиХ са свим својим потешкоћама створеним на основу
вјерских, националних и историјских разлика мора остварити правилну
равнотежу демократске заштите индивидуалних права и слобода, с једне
стране, и права конститутивних народа, с друге стране. Уставна структура, у
случају евентуалних уставних промјена, треба задржати основне
карактеристике заштите конститутивних народа и грађана као основе бића
државне заједнице. Сачекати макар назнаке „заједничког” пројекта свих
народа и грађана, минимум заједничких циљева, интереса, тачака додира за
све, било би од веће користи за будућност БиХ од било каквих великих
нереалних, подарених „демократских” рјешења.
Тренутна уставна слика 21 годину дуге формативне фазе,
стабилизације и усклађивања односа, прије свега, ентитета и БиХ у домену
надлежности, већ дуже вријеме су под лупом критике, посебно у Федерацији
БиХ. Другим ријечима, чини се да је припадност одређеном колективитету
одређујућа категорија у погледима о политичком и уставноправном уређењу
БиХ као државне заједнице.
У Федерацији БиХ, дејтонска уставна рјешења за неке водеће
бошњачке политичке и интелектуалне актере босанскохерцеговачке сцене,
никада нису била прихватљива, што потврђују бројни примјери произвољног
тумачења уставних одредаба, а што нарочито долази до изражаја у сталном и
агресивном одузимању надлежности од ентитета у корист државе и латентном
опструисању уставних одредаба. Довођењем у везу свега и свачега са
уставним моделом, стварајући слику неподношљивости друштвенополитичког стања у његовим оквирима, проглашавајући Устав БиХ кривцем
свих криза у БиХ, жели се створити неспоран захтјев за његове промјене,
односно његову замјену новим уставним моделом. Приоритетан циљ јесте

136

стварање перцепције у јавности, не само домаћој него и у страној, да је
дејтонски Устав само једно прелазно рјешење, које је исцрпло своје
капацитете за даљи развој државноправног оквира.
Прва варијанта, која има и најширу подршку бошњачке популације,
заговара „грађанску варијанту”, чију супстанцијалну основу чине апстрактни
грађанин и држава-нација (аспект који је посебно изражен у форми захтјева за
босанским језиком). Овај концепт одбацује постојеће етно-национално
конституисање државе, јер је по свом схваћању дискриминаторан за грађанина
појединца. Свакако да је, до сада најуспјешнија варијанта која се користи (у
немогућности промјене устава предвиђеном уставном процедуром), постепено
(корак по корак) преузимање, односно пренос надлежности са ентитета на
државу. С друге стране, у Републици Српској је пoсве видљиво јединствено
становиште у погледу уставних промјена. Ни у једној варијанти не прихваћа се
промјена актуелног Устава која би Републику Српску довела у неповољнији
положај, односно која би ишла на уштрб њеног уставноправног статуса,
посебно у погледу досегнуте политичко-територијалне самосталности.
Штавише, тражи се враћање изворним аспектима (надлежностима) Дејтонског
споразума.

ТЕНДЕНЦИЈЕ ПРЕМА УНИТАРИЗМУ ИЛИ СТВAРНОМ
ФЕДЕРАЛИЗМУ
Данас, након 21 године развоја БиХ и тражења свога заједничког
живота, сигурни смо да унитаризам није његова добра алатка. Сложена
организациона и функционална структура државе коју утемељује Устав није
израз јединства босанскохерцеговачког друштва. То, као полазна дејтонска
основа, по себи представља проблем. Када томе додате унитаристичке
тенденције, подгријане конфликтима етно-националног садржаја, тада уређење
БиХ постаје израз дубоке подијељености друштва и широко посматрано,
небезбједан оквир, или другачије речено, оквир са безбједносним
импликацијама и изазовима.
Константа присутности различитих концепција о уставном уређењу
земље, уз још присутне (ратне) тензије, само додатно усложавају проблеме на
које је тешко наћи одговор, не само данас, већ и у скоријој будућности. Једна
од алтернатива које се нуде су ЕУ интеграције и ту поново долазимо до замке
или зачараног круга, бољитка у име националног идентитета, а у коначном до
„најбољег” уређења – унитарног, при чему федералне јединице постају
„кочница и проблем”. У међувремену, пренос односно преузимање
надлежности вршило се на различите начине коришћењем „правног насиља”
од стране Високог представника (ОХР), а у мањем дијелу на основу
„сагласности” ентитета. Суштинске промјене Устава настале су тзв. de facto
поступком (политичким притиском и уцјенама домаћих политичара од стране
међународне заједнице, потом наметањем рјешења од стране ОХР-а, чиме је
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фактички вршена ревизија Устава без промјене иједног његовог слова). Овај
процес нарочито је интензивиран у периоду од 2000. до 2006. године, а био је
праћен популистичким порукама од стране међународне заједнице о
европским интеграцијама и европској будућности земље.
Тренутно стање у БиХ, са аспекта тихог процеса унитаризације,
карактерише федерализам који је и даље „сумњив” облик државне
организације и подложан је критици. Морамо бити сасвим јасни, унитарно
државно
уређење
у
вишезначно
слојевитим,
мултикултуралним,
мултиконфесионалним, мултинационалним и историјски разједињеним
заједницама није ништа друго до насиље државе, државне организације према
грађанима и народима. Посебан сегмент у БиХ је покушај мајоризације,
изражен кроз форму „ефикасне државе, јаких централних компетенција, са
способношћу међународног субјективитета и интеграционих процеса”.
Реченица која, без јасног познавања ситуације у БиХ, дјелује модерно и
прогресивно.
Сматрамо управо супротно, да федерално државно уређење даје
могућност пуне еманципације, уз постојање и субјективног фактора осјећаја
заједништва. Процес стварања тих и таквих односа, субјективног фактора као
везивног ткива учесница федералног удруживања у БиХ, није остварен.
Федерализам на БиХ начин, само је привид, маска, извртање наглавачке
концепта, добровољног удружења са могућности раздружења до отцјепљења и
поновног удружења на добровољној основи.
Постављање националног питања и његово рјешење мора поћи од
ранијих концепција негације тог питања или формалистичког приступа, те
унитаристичког рјешавања државним концептом југословенства у негативном
значењу (сада примјер босанске нације), негацијом идентитета. Наметање
државног јединства (под паролом потреба за улазак у ЕУ и сл.) мора се
негирати потребом и правом самоопредјељења. Изворни легитимитет је у
ентитетима (федералним јединицама). Унитаристичким идејама треба се
супротстављати „искреним” федерализмом, као изразом јединства
разноликости. Историја је показала да централизам, унитаризам и државно
насиље нису способни ријешити национално питање, игноришући стварност и
реалне односе, промовишући нереално јединство, стварајући имагинарни
субјективни фактор који није способан на дуже вријеме одржати систем.

ЗАКЉУЧАК
Током протекле двије деценије, БиХ је прошла кроз двије фазе свога
федералног развоја. У првој фази, Устав БиХ је дефинисао односе
равноправности народа у БиХ који су затечени са могућношћу даљег развоја.
Постојале су изворне (дејтонске) основе за изградњу новог друштва,
конститутивни народи имали су шансу да се заједнички, равноправно
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развијају. С друге стране, у другој фази, протоком времена, шире се
компетенције централних органа БиХ, али управо у смислу централизације,
готово отуђености од конститутивних дијелова (ентитета-народа) из којих су
проистекли. Ствара се велика централна администрација, огромни трошкови
државе, ентитети-народи економски слабе, политички су под пресијом,
национално питање се доводи у сумњу, субјективни фактор о заједништву
слаби, готово нестаје, ентитети-народи не осјећају „благодети” заједничког
живота. Потреба за другачијом организацијом државе, с једне стране
успостављањем унитарног уређења, или с друге стране раздруживањем,
добијају на снази. Ипак, будуће правце развоја босанскохерцеговачког
федералног државног уређења треба тражити у развијању уставних принципа,
на бази добровољности процеса даље изградње друштва, поштивању паритета
у формирању институција и консензусу као доминантном начину доношења
одлука.
Процес европских интеграција БиХ је прави тест дјеловања
федералних органа (БиХ) и односа са федералним јединицама (ентитетима).
Тај процес посматрамо тренутно као доминантан са аспекта даље
(де)стабилизације уставноправне слике БиХ друштва. Специфичан sui generis
облик федералног уређења у БиХ, са свим својим специфичностима
мултиструктуралног друштва и даљем прецизирању надлежности, једно је од
могућих рјешења у будућности. Уставне промјене у таквој ситуацији биле би
производ реалних друштвених околности, те самим тим оправдане и
сврсисходне са циљем стабилизације укупних односа.
У уставноправној науци и пракси постоји потпуна сагласност о томе да
систем подјеле надлежности између државних субјеката у сложеним државним
заједницама представља кључно, најсложеније и најделикатније питање
организације и функционисања тих заједница, питање уставног и правног
поретка и уставно одређеног облика државног и друштвеног уређења.
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Гостимир Т. Поповић1

ВОЈНИ АСПЕКТ ДЕЈТОНСКО-ПАРИСКОГ МИРОВНОГ
СПОРАЗУМА
Анекс I-А и Анекс I-Б споразума
Сажетак: Дејтонско-париски мировни споразум представља један од три
најзначајнија и свеобухватна међународна уговора на простору Европе у
двадесетом веку. Споразум је настао као чин договора и добре воље да се
зауставе све врсте сукоба. Kонцепција споразума генерално је замишљена тако
да се гради децентрализован систем који може да опстане и да се развија само
уз пуну сагласност свих страна. У том смислу, направљени су и усвојени
додаци који у целини чине споразум који би у условима коректне примене
имао велике шансе за успех. Посебну димензију споразума представља војни
део његове примене. Кроз примену споразума истакле су се многе
манипулације и подвале које су у свим случајевима усмерене према Републици
Српској, а генерално и према целом српском народу.
Кључне речи: споразум, примена, мир, документи, Стране, војни аспект,
Република Српска, Федерација БиХ, међународне организације, снаге за
примену.

УВОД
Дејтонско-париски мировни споразум, парафиран у Дејтону, а
потписан у Паризу, прихваћен је и већ двадесет година траје његова примена у
свим аспектима. Када говоримо о Дејтонско-париском мировном споразуму,
треба поћи од тога да је он један од три међународна уговора који су
дефинисани током 20. века и који не представља само мировни споразум, већ и
међународну уставно-правну конференцију чији је резултат споразумно
усвајање одређених докумената за даље функционисање система на југоистоку
Европе.
Разговори, преговори и договори око постизања овог споразума
трајали су од 1. до 21. новембра 1995. године у ваздухопловној бази Рајт
Петерсон у Дејтону у држави Охајо, САД. Парафиран је 21. новембра, а
потписан 14. децембра 1995. године у Паризу и зато се он тачно и официјелно
назива Дејтонско-париски мировни споразум. Споразум је зауставио ратна
дејства, формирао систем који се зове Босна и Херцеговина са два основна и
1
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кључна елемента: Републиком Српском и Федерацијом Босне и Херцеговине,
те обезбедио стабилне предуслове да се почне са изградњом поверења и
поштовања на овом простору.
Према свим параметрима, споразум представља договорени резултат
две кључне стране, а то су Република Српска и Федерација БиХ, тако да, поред
мировне, има и уставно-правну улогу, а никако се не може посматрати као
документ у коме су једни побеђени, а други победници. Споразум потпуно
равноправно означава обе стране без икакве мајоризације и наметања.

AКТИВНОСТИ ДО ДЕЈТОНСКО-ПАРИСКОГ МИРОВНОГ
СПОРАЗУМА
Пре потписивања Дејтонско-париског мировног споразума било је
више покушаја да се успостави мир и пронађе мирољубиво решење
прихватљиво за сва три народа. Неколико карактеристичних и у јавности
познатих (али не и реализованих) мировних покушаја одражавају слику стања
пре доношења споразума.
Кутиљеров план резултат је разговора у другој половини фебруара
1992. године у Лисабону и познат је под називом „Изјава о принципима новог
уставног уређења БиХˮ. Овај план предвиђао је да БиХ после стицања
независности буде федерализована, те да се састоји од три елемента који би
имали назив регије или покрајине и у којима би један од три народа био
већински. Чланице би биле обавезне на поштовање права осталих народа, а
предвиђена су била два скупштинска дома: Дом грађана, који би се бирао од
стране свих грађана и Дом држава, у којем би свака од три државе имала исти
број посланика. Критеријум за одређивање територија држава чланица био би
попис становништва из 1991. године. Повлачењем свог потписа са овог плана,
лидер једног од народа практично је отпочео рат са свим његовим
последицама које су уследиле.
Венс-Овенов план резултат је активности два копредседника мировне
конференције о бившој Југославији (Сајрус Венс и Дејвид Овен) који су, у
јануару 1993. године, изложили свој план за решење ратног сукоба. Сагласно
предлогу тог плана, требало је да Босна и Херцеговина формално остане
централизована, али са снажном децентрализацијом кроз организациони
предлог структуре од десет провинција. План није прихваћен у Народној
Скупштини Републике Српске, пошто није садржавао статус републике који
јој припада.
Вашингтонски споразум донесен је под патронатом САД-а, у марту
1994. године, са циљем окончања хрватско-муслиманског оружаног сукоба.
Њиме је успостављена Федерација Босне и Херцеговине (бошњачко-хрватска).
Тако одређена Федерација постоји и данас као ентитет у БиХ, мада је овај
споразум један од оних који постоје, али се његова решења врло мало или
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никако не примењују. Карактеристично је да један од услова, конфедерација са
Хрватском, никада није заживео, али негативне, а понекад и агресивне
тенденције према Републици Српској никада нису престале ни спласнуле,
посебно од стране бошњачке компоненте.
План Контакт групе представља план донесен од стране Русије, САДа, Француске, Немачке и Велике Британије. Овај план, у односу на претходне,
није донео ништа ново, већ је само дао одредницу по којој би се територија
дефинисала у односу 49% за Републику Српску према 51% за Федерацију БиХ.

ОПШТИ ОКВИРНИ СПОРАЗУМ ЗА МИР У БОСНИ И
ХЕРЦЕГОВИНИ
Општи оквирни споразум за мир у БиХ прихваћен је од стране
институција Републике Српске као основа комплетног споразума и
примењиван у пуном капацитету на свим нивоима. Све институције Републике
Српске, изабране и именоване, односиле су се према Општем оквирном
споразуму с пуном пажњом и поштовањем, док су институције Федерације
БиХ непрекидно тежиле да се Општи оквирни споразум омаловажи, у чему су
имале подршку међународних званичника, са часним изузетком Руске
Федерације која је увек имала јасан и принципијелан став.
Од самог почетка примене докумената Дејтонско-париског мировног
споразума, њихов текст је тумачен на различите начине од стране
представника међународних организација и снага, с превасходним циљем да се
умањи улога и значај Републике Српске као легитимног учесника у провођењу
Општег оквирног споразума. У том смислу, манипулисало се називом,
статусом, местом и надлежностима Републике Српске, које су углавном
миноризоване и оспораване.
Бројни представници међународних организација и снага годинама су
упорно покушавали да „на мала вратаˮ уведу појам „дух Дејтонаˮ, а на уштрб
поштовања јасно дефинисаних елемената у свим споразумима. Највиши ниво
институционалне преваре представља формирање „фантомскогˮ тела под
називом Савет за примену мира, у коме су присутни представници земаља које
немају никаквих додирних тачака са процесом примене споразума.

УСТАВ
(АНЕКС IV)
Анекс IV саставни је део и један од кључних докумената Општег
оквирног споразума за мир у БиХ, а то је Устав БиХ. Израђен је по моделу
децентрализованог система и, у том смислу, сама његова примена може да
буде веома корисна. У Уставу има 10 заједничких функција, колико би и
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требало остати, или чак мање. Само те функције могу бити заједничка тачка и
оне не праве проблем ни Републици Српској ни Федерацији БиХ, мада сви
политички и други друштвени кругови из Сарајева, од невладиних
организација до верских заједница, праве проблем од свега тога, поготово
Устава. Устав је, заиста, према оценама свих релевантних стручњака и људи
који су се озбиљно бавили овим питањем у свету, веома добар пример
децентрализованог Устава који може да обезбеди живот једних поред других,
а не присилама, мајоризацијом и непоштовањем.
Када говоримо о надлежностима, оне су јасно дефинисане у члану 3.
став 3. под тачком а), где се наводи: „Све владине функције и овлаштења која
нису овим Уставом изричито повјерена институцијама Босне и Херцеговине
припадају ентитетима.ˮ Ових неколико речи, врло прецизно и брижљиво
сложених у потпуно јасан исказ, најречитије говоре о уставним и свим другим
надлежностима.
Разним одлукама многих високих представника, овај Анекс, који
представља кључни документ за функционисање сложеног државног уређења
БиХ, доведен је у позицију да се не може сагледати шта је у њему изворно и
шта представља стварну конститутивну снагу. Многе његове одредбе су,
разним манипулативним радњама, доведене до неприменљивости. Посебно је
скандалозна чињеница да, за сваку активност Републике Српске која им се не
допада, представници међународних организација и снага уз бошњачки
политички круг тврде да се „врши неуставна активност”, при чему за двадесет
година примене нису ниједном јасно показали која је одредба Устава
прекршена.
Одузимањем уставних надлежности од Републике Српске и њиховим
преношењем на ниво заједничких институција, Република Српска је остала без
неколико десетина функција и овлашћења. На тај начин, неколико пута су
повећани трошкови заједничких институција, док је, истовремено, значајно
смањена њихова ефикасност. Одузимање или, тачније речено, отимачина
система одбране и његове окоснице Војске Републике Српске представља
један од најтежих удараца Дејтонско-париском мировном споразуму. Овим
чином посебно је дерогирана одредба Устава о Сталном комитету за војна
питања, али и изричита категорија по којој оружане снаге ни њихови делови
нису могли да пређу на територију другог ентитета без сагласности Владе тог
ентитета. Та врста уставне сигурности је веома вешто избрисана.

СПОРАЗУМ О ВОЈНИМ АСПЕКТИМА МИРОВНОГ РЕШЕЊА
(АНЕКС I-А)
Споразум о војним аспектима мировног решења реализован је у
потпуности од стране Републике Српске, њених органа и снага, уз потпуно
поштовање слова и духа споразума на највишем професионалном нивоу.
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Представници Републике Српске показали су и доказали највиши ниво
познавања овог споразума и свих других међународних докумената и
конвенција, те су, у примени овог споразума, све активности водили на
највишем стручном нивоу. Обезбедили су највиши ниво имплементације дела
споразума којим је дефинисана контрола наоружања и снага свих страна на
терену, не угрожавајући ни у једном тренутку снагу и способност Војске
Републике Српске. Прецизност, која је доведена до перфекције у овом
споразуму као његова основна карактеристика, омогућила је исказивање
равноправности страна, те обезбеђивала њихово потпуно поштовање у свим
условима по највишим до тада познатим стандардима. Република Српска
имала је веома снажан утицај, не само у међусобним активностима, него и у
активностима контроле конвенционалних снага у Европи, те је и то био један
од разлога да се интензивно крене са предузимањем мера које би водиле
нестанку система одбране Републике Српске. Све то из разлога што су
тадашњи експерти Војске Републике Српске показали да много боље познају
међународне документе од међународних инструктора који су долазили на
овај простор.
Од самог почетка примене овог документа, поједине међународне
организације и снаге кренуле су у манипулације којима су омаловажаване
институције Републике Српске, а посебно њен систем одбране. Свака
иницијатива од стране Републике Српске врло вешто је искривљивана, а
активности њених представника представљане су у негативном светлу, почев
од извештаја учесника у спровођењу, па до отворене „потраге” за
кооперативним кадровима који би проводили замисли које су предводиле
САД. У реализацији овог споразума направљена је једна од највећих подвала
Републици Српској. Одузет јој је систем одбране и створена „фантомска”
институција која је касније „повукла” многе друге преносе надлежности, по
принципу: кад може овако значајан сегмент да се узме, онда је за друге
области потребно много мање напора и притисака.
Споразумом о војним аспектима мировног решења, који је први у
следу докумената Дејтонско-париског мировног споразума, дефинисане су:
опште обавезе, преразмештање снага, извештавање, размештање снага за
провођење, повлачење УНПРОФОР-а, успостављање Заједничке војне
комисије, размена заробљеника, сарадња, извештавање војних команди и
дефинисање коначног ауторитета за тумачење овог Анекса.
Кроз опште одредбе споразума, Република Босна и Херцеговина,
Република Хрватска и Савезна Република Југославија (у даљем тексту: стране)
обавезују се да ће, што је брже могуће, поново створити нормалне услове
живота у Босни и Херцеговини. Оне знају да то од њих захтева велик
допринос, при чему ће се усрдно трудити да сарађују једна с другом, као и са
међународним организацијама и агенцијама које им помажу на терену. Оне
поздрављају спремност међународне заједнице да у подручје упути, на период
од око годину дана, снаге које ће помоћи у провођењу територијалних и
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осталих одредаба споразума које се односе на војне аспекте. У том смислу,
формирају се снаге за примену (ИФОР) које су од самог почетка покушавале
да на сваки начин миноризују Војску Републике Српске и да фаворизују
муслиманску компоненту Војске Федерације БиХ у Сарајеву.
Стране су се обавезале да ће поштовати прекид непријатељства започет
споразумом од 5. октобра 1995. године, те да ће се и даље суздржавати од
међусобних офанзивних операција сваке врсте. У овом случају, офанзивна
операција је акција која обухвата продоре снага или ватре испред линија једне
стране. Свака страна обезбедиће да сво особље и организације које могу војно
деловати под њеном контролом или на територији под њеном влашћу,
укључујући наоружане групе цивила, народне гарде, војне резерве, војну
полицију и специјалну полицију Министарства унутрашњих послова (у даљем
тексту: снаге) поштују овај Анекс. Израз „снагеˮ не обухвата УНПРОФОР,
Међународне оперативне полицијске снаге наведене у Општем оквирном
споразуму, ИФОР или друге елементе наведене у члану 1., став 1 (ц).
На дан ступања овог Анекса на снагу, све снаге у БиХ које нису
локалног порекла, биле оне правно и војно подређене Републици БиХ,
Федерацији БиХ или Републици Српској или не, повући ће се заједно са својом
опремом са територије БиХ у року од тридесет (30) дана. Надаље, све снаге
које остају на територији БиХ морају да поступају у складу са територијалном
целовитошћу, суверенитетом и политичком независношћу Босне и
Херцеговине. У складу са чланом 2. став 1., ове одредбе не односе се на
УНПРОФОР, Међународне оперативне полицијске снаге из Општег оквирног
споразума, ИФОР или друге елементе наведене у члану 1. став 1. тачка ц).
Значајно је поменути да неке снаге из дела исламских система ни двадесет
година после примене Дејтонско-париског мировног споразума нису
напустиле територију Федерације БиХ и постале су база за регрутовање
исламских бораца на Средњем истоку.
Одмах по ступању овог Анекса на снагу, стране ће сместа започети и стално
наставити да повлаче све снаге иза зоне раздвајања која ће се успоставити са
обе стране договорене линије прекида ватре, која представља јасно и изразито
разграничење између свих супротстављених снага. То повлачење ће се
довршити у року од тридесет (30) дана по преносу овлашћења. Тачно
договорена линија прекида ватре и договорена зона прекида ватре и
раздвајања означене су на картама у Прилогу А овог Анекса. Договорена зона
прекида ватре и раздвајања протезаће се на удаљености од око два километра
са обе стране договорене линије прекида ватре. У договореној зони прекида
ватре и раздвајања није допуштено никакво оружје осим оружја ИФОР-а,
уколико није предвиђено другачије. Ниједан појединац не сме задржати или
поседовати никакво војно оружје или експлозив унутар те зоне од четири
километра без одређеног одобрења ИФОР-а. Прекршиоци ове одредбе
изложиће се војној акцији ИФОР-а, укључујући и примену силе потребне ради
обезбеђења поштовања споразума.
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Непосредно по успостављању Заједничке војне комисије, предвиђене
одредбама члана 8, свака страна ће пружити Заједничкој војној комисији
информације о положајима и описима све познате неексплодиране муниције,
експлозивних направа, пуњења за рушење, минских поља, минираних
предмета, жичаних препрека и свих осталих физичких или војних опасности за
безбедно кретање особља у БиХ, као и о локацији пролаза кроз договорену
зону прекида ватре и раздвајања у којима нема таквих опасности. Стране ће
ажурно извештавати Заједничку војну комисију о променама наведених
података.

СПОРАЗУМ О РЕГИОНАЛНОЈ СТАБИЛИЗАЦИЈИ
(АНЕКС I-Б)
Споразум о регионалној стабилизацији, са својим протоколима и
процедурама, представљао је сасвим добар основ за градњу мира и поверења у
региону, створио је предуслове зa потпуну равноправност страна укључених у
његову примену, а његова три члана (чланови 2., 4. и 5.) почела су се
примењивати по највишим стандардима. Споразум је представљао документ
на основу којег би био успостављен систем размене информација између свих
безбедносних система насталих у југоисточној Европи, укључујући све
републике бивше СФРЈ и њеног окружења. То је требало да допринесе да
Балкан из зоне „буре барута” прерасте у зону мира. Међутим, овај анекс
никада није заживео, а то је вероватно намерно урађено да не би дошло до
стабилизације у овом региону.
Током реализације овог споразума била је присутна стална опструкција
од стране међународних организација и снага, при чему је предњачила
Организација за европску безбедност и сарадњу. С обзиром на то да је
Република Српска била јасно дефинисана као фактор примене и страна у
реализацији, овај споразум је једноставно „нестао” са сцене. Када се говори о
регионалној стабилизацији, овај споразум представљао је веома солидну
полазну основу, али његовом миноризацијом и заустављањем примене нанета
је велика штета региону југоисточне Европе, што ће, у будућности, знатно
успорити коректан развој односа међу народима.
Овим споразумом стране су се сагласиле да је успостављање
прогресивних мера за регионалну стабилност и контролу наоружања битно за
стварање стабилног мира у региону. У ту сврху, стране су се сагласиле о
важности осмишљавања нових облика сарадње у области безбедности ради
изградње транспарентности и поверења, те постизања уравнотежених и
стабилних нивоа одбрамбених снага у најмањем броју који би био у складу са
безбедношћу појединих страна и потребом да се избегне трка у наоружању у
региону.
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МЕРЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ПОВЕРЕЊА И БЕЗБЕДНОСТИ У БИХ
Мере за изградњу поверења и безбедности у БиХ веома прецизно су
дефинисане, по активностима и роковима. У року од седам дана након што
овај споразум (анекс) ступи на снагу, Федерација БиХ и Република Српска
започињу, на одговарајућем високом политичком нивоу, преговоре под
покровитељством Организације за европску безбедност и сарадњу (у даљем
тексту: ОЕБС), да би се сложиле о низу мера за повећање међусобног
поверења и смањење опасности од сукоба, у потпуности се ослањајући на
Бечки документ о преговорима о мерама за изградњу поверења и безбедности
ОЕБС-а из 1994. године.
Циљ ових преговора јесте постизање сагласности о почетном низу
мера у року од четрдесет пет (45) дана након што овај Анекс ступи на снагу,
укључујући, уз остало:










ограничења војног размештаја и војних вежби у одређеним
географским подручјима;
ограничења поновног увођења страних снага у контексту члана 3.
Анекса 1-А Општег оквирног споразума;
ограничења смештаја тешког наоружања;
повлачење снага и тешког наоружања у касарне или на друге
утврђене локације, као што је предвиђено чланом 4. Анекса 1-А;
обавештења о распуштању јединица за посебне операције и
наоружаних цивилних група;
обавештења о одређеним планираним војним активностима,
укључујући међународну војну помоћ и програме обуке;
идентификацију и праћење капацитета за производњу наоружања;
тренутно успостављање војних мисија за везу између команданта
оружаних снага Федерације БиХ и Републике Српске;
тренутну размену података о поседовању пет категорија оружја
према дефиницији из Споразума о конвенционалним оружаним
снагама у Европи (у даљњем тексту: ЦФЕ), уз додатни споразум да
ће се артиљеријом сматрати оружја калибра 75 мм и више.

Стране су се сложиле да ће покренути кораке према регионалном
споразуму о мерама за изградњу регионалног поверења и безбедности у
следећем:



да неће увозити никакво оружје деведесет (90) дана од ступања на
снагу овог Анекса;
да 180 дана од ступања на снагу овог Анекса или док не ступи на
снагу споразум о контроли наоружања из члана 4., зависно од тога
шта је раније, неће увозити тешко наоружање, муницију за тешко
наоружање, мине, војне авионе ни хеликоптере. Тешко оружје
односи се на све тенкове и оклопна возила, сву артиљерији калибра
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75 мм и више, све минобацаче калибра 81 мм и више, те сво
противваздушно оружје калибра 20 мм и више.

МЕРЕ ЗА СУБРЕГИОНАЛНУ КОНТРОЛУ НАОРУЖАЊА
Уважавајући значај постизања уравнотежених и стабилних нивоа
одбрамбених снага, на најмањем броју који би био у складу са безбедношћу
појединих страна и схватајући да ће успостављање стабилне војне равнотеже
засноване на најнижем нивоу наоружања бити битан фактор у спречавању
поновног избијања сукоба, стране ће, у року од тридесет (30) дана од ступања
на снагу овог Анекса, започети преговоре под покровитељством ОЕБС-а, да би
што пре постигле споразум о нивоима наоружања који су у складу с тим
циљем. У року од тридесет (30) дана од ступања на снагу овог Анекса, стране
ће, такође, започети преговоре о споразуму који ће успоставити добровољна
ограничења у погледу војног људства.
Кроз ове мере, стране су се сложиле да би споразум о наоружању
требало да се заснива најмање на следећим критеријумима: број становника,
садашње поседовање војног наоружања, одбрамбене потребе и релативни
нивои снага у региону. Споразумом ће се успоставити бројчана ограничења за
поседовање тенкова, артиљерије, оклопних борбених возила, борбених авиона
и борбених хеликоптера, као што је дефинисано у релевантним деловима
Споразума ЦФЕ, уз додатну одредбу да ће се под артиљеријом сматрати
оружје калибра 75 мм и више. Да би се установила референтна вредност,
стране су се сложиле да ће у року од (30) дана од ступања на снагу овог
Анекса обавестити шта поседују, како је дефинисано подставком (а), у складу
са обрасцем утврђеним Бечким документом ОЕБС-а. Тај образац за
извештавање биће допуњен да би узео у обзир посебне околности региона.
У реализацији мера стране су сагласне да ће у року од 180 дана од
ступања на снагу овог Анекса довршити преговоре о договореним бројчаним
ограничењима за категорије из тачке 2) (а) овог члана. Ако се стране не
договоре о тим ограничењима у року од 180 дана од ступања на снагу овог
Анекса, примењиваће се следећа ограничења, према односу 5 : 2 : 2 који се
заснива на приближном односу броја становника страна:





референтна вредност  биће утврђено поседовање оружја Савезне
Републике Југославије (у даљем тексту: референтна вредност);
граница за Савезну Републику Југославију биће седамдесет пет (75)
посто референтне вредности;
граница за Републику Хрватску биће тридесет (30) посто
референтне вредности;
граница за Републику Српску и Федерацију БиХ биће укупно
тридесет (30) посто референтне вредности;
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подела између Федерације БиХ и Републике Српске одражаваће
однос два (2) за Федерацију БиХ и један (1) за Републику Српску;
ОЕБС ће помагати странама у њиховим преговорима према
одредбама чланова 2. и 4. овог Анекса, те у провођењу и
верификацији (укључујући верификацију изјава о поседовању)
споразума који су резултат тих преговора.

СПОРАЗУМ О СУБРЕГИОНАЛНОЈ КОНТРОЛИ НАОРУЖАЊА
Кроз реализацију војних докумената Дејтонско-париског мировног
споразума, стране су се јасно одредиле, као што је наведено у Анексу 1-Б
Споразума о регионалној стабилизацији и контроли наоружања, да је
установљење мера за регионалну контролу наоружања неопходно за стварање
стабилног мира на том подручју. У том смислу, стране су се одредиле као
одане циљу установљења нових форми сарадње у области безбедности,
усмерених ка изградњи транспарентности и поверења и постизању
уравнотежених и стабилних нивоа одбрамбене силе са најмањим бројевима у
складу са безбедношћу дотичне стране и потребом да се избегне трка у
наоружању на том подручју. Свесне заједничке одговорности у тражењу веће
стабилности и безбедности у региону, стране су се сложиле у следећем:
1. Свака страна ће испунити обавезе наведене у овом споразуму у
вези са наоружањем ограниченим споразумом: борбени тенкови,
оклопна борбена возила, артиљерија, борбени авиони и борбени
хеликоптери;
2. Свака страна ће, такође, испунити друге обавезе наведене у овом
споразуму;
3. Стране потврђују да ништа што је садржано у овом споразуму или
његовим протоколима неће бити протумачено или схваћено тако да
преиначује, мења, допуњује или на неки други начин модификује
било који од услова, одредаба, обавеза, одговорности или нагодби
страна које су садржане у Општем оквирном споразуму о миру у
БиХ.
4. Овај споразум садржи: Протокол о редукцији; Протокол о
процедурама које управљају поновну класификацију специфичних
модела или верзија школских авиона способних за борбу као
ненаоружане школске авионе; Протокол о размени информација и
обавештења; Протокол о постојећим типовима наоружања;
Протокол о инспекцији и Протокол о субрегионалној комисији за
консултације. Сваки од ових докумената чини саставни део овог
споразума.
Стручни тимови на нивоу Главног штаба Војске Републике Српске су
до детаља разрадили и довели до потпуне примене свих протокола овог
споразума, што је, иако невољно, више пута признавано од стране
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представника ОЕБС-а, али су бројни представници САД-а, у процесу примене,
упорно покушавали да миноризују улогу Војске Републике Српске. У
накнадним анализама примене овог врло значајног документа, Дејтонскопариског мировног споразума, намеће се недвосмислени закључак да је
примена овог споразума од стране Војске Републике Српске била доведена до
перфекције у свим аспектима. Неспособност, недоследност и изузетан
поданички однос према представницима међународних организација и снага
од стране тадашњих носилаца највиших функција довели су до катастрофалне
одлуке да се систем одбране једноставно преда, а Војска Републике Српске
престане да постоји.

СПОРАЗУМ О МЕЂУЕНТИТЕТСКОЈ ЛИНИЈИ
РАЗГРАНИЧЕЊА И СПОРНИМ ПИТАЊИМА
(АНЕКС II)
Иако по називу не представља стриктно војни документ, овај споразум
јасно говори о граници између ентитета и вешто је злоупотребљен, јер је у
њему јасно наведено каква је граница, и када се он веже са Анексом V –
арбитражом у рејону Брчког – требало је само да се утврди докле је граница
разграничења ентитета. Онда је то отишло у нежељеном правцу и захваљујући,
у значајној мери, и неспособности и недоследности тадашњих представника
Републике Српске, дошло је до прављења „фантомске институцијеˮ –
Дистрикта Брчко, који је издвојен из територије Републике Српске без икаквог
основа у документима Дејтонско-париског мировног споразума.
Од самог почетка његове примене трају разне врсте манипулација овим
споразумом, иако би он, по својој егзактној природи, морао бити јасан и
недвосмислен. Почевши од гласина да „не постоје” јасне карте разграничења,
ни двадесет година касније Република Српска нема својих дефинисаних 49%
територије, чак су јој, током примене споразума, делови територије и
одузимани насиљем самозваних експерата именованих од стране САД-а
(фамозни арбитар Шеридан у рејону Сарајева).
Иако у оваквој врсти документа нису очекиване подвале, ни Анекс 2
није прошао без недобронамерног односа према Републици Српској, који траје
и двадесет година после прихватања споразума. Наиме, у процесу пописа
становништва, представници међународних организација и снага перманентно
врше опструкцију јасно дефинисане територијалне поделе и тиме наносе
велику штету Републици Српској.
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ОПШТИ ПОГЛЕД НА ДЕЈТОНСКО-ПАРИСКИ МИРОВНИ
СПОРАЗУМ
Дејтонско-париски мировни споразум трећи је документ ове врсте
донесен у двадесетом веку, а карактеристичан је по томе што, поред мировног
решења, доноси и уставно-правне категорије, што му даје врло велики значај.
Претходна два споразума, донесена после два светска рата, имала су карактер
решења која су донета после безусловне капитулације једне групације
зараћених страна. Споразум парафиран у Дејтону, а потписан у Паризу,
представља решење с којим су се сагласиле све стране, а то значи да све стране
имају апсолутно једнака права у његовој примени и реализацији.
Од самог почетка примене докумената Дејтонско-париског мировног
споразума, дакле од јануара 1996. године, представници међународних
организација и снага покушавају да уведу у игру термин „дух споразума“.
Први који су им се директно супротставили били су чланови екипе која је
водила Анекс I документа и која им је на научној основи показала да је слово
било којег уговора, договора или споразума, неприкосновено, те да је „духˮ
начин примене. Дакле, ми можемо бити коректни и направити услове за рад,
можемо да радимо у атмосфери која је прилагођена свима и која иде ка
решењу. Обезбеђивање таквих услова је „духˮ споразума, а не мењање било
чега од онога шта у њему пише. Једноставно, то нема везе са здравим разумом,
него представља директно сврставање на једну од страна, те су, у том смислу,
кренули у борбу према политичким факторима, а неке су и придобили за то.
Слово споразума је потпуно јасно, а „духˮ је начин спровођења и то треба сви
да знају. Организују се бројне конференције и научни скупови на којима
недобронамерни „стручњациˮ перманентно раде на свим облицима
дисквалификације Републике Српске и њених капацитета.
Ових једанаест анекса представљају документа Дејтонско-париско
мировног споразума и у том смислу их треба посматрати, читати и
примењивати. Ако се то постави другачије, онда заиста не може доћи до
квалитетнијих активности нити помака у правцу стабилизације. Врло често,
сада, представници појединих међународних снага и организација говоре о
помирењу, што представља поновно бацање „прашине у очиˮ, односно
покушај понижавања Републике Српске и српског народа, јер помирење је тек
четврти корак. Први корак је истина, а представници међународних
организација и снага, као и целокупан бошњачки политички естаблишмент
неће да се баве истином. Други корак је међусобно поштовање, а какво је
поштовање представника Републике Српске и ње саме, а и Србије, можемо
видети из активности међународних организација, њихових снага и
представника. Трећи корак је поверење, и тек онда може доћи до одређених
помирења.
Доследна примена докумената Дејтонско-париског мировног
споразума значи да треба поштовати то што је потписано, почевши од
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Оквирног споразума, па до Анекса XI, те то и применити. Постоји правило у
међународним јавним односима које гласи: „Примени, па промени”. Дакле,
када се сви анекси примене, а овде су се почели примењивати, неки мање неки
више, а неки у потпуности.
Применом Дејтонско-париског мировног споразума Република Српска,
као потпуно равноправна страна у споразуму, има највиши степен права и
одговорности за његову примену и, у том смислу, однос Републике Српске се
исказује да је она као систем:










опредељена да поштује и испуњава све међународне обавезе, а
посебно оне које се односе на документа Дејтонско-париског
споразума;
одлучна да сопствени развој узме у своје руке у складу са највишим
стандардима;
привржена изградњи међунационалних односа на основама
равноправности, сарадње и узајамног поштовања;
подржава позитивне промене у савременом свету и залаже се за
решавање свих несугласица мирним путем, а без употребе насиља
у било ком облику;
залаже се за све облике интегративних процеса који ће допринети
бољем, квалитетнијем и хуманијем животу;
решена да перманентно јача унутрашњу стабилност и активно
доприноси интегралној безбедности на југоистоку Европе;
не сматра непријатељским ниједан народ или државу, ни савез
држава или народа.

Ако документа из садржаја Дејтонско-париског мировног споразума
ценимо као легално средство дефинисано међународним нормама, онда не
остаје ни делић дилеме где се ова област поставља. Тамо где јој је и место, у
ентитете, а на заједничком нивоу остаје само оно што је јасно и децидно
речено. Заједничке институције треба да буду у правом смислу те речи
заједничке, а не да се од њих стварају системи који су већ постали велики
потрошач општенародних добара и још већи произвођач скандала.

ЗАКЉУЧАК
Дејтонско-париски мировни споразум зауставио је оружани сукоб и
створио реалне претпоставке да се политичким средствима елиминишу узроци
рата и створе услови за трајни мир, како на простору Федерације БиХ,
Републике Српске, тако и у ширем региону Балкана и целе југоисточне
Европе. Уставно-правне претпоставке су постале сасвим стабилан основ за
изградњу организационог модела који није заснован на вестфалском моделу
државе, већ је много ближи условима развоја система у двадесетпрвом веку.
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Општа оцена свих докумената споразума је да сви они појединачно и у
коректној узајамној корелацији треба да се примењују на корист свих У
њиховој примени, основни принцип треба да буде „примени па промени”, а
сам начин примене треба да се огледа кроз истинит приступ, поштовање свих
страна у споразуму и то на основама поверења које ће бити засновано на
равноправности. Утврђивање истине и градња будућности на истинитим
подлогама представља једини пут ка стабилности и миру у региону као битним
категоријама потребним свим људима, али и народима који у њему живе.
Градњом поверења, стабилности и мира, а кроз међусобно поштовање,
разумевање и уважавање, могућ је развој БиХ као система, али са два потпуно
равноправна ентитета од којих је један јасно и недвосмислено Република
Српска.
Ако, на крају, пођемо од искрене жеље да је „интегрисана Европа
европских народа” циљ коме, у интересу мира и просперитета, теже сви
европски народи, онда је неопходно да се поштује политичка воља свих
народа, па и српског, да организује свој систем у коме ће да живи. Ово не само
да је пожељно, већ је неопходно ради одржавања трајног мира у региону.
Детаљним и стручним приступом анализи војних аспеката Дејтонскопариског мировног споразума, постаје потпуно јасно да је предаја система
одбране и нестанак Војске Републике Српске историјски катастрофална
грешка тадашњих носилаца највиших функција у Републици Српској. У
наредним деценијама, ову катастрофалну грешку биће врло тешко исправити и
довести стање у ситуацију баланса снага, што је један од предуслова
стабилизације у региону.
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Предраг В. Ћеранић1

ИСЛАМСКИ ЕКСТРЕМИЗАМ У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ КАО
БЕЗБЈЕДНОСНА ПРИЈЕТЊА РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ
Сажетак: Основна манифестација исламског екстремизма у БиХ је
вехабијски (селефијски) покрет. Вехабијска организација присутна је у БиХ
кроз низ џемата, који се, с обзиром на то да егзистирају мимо Исламске
заједнице у БиХ и супротно Закону о вјерским слободама, у јавном и
политичком дискурсу називају параџематима, а у безбједносној конотацији
имају статус регрутних центара из којих добровољци одлазе на сиријскоирачко ратиште. Њихов повратак у БиХ свакако да има безбједносну
димензију, коју ћемо покушати да истражимо. Иако се селефијски покрет у
јавности доживљава углавном кроз однос његових сљедбеника према
најпознатијим терористичким организацијама, Исламској држави и Ал Каиди,
његова структура је слојевита. Низ фракција, које често проузрокују сукобе
унутар селефијске заједнице, присутно је и у БиХ, као рефлексија идејних
кретања унутар овог покрета на глобалном нивоу. У том контексту, сем
поменутих, тзв. „џихад” фракција, највећу пажњу заслужује Муслиманско
братство. У раду ћемо покушати да истражимо колико су селефијске фракције
пријетња безбједности Републике Српске. Користићемо метод анализе
садржаја и компаративне технике.
Кључне речи: вехабијски (селефијски) покрет, Исламска држава, Ал Каида,
Муслиманско братство, калифат, фракције, параџемати.

УВОД
Почетком фебруара, у тексту који је под насловом „Идејна кретања
унутар вехабијског покрета у Босни и Херцеговини” објављен на сајту Фонда
стратешке културе2, покушали смо указати на основне правце даљег развоја
вехабијског покрета, и у том контексту нагласили да рат за калифат, државу
уређену по принципима шеријата, вехабијски покрет више неће водити у
Сирији и Ираку, већ ће чекати погодан моменат да за ту идеју ратује на
територији БиХ и да ће, до тада, вехабијски лидери настојати да идеолошком
индоктринацијом стекну што више сљедбеника. Закључак о идејним
кретањима унутар вехабијског покрета у БиХ гласио је да се она одвијају у
сљедећем оквиру: окретање ка национализму, одбацивање интернационализма
и одласка на сиријско ратиште, мисионарски рад, организацијско јачање.
1

Доц. др Предраг В. Ћеранић, Висока школа унутрашњих послова, Бања Лука
http://www.fsksrb.ru/fond-strateske-kulture/politika/idejna-kretanja-unutar-vehabijskog-pokreta-ubosni-i-hercegovini/
2
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Истраживање професора Владе Азиновића и исламског теолога и
публицисте Мухамеда Јусића, „Нови зов рата у Сирији и
3
босанскохерцеговачки контингент страних бораца” , чије дијелове је објавио
сарајевски „Дневни аваз”, даје нам за право у погледу процјене да ће одласци
на сиријско ратиште престати и да ће се ратници Исламске државе и Ал Каиде
вратити кући. Наиме, према подацима наведеним у истраживању, 47
мушкараца и осам жена се, од почетка 2016. године, вратило из Сирије и
Ирака. Међутим, професор Азиновић мотиве за одлазак на ратиште објашњава
на сљедећи начин: „Увид у њихове досјее сугерира да су углавном настојали
замијенити неповољну реалност антиципацијом промјена набоље што их је
требало донијети пресељење. Бјежало се од лоших бракова, насилних мужева
и очева, од овисништва о дрогама, од закона и дугова, а одлазило се у потрагу
за мужем или женом, за авантуром, припадањем и смислом, из увјерења да се
испуњава Божји налог и с надом да ће се преварити смрт тако што ће се
постићи статус шехида или мученика и вјечни живот у џенету (рају).”
Да ли заиста у мотивима за ратовање на страни најпознатијих
терористичких организација, што Исламска држава и Фронт ал Нусра де факто
јесу, нема идеолошке основе, у смислу да се ратује за идеју о калифату?
Истраживачи, који су имали привилегију да остваре увид у полицијске досијее
људи који су ратовали у Сирији, не говоре о степену друштвене опасности
који Босни и Херцеговини доноси њихов повратак, не кажу колико њих је за
идеју о држави заснованој на шеријату спремно борбу наставити код куће, ако
се за то укаже прилика. Нисмо сазнали ни да ли су босанскохерцеговачки
држављани у Сирији починили ратни злочин, да ли су, на примјер,
учествовали у спаљивању заробљених или у ритуалном одсијецању глава. У
другом истраживању, које је спровела непрофитна сарајевска организација
„Атлантска иницијатива”, а о чијим резултатима је свјетску јавност упознала
агенција Ројтерс, наводи се да се „више од 80 дјеце из Босне и Херцеговине
налазе на територији под контролом милитантне организације „Исламска
држава Ирака и Леванта” (ИДИЛ) у Сирији и Ираку и представљају
„темпирану бомбу” која може бити главни сигурносни ризик када се врате.” О
том и сличним аспектима боравка држављана БиХ на сиријско-ирачком
ратишту, босанскохерцеговачка јавност из студије „Нови зов рата у Сирији и
босанскохерцеговачки контингент страних бораца” није упозната. Сагласни
смо с оцјеном да су „параџемати и идеје које шире опасни” и да, када одласци
на ратиште и престану, „ове идеолошке микрозаједнице наставиће
производити друге сигурносне изазове, јер желе моделирати друштво
искључиво по властитом вриједносном моделу − ако је неопходно и бруталним
насиљем”, што наводи професор Азиновић у интервјуу за „Дневни аваз”.4
3

http://www.avaz.ba/clanak/242572/studije-svaki-cetvrti-dobrovoljac-iz-bih-imao-kriminalnidosje#sthash.S1FvK6NV.dpuf
4
http://www.avaz.ba/clanak/242573/azinovic-paradzemati-i-ideje-koje-sire-suopasni#sthash.tL5oWgAZ.dpuf
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ПОВРАТАК СИРИЈСКИХ РАТНИКА
Према ријечима министра безбједности у Савјету министара БиХ
Драгана Мектића, повратници са сиријског и ирачког ратишта су пријетња за
безбједност БиХ5, а објашњавајући шта држава чини да би пријетње осујетила,
8. априла ове године појаснио је: „Тренутно је подигнуто 18 оптужница, а у
наредним данима очекујемо још 20. Неки од њих нам се јављају да би
постигли споразум о признању кривице, о чему одлучујемо послије анализе да
ли БиХ од тога има користи или не”6. Са свим повратницима са ратишта
склопљен је споразум о признању кривице. Он подразумијева једногодишњу
затворску казну, која се може платити, тако да је казна за ратовање на страни
терористичких организација, што Исламска држава и Фронт ал Нусра
званично јесу, у БиХ новчана глоба. Да парадокс буде већи, џихад ратници
ослобађају се и трошкова судског поступка. Суд БиХ је већ неколико пута
одлучио да некадашње борце Исламске државе, или оне који су планирали да
се придруже тој терористичкој организацији, ослободи плаћања трошкова
7
кривичног поступка. Оно што је загонетно јесте одговор на питање шта то
они нуде у замјену за овако благу казну. Министарство унутрашњих послова
Републике Српске од агенција које обављају информативне разговоре са
лицима с којима се постиже споразум о признању кривице, што су
првенствено Државна агенција за истраге и заштиту (СИПА) и Обавјештајна
агенција БиХ, не добија копије изјава, нити информације које та лица пружају.
Било би логично да, након обављених разговора са 50 лица која су у Сирији
ратовала, министар безбједности изађе у јавност са информацијом о њиховим
мотивима за одлазак, каналима којима су одлазили, лицима која су их
регрутовала, начину финансирања, степену друштвене опасности и слично, те
се сврсисходност нагодби тужилаштва са оптуженима доводи у питање.

БОРБА СА ВЕХАБИЈСКИМ ПАРАЏЕМАТИМА
Након сједнице Сабора Исламске заједнице у БиХ, која је одржана 23.
априла, јавности су предочени резултати вишемјесечних разговора и
преговарања са лидерима параџемата. Учинак је више него скроман, јер је
укупно обављено 38 разговора са представницима параџемата, од којих је 14
прихватило да потпише протокол о прикључењу Исламској заједници, док су
представници 22 параџемата то одбили, а два параџемата су се потпуно
одвојила од Исламске заједнице.
С обзиром на то да је ријеч о ширењу текфир идеологије, која је, како
су то већ нагласили у Исламској заједници, за посљедицу имала одлазак
5

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/11/region/2275414/mektic-povratnici-sa-sirijskog-i-irackogratista-pretnja-za-bezbednost-bih.html
6
Исто.
7
http://www.nezavisne.com/novosti/bih/Sud-BiH-dzihadistima-oprastaju-troskove-postupaka/373200
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младића из БиХ на сиријско ратиште, гдје су за идеологију Исламске државе
многи положили животе, опасност од илегалних заједница које дјелују изван
Исламске заједнице и мимо Закона о вјерским слободама, не треба
потцијенити. На потезу су били органи БиХ, што је од државе и очекивао
поглавар Исламске заједнице Хусеин Кавазовић.
Међутим, када је на сцену требало да ступе државни органи, све
активности свеле су се на инспекцијски надзор од стране комуналне полиције.
Тако, Изет Хаџић, лидер џемата у селу Ошве, из којег је на сиријско ратиште
8
отишло 12 добровољаца, од којих је пет погинуло , мора да плати казну од 500
КМ због одбијања да, у складу с наредбом Исламске заједнице у БиХ о
гашењу свих параџемата, затвори илегални вјерски објекат у овом селу.9
Хаџић је рјешење комуналне полиције о казни окарактерисао као
дискриминаторско и најавио да ће вјерски обред убудуће обављати на улици,
односно на паркингу.10 Реакција министра безбједности Мектића била је
крајње забрињавајућа. На конференцији за новинаре надугачко и нашироко
објашњавао је да „неће они клањати на паркингу јер је то јавно мјесто и по
11
Закону простор који служи за паркирање возила” . Реис Хусеин Кавазовић
није добио подршку државних органа у борби са илегалним активностима
вехабијских лидера. Вехабијска организација и Исламска заједница
функционисаће као паралелни свјетови12.

СЕЛЕФИЈСКЕ ФРАКЦИЈЕ У Б и Х
Када је у питању дјеловање селефијског покрета, он се, иначе, у БиХ
настоји свести на селефијску фракцију која је остала на идеолошким основама
Ал Каиде или Исламске државе. Ова кампања потиче од дијела сарајевске
вјерске, политичке и интелектуалне елите, али се на њу наслања и кампања
коју води значајан дио селефијског покрета у БиХ, а којом се наведена, тзв.
џихадска фракција, настоји приказати као секта, односно групација која не
припада селефијском покрету и за њу се користе различити називи истог
8

http://www.avaz.ba/clanak/187485/britanski-mirror-tvrdi-teroristi-is-a-kupuju-zemlju-u-bosni-ihercegovini?url=clanak/187485/britanski-mirror-tvrdi-teroristi-is-a-kupuju-zemlju-u-bosni-ihercegovini
9
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/republika_srpska/aktuelno.655.html:605761-ODBIO-DAZATVORI-PARADzEMAT-Hadzic-mora-da-plati-500-KM
10
„Репресија над муслиманима из Ошви се наставља. Погледајте каквом брзином сам добио
казну од 500 КМ, плус трошкове поступка за објекат који нема потребну документацију.
Инспектори су ми рекли да неће бити кажњавања одмах, а ја сам обећао да ћу прибавити
документацију чим набавим новац.ˮ
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/republika_srpska/aktuelno.655.html:605761-ODBIO-DAZATVORI-PARADzEMAT-Hadzic-mora-da-plati-500-KM
11
http://www.nezavisne.com/novosti/bih/Mektic-Nema-pregovora-sa-paradzematima-niti-klanjanja-naparkingu/372936
12
Видјети шире у: Елзесер, Ј.: Како је џихад стигао на Балкан, ЈАСЕН, Београд, 2006.
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значења − хариџије, текфирџије (отпадници од вјере). Наведене кампање треба
проматрати као посљедицу процеса који се одвијају на глобалном плану, при
чему се поједини ауторитети селефијског покрета (у контексту догађаја у
Сирији и Ираку) покушавају дистанцирати од дјеловања Ал Каиде и Исламске
државе. Селефијско гласило „Сафф” је у функцији наведене кампање, за што је
илустративан примјер текст „Како да сачувамо вјеру и државу од пошасти
Идишовог текфира”, који је потписао Абдусамед Насуф Бушатлић. На сличан
начин су и званичници Исламске заједнице БиХ проблем дјеловања
селефијског покрета у БиХ дуго настојали маргинализовати и минимизирати.
Исламска заједница БиХ тек од 2014. године почиње посматрати селефијски
покрет као „све мање облик тумачења ислама, а све више политички пројекат
настао на просторима Индије и Блиског истока под ударима колонијализма”,
како га је окарактерисао поглавар Исламске заједнице Хусеин Кавазовић у
интервјуу за Ал Џазиру.
Јасир Кази (Yasir Qadhi), предавач на неколико исламских
универзитета и аутор више књига о исламу, популаран у муслиманским
круговима у САД, Канади, Британији и Аустралији, у својој студији о
селефијском покрету наводи да постоје бројне исламске групе које се
идентификују са овим термином, у смислу слијеђења селефијске методологије,
те да постоје одређене групе које су усвојиле милитаристичке позиције, а
сматрају да је оружана борба обавезна, ако не за цијели умет онда
13
дефинитивно за одређене дијелове.”
Ове групе фокусирају се на сљедеће приоритете:
 одстрањење секуларних владара из муслиманских земаља и
 константна борба против немуслиманских влада које су извршиле
инвазију у муслиманске земље.
Као најважније селефијске групе, Јасир Кази истиче:14
1) Владајући саудијски селефизам  највећа је и најистакнутија
селефијска група, како то истичу многи саудијски протагонисти селефизма.
Они углавном слиједе ханбелијски мезхеб и сарађују са влашћу. Ова група,
представљена саудијском селефијском заједницом, избјегава отворени текфир
и релативно строго приступа екстремним милитантним групама.
2) Шејх Албанијева јорданска грана селефизма  још једна велика
група, што се тиче броја сљедбеника, која избјегава слијеђење било којег
мезхеба и залаже се за стриктно законодавство утемељено на јасном доказу
(dalīl-based jurisprudence). Политички нису много активни и избјегавају
контакте са влашћу и екстремним милитантним групама.

13
14

http://www.akos.ba/u-fokusu/sta-je-selefijski-islam-razlike-i-slicnosti-selefijskih-grupacija
Исто.
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3) Покрет Сахва (Sahwa) из Саудијске Арабије  био је укључен у
мирну политичку реформу без позивања на свргавање владара. Ова група
показала се као изузетно активна у медијима, што је довело до тога да су веома
добро прихваћени од стране образоване омладине.
4) Медхали групација  је мања подгрупа саудијских селефија. Они су
јединствена групација и представљају изузетак од остатка саудијских
селефија. Њихова методологија је веома проблематична и базира се искључиво
на подјели на оне који су селефије и оне који то нису.
5) Египатски селефизам  такође представља широк спектар погледа
на различита питања. Египатске селефије су највећим дијелом под утицајем
шејх Албанијеве јорданске гране селефизма. Тренутно свједочимо великом
оживљавању египатског селефизма након посљедњих дешавања у Египту и
веома је тешко одредити какве ће ставове заузети и какве ће то посљедице
имати на цјелокупно египатско друштво.
6) Текфирије  углавном се баве проглашавањем невјерницима (takfīr)
владара који не владају сходно шеријату, али не позивају на борбу против њих,
будући да није наступио одговарајући историјски моменат за такву борбу.
7) Радикално-милитантне (jihādist) селефије  заступајући радикалне
теолошке и политичке ставове, ова грана селефизма укључује милитантне
организације попут Ал Каиде и Исламске државе.
Цитирани ставови потврђују процјену да селефизам, у садашњем
облику, представља вјерско-идеолошки и политички покрет чији су циљеви
успостава друштвеног уређења на принципима тзв. изворног ислама, те обнова
калифата. Термин „селефизам” представља изведеницу из ријечи „selefussalihini” којом се означавају прве генерације муслимана. Селефијске групе (па
тако и оне у БиХ) не разликују се по својим вјерско-идеолошко-политичким
циљевима, него по методима дјеловања. Слична подјела, крајем 70-тих година
прошлог вијека, настала је и у организацији Муслиманско братство (чији је
основни политички циљ обнова калифата (хилафета  исламске државе), па је
тако дошло до увезивања дијелова овог покрета са појединим селефијским
групама.
Након терористичких напада изведених у САД-у и Европи (11.
септембар 2001., Шпанија 2003. итд.), Ал Каида је развила нову стратегију
дјеловања, која се кретала у правцу њене децентрализације и развоја
регионалних огранака, с основним циљем рушења секуларних режима у
исламским државама и успоставе „емирата” и „султаната” у тим државама.
Као резултат ове стратегије настају Ал Каидини „емирати” на Кавказу, у
Авганистану, Ираку, Јемену, Сомалији. Да би предуприједили идеолошки, а
тиме и оружани продор Ал Каиде у арапске земље, САД су, са својим
савезницима, подржале оснивање и дјеловање исламских организација на
чијем челу су се нашли неки од (условно) умјеренијих лидера и ауторитета
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унутар селефијског покрета и организације Муслиманско братство.
Најзначајније од тих организација су Свјетска унија исламских учењака и
Европско вијеће за фетве и истраживања. Предсједник обје организације је
египатски шејх Јусуф Карадави (Yusuf al-Qaradawi, иначе водећи вјерски
ауторитет у организацији Муслиманско братство), а један од потпредсједника
је Сeлман ал Оуда (Salman al Oadah), лидер селефијске реформистичке
фракције повезивање и глобални лидер селефијске реформистичке фракције
Сахва. Потпредсједник Европског вијећа за фетве и истраживања био је и
бивши поглавар Исламске заједнице у БиХ Мустафа Церић, док је Сафвет
Халиловић (професор на Исламској педагошкој академији у Зеници) обављао
дужност предсједника Вијећа повјереника у Свјетској унији исламских
учењака.

МУСЛИМАНСКО БРАТСТВО И Б и Х
Актуелног поглавара Исламске заједнице у БиХ, Хусеина Кавазовића
његови противници доводили су у везу са организацијом Муслиманско
братство, чија је колијевка управо Египат. Између осталог, замјерали су му
15
што је оштро осудио расписивање међународне потјернице за Јусуфом
16
Карадавијем , идеологом Муслиманског братства, којег египатско правосуђе
17
терети за тешка кривична дјела, као што су убиства. Наиме, након слома тзв.
Арапског прољећа, Карадави је избјегао најприје у Катар, а затим у Турску,
гдје му је заштиту пружио турски предсједник Ердоган. Карадавију се
спочитавају посљедице Арапског прољећа, које представља процес који се у
идеолошком смислу одвијао под директном контролом Свјетске уније
исламских учењака, којом предсједава Карадави. Карадави је непосредно
руководио протестима у Египту. Подршка коју је, у првој фази, овај процес
имао од САД-а и америчких савезника може се објаснити као дио
антитерористичке кампање којом се покушао умањити идеолошки утицај Ал
Каиде, те предуприједити њен даљи развој. Међутим, политички захтјеви који
су стизали из врха Свјетске уније исламских учењака, а који су ишли у правцу
оснивања заједнице Исламских држава (по узору на Уједињене нације),
рушења владајућих режима у Саудијској Арабији, Катару, Уједињеним
Арапским Емиратима − иначе савезницима САД-а, уништења државе Израел
(Карадави је издао фетву по којој је дозвољено извођење терористичких акција
против Израела, фетву о забрани одласка муслимана у Источни Јерусалим и
15

Црвена потјерница Интерпола.
Др Јусуф ел-Карaдави (Yūsuf al-Qaraḍāwī) рођен је у западном дијелу Египта, у мјесту Сафту
Тураб, 9. септембра 1926. године. Ел-Карaдави је један од најугледнијих исламских правника
данашњице. Члан је великог броја знанствених и истраживачких институција. Написао је више
од 120 књига од којих су неке штампане у преко 20 издања.
http://m.novi.ba/clanak/3750/14?url=clanak/3750/14
17
http://www.seebiz.eu/reis-kavazovic-brani-ideologa-muslimanskog-bratstva-al-qardawija/ar-100769/
16
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џамију Ал-Акса док је под окупацијом Израела), успостављене везе са Ираном
у циљу постизања свеисламског јединства − разлози су зашто је Арапско
прољеће изгубило подршку САД-а. Политички захтјеви Уније свјетских
исламских учењака показали су да се, у односу на Ал Каиду, рад ове
организације разликује само у методологији, а да су вјерско-политички и
идеолошки циљеви, у основи, исти.
Под притиском Саудијске Арабије и Уједињених Арапских Емирата,
које су Муслиманско братство прогласиле терористичком организацијом,
Катар је отказао гостопримство седморици Египћана, високих руководилаца
ове организације. На позив предсједника Ердогана, исти долазе у Турску. У
више изјава, Јусуф Карадави је (након указаног гостопримства у Катару)
апострофирао Турску као новог лидера у исламском свијету. Веома је
индикативна његова изјава у вези с оснивањем калифата (хилафета), у којој се
наводи да: „Хилафет не мора бити исте структуре као у првим вијековима,
може бити федерална унија или конфедерација, може почети као ЕУ и затим се
полако развијати.” Овом изјавом Карадави јасно указује да концепт
доминантног утицаја Турске у границама бивше Отоманске империје
представља замјену за неуспјело Арапско прољеће, односно да се ради о новом
политичком пројекту у којем је остварен политички савез Турске, Уније
исламских учењака и организације Муслиманско братство. Све су то разлози
због којих Ердоган безрезервно подржава Муслиманско братство и противи се
политици коју у Египту спроводи генерал Ел Сиси.
Као одговор на дјеловање Уније свјетских исламских учењака, а на
иницијативу Саудијске Арабије, Уједињених Арапских Емирата и Катара,
услиједило је оснивање Вијећа муслиманских мудраца. У саопштењу са
оснивачке скупштине наведено је да је разлог оснивања Вијећа у чињеници да
је Унија исламских учењака, која је окупљала највећи број исламских
ауторитета који слиједе средњи исламски пут (термин којим се означава
селефизам који промовишу Муслиманско братство и Унија исламских
учењака), „сијала смутњу међу исламским земљама, мјешала се у унутрашње
ствари исламских држава, подстицала народ на борбу против система у
исламским државама и подржавала терористичку организацију Муслиманско
братство”. За предсједника Вијећа муслиманских мудраца изабран је шејх др
Абдулах Б. Бија, који је до тада обављао функцију једног од замјеника
предсједника Уније исламских учењака и био један од потпредсједника
Европског вијећа за фетве и истраживања. За почасног предсједника Вијећа
изабран је ректор Универзитета Ал-Азхар у Каиру др Ахмед Мохамед Тајиб.
Карадави је 2010. године боравио у Сарајеву, када је посјетио Мустафу
Церића, тадашњег поглавара Исламске заједнице. Поновни долазак у Сарајево
услиједио је 2014. године, када је Карадавија угостио Бакир Изетбеговић.
Изетбеговић је почетком 2014. године примио делегацију Муслиманског
братства предвођену Карадавијем и том приликом је у згради Предсједништва
БиХ подигао четири прста у знак подршке, што је иначе знак распознавања
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припадника Муслиманског братства. Овај чин проглашен је великим
дипломатским инцидентом, а Министарство иностраних послова Египта, због
Изетбеговићевог геста, уручило је протест отправнику послова Амбасаде БиХ
у Каиру, Мухамеду Ченгићу. Изетбеговићев чин у Египту протумачен је као
подршка терористичкој организацији у отпору према државним властима. То
је за посљедицу уједно имало да је БиХ на мапи Муслиманског братства
означена као држава у којој ова терористичка организација има подршку.18
Временом су се ставови о Муслиманском братству, Турске и земаља
Залива, предвођених Саудијском Арабијом, приближили, што је дошло до
изражаја током састанка Ердоган – краљ Салман, средином априла ове године
у Истанбулу. У иначе пријатељској атмосфери, разлике у политичким
погледима биле су присутне док се разговарало о Египту. Ердоган је замјерио
Салману због подршке коју Саудијска Арабија пружа генералу Ел Сисију, на
што је Салман Ердогана убјеђивао да нема разлога за бригу. По изјавама
Салмана, разлог за његово кокетирање са Сисијем крије се у намјери да уклони
садашње челнике Муслиманског братства и да на њихове позиције доведе
своје људе, при чему настоји да сачува инфраструктуру, јер за Муслиманско
братство има план да у деструкцији Европске уније замијене Исламску
државу, односно да помогну Турској у напорима које улаже у том правцу.19
Оперативци Турске и Саудијци треба да оснаже економске, политичке и
вјерске позиције вехабијама који долазе из редова Исламског братства, а
позиције ће првенствено градити економским улагањима. Ердоган се похвално
изразио о плану и обећао подршку. Ревитализовано Муслиманско братство, по
Салмановој замисли, директно ће водити људи из клана Судаири, што се
Ердогану допало.20
Главни циљ Салмановог додворавања Турској је тај што жели, заједно
с Египтом и Турском, изградити окосницу новог сунитског савеза који би
21
проводио све најважније регионалне политике. Лако је закључити да ће
главна траса за продор Турске и Саудијске Арабије у ЕУ, бити Балкан, и да ће
се у идеолошком смислу ослањати на Муслиманско братство. У ту сврху су
већ појачане донације вехабијским заједницама у БиХ и на Косову.22 Јусуф
Карадави има 90 година и потреба за смјеном генерације у Муслиманском
братству је све израженија. Саудијски краљ Салман је уложио много енергије
18

http://www.avaz.ba/clanak/151120/optuzbe-protiv-ideologa-muslimanskog-bratstva-interpol-trazi-elkaradavija?url=clanak/151120/optuzbe-protiv-ideologa-muslimanskog-bratstva-interpol-trazi-elkaradavija
19
http://www.fsksrb.ru/fond-strateske-kulture/politika/erdogan-i-saudijski-kralj-salman-o-iranu-sirijirusiji/
20
http://www.fsksrb.ru/fond-strateske-kulture/politika/erdogan-i-saudijski-kralj-salman-o-iranu-sirijirusiji/
21
http://www.advance.hr/vijesti/kompleksni-odnosi-izmedu-tri-kljucna-centra-bliskog-istoka-kakoankara-stvara-vlastitu-politiku-izmedu-rijada-i-teherana/
22
http://www.fsksrb.ru/fond-strateske-kulture/politika/erdogan-i-saudijski-kralj-salman-o-iranu-sirijirusiji/
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и новца у нову структуру, која би могла преузети Муслиманско братство. Нова
кадровска инфраструктура је на Универзитету Ал Азхар, и они су ослонац
клана Судаири.

ЗАКЉУЧАК
Безбједносне импликације које проистичу из вехабијског покрета у
БиХ константно производе напетост, а у политичким институцијама и даље се
на овај покрет гледа различитим очима. Стога, ни безбједносна политика није
уједначена, што одговара његовим идејним творцима и финансијерима. Седма
црвена потјерница, коју је Интерпол, на захтјев правосудних органа БиХ,
расписао за држављанином БиХ, због основане сумње на терористичку
дјелатност, требало би, ваљда, грађане БиХ и бројне међународне институције
које мотре на БиХ као земљу која је четврта у свијету по броју сиријских
ратника у односу на бројност становништва, да увјери да се на плану борбе
против тероризма озбиљно ради. То би, уједно, требало да буде доказ да су
информативни разговори са скоро 50 држављана БиХ, који су се са овог,
тренутно најпознатијег свјетског ратишта, вратили, дали резултат. Међутим,
шта је смисао поменутих потјерница које тражи земља у којој се судски
поступци за приступање терористичким организацијама, што Исламска држава
и Фронт ал Нусра, де факто јесу, јер се налазе и на америчкој листи
терористичких организација, најчешће завршавају нагодбом, гдје се за
признање кривице добије једногодишња затворска казн, која се може новчано
платити, а суд, уз то, осуђеног ослобађа плаћања судских трошкова?
У БиХ су питања која се односе на широку индоктринацију младих
путем бројних интернет портала и предавања, а држе их шеихови и даије у
илегалним заједницама и по импровизованим месџидима за које Исламска
заједница у БиХ користи називе „параџемати” и „парамесџиди”, јер
егзистирају мимо њене воље и насупрот Закону о вјерским слободама, одавно
постављена држави. Након што је из Исламске заједнице БиХ поручено да су
учинили своје и постигли договор са свима који су то хтјели, а да су сада на
потезу државни органи, након промптних најава, „акција” државе свела се на
инспекцијски преглед од стране комуналне полиције и новчане казне у износу
од пар стотина марака, које се, опет, изричу само најпознатијим параџематима,
попут оног у селу Ошве. За параџемате, односно вехабијске енклаве, који
слове као регрутни центри за одлазак босанских младића у редове
најпознатијих терористичких организација, из полиције Федерације БиХ, у
чијој надлежности се они и налазе, званично тврде да су под контролом.
Вољели бисмо да је тако, али више разлога имамо за зебњу, јер суштина
проблема и релација које произилазе из таквих заједница јесте њихова улога у
индоктринацији и регрутовању бораца за најпознатије терористичке
организације, који се сада враћају у БиХ, а веће казне би добили да су се
бавили џепним крађама. Све то указује да ће однос према вехабијском, тј.
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селефијском покрету, и даље бити камен спотицања у БиХ и непремостив јаз у
политичком дискурсу, превасходно у односима између Срба и Бошњака.
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Данко Јовановић1

МОГУЋНОСТ ПРИВРЕДНЕ САРАДЊЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Сажетак: Овај рад анализира резултате Студије „Сличности и
комплементарности привредне структуре Републике Србије и Републике
Српске као основа економске сарадње”. Студија је рађена у сарадњи
Министарстава регионалног развоја и локалне самоуправе Републике Србије и
Економског института а.д. Бања Лука. Завршена је 2014. године. Студија
представља аналитичку платформу за припрему и реализацију усвојеног
Пројекта „Подриње”. Циљ овог пројекта је интегрисани економски и
социјални развој регије Подриње, кроз заједничке иницијативе на
међувладином, регионалном и локалном нивоу. Протокол у вези с овим
Пројектом између Владе Републике Србије и Владе Републике Српске
потписан је 2. октобра 2012. године. Основни циљ студије је утврђивање
привредне позиције са тежиштем на кључним аспектима спољнотрговинске
економије Републике Србије и Републике Српске, те проналажењу кључних
утицаја на извоз и увоз, као и утврђивању могућности повећања међусобне
робне размене.
Кључне речи: Република Србија, Република Српска, Пројекат Подриње,
привредна сарадња, Протокол две Владе.

УВОД
Република Србија и Република Српска су 2006. године закључиле
Споразум о успостављању специјалних паралелних односа у складу са
Дејтонским споразумом. Споразум је направљен као уверење да ће допринети
друштвеном, демократском и привредном развоју Републике Српске (као и
БиХ у целини) и Републике Србије. Привредни развој Републике Србије и
Републике Српске треба да обезбеди материјалне претпоставке укупног
развоја. Целокупна политичка воља да се учврсти сарадња на обострано
задовољство, без стабилне економије која то треба материјално да обезбеди,
све може остати на нивоу жеља. Због тога, економска сарадња на принципима
наведеног Споразума, чини ову сарадњу специфичном у односу на уобичајену
економску сарадњу две привреде. Изражена политичка воља за већим
повезивањем, чију окосницу чини економска сарадња, углавном зависи од
привредне структуре. Привредна структура и Србије и Српске углавном је
наслеђена из претходног периода и у великој мери оптерећена распадом
заједничког тржишта, дугогодишњим санкцијама, технолошким заостајањем,
1
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одливом стручног кадра и др. Ови и други фактори су утицали на пад
конкурентности и заостајања у привредном развоју и Србије и Српске.
Економске законитости природно продукују супротности које, у великој мери,
игноришу политичка опредељења, тако да се, у начелу, може рећи да постоји
сарадња, али је она углавном условљена интересима појединих предузећа или
других привредних субјеката, што одаје слику велике спонтаности. Да би се
спровела политичка воља две Владе о специјалним и паралелним везама, било
је неопходно истражити све аспекте економске сарадње и комплементарности
привредних система, како би се сарадња подигла на виши ниво.
Са тим циљем реализовано је научно истраживање у виду Студије
„Сличности и комплементарности привредне структуре Републике Србије и
Републике Српске као основа економске сарадње”. Студија је рађена у
сарадњи Министарстава регионалног развоја и локалне самоуправе Републике
Србије и Економског института а.д. Бања Лука. Завршена је 2014. године.
Студија представља аналитичку платформу за припрему и реализацију
усвојеног Пројекта „Подриње”. Циљ овог пројекта је интегрисани економски и
социјални развој регије Подриње, кроз заједничке иницијативе на
међувладином, регионалном и локалном нивоу. Основни циљ студије је
утврђивање привредне позиције са тежиштем на кључним аспектима
спољнотрговинске економије Републике Србије и Републике Српске, те
проналажењу кључних утицаја на извоз и увоз, као и утврђивању могућности
повећања међусобне робне размене.
Поред наведеног, успешна сарадња Републике Српске и Републике
Србије тешко је остварива уколико, пре свега, не буде успостављена њихова
успешна прекогранична сарадња. Фокус прекограничне сарадње је
концентрисан на сарадњу између актера различитих институционалних и
функционалних карактеристика (локалне и регионалне власти, образовне,
културне институције, пословне асоцијације и удружења грађана) које дели
граница у одређеном прекограничном подручју. Када је реч о садржини,
прекогранична сарадња обухвата тзв. „локалне политике” и, пре свега, бави се
практичним решавањем широког спектра проблема свакодневног живота
грађана са обе стране границе. Прекограничну сарадњу, ЕУ посматра и као део
интегралног приступа управљања на више нивоа (наднационални, национални,
субнационални), с циљем да се побољша хоризонтална територијална кохезија
широм уједињене Европе (најновија дефиниција прекограничне сарадње коју
је развила Европска комисија приликом дефинисања циљева кохезионе
политике ЕУ за период од 2007. до 2013. године).
Граница између Републике Српске и Републике Србије је река Дрина.
Полазећи од Споразума о успостављању специјалних паралелних односа,
Влада Републике Српске и Влада Републике Србије, са циљем предузимања
заједничких активности за унапређење привредног и друштвеног живота
становника општина које гравитирају реци Дрини са обе њене стране,
потписале су, 2. октобра 2012. године, Протокол о сарадњи на пројекту
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„Подриње”. За реализацију овог пројекта потребно је да буду израђене
Платформа за разраду и реализацију, стратешки документи и пратећи акциони
планови, те разматране различите иницијативе, дефинисани конкретни
пројекти, извори финансирања и рокови за њихову реализацију, као и
мониторинг и евалуација истих. Протокол није први документ који се бави
прекограничном сарадњом у Подрињу. Пре њега, усвојен је Програмом
прекограничне сарадње Србија – Босна и Херцеговина (http://www.srb-bih.org),
формиран Еврорегион „Дрина-Сава-Мајевица” (Еврорегион „Дрина-СаваМајевица” основан је 2003. године у дистрикту Брчко и обухвата 16 општина
са подручја Босне и Херцеговине, Србије и Хрватске), а подручје је
обухваћено и Стратегијом Европске уније за Дунавски регион
(www.dunavskastrategija.rs). Предмет истраживања у овом раду биће питања
која су важна за реализацију Протокола о сарадњи на пројекту „Подриње”, а
анализираће се и резултати досадашњих пројеката. Да би се остварили
декларисани циљеви у поступку спровођења Споразума о специјалним и
паралелним везама, потребно је хармонизовати стратешке циљеве, ускладити
привредне структуре и хармонизовати и синхронизовати мере економске
политике, те инструменте њеног спровођења.

АНАЛИЗА ИСТРАЖИВАЊА
Општи приступ анализи темељи се на Линдеровој теорији билатералне
размене, а мерење сличности и комплементарности структуре извршено је
применом Фингеровог и Креининовог индекса, те индекса трговинске
комплементарности. На основу резултата анализе применом поменутих метода
и инструмената анализе, дефинисана је инверзна интерпретација као основа за
постављање стратегије економске сарадње у појединим делатностима. Осим
тога, у анализи су примењени методи компаративне анализе, одређени методи
статистичко-математичке анализе, као и анализе студије случајева. Наведеним
статистичким и математичким методама утврђено је стање и објашњен део
узрока и последица. Посебно је анализирана постојећа регулатива и пракса,
као и примењиване економске политике двеју влада и њихов утицај на
сарадњу. Овим анализама су обухваћене промене у трговинском амбијенту у
последњих шест година.

ПРИВРЕДНЕ АКТИВНОСТИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
У периоду од 2008. до 2012. године, привреда Републике Српске је
извозила у 80 до 90 земаља или територијалних јединица, при чему је овај број
растао. Укупан извоз Републике Српске у просеку је око милијарду еура.
Првих 10 земаља представљају 10 најзначајнијих извозних тржишта у која иде
у просеку 83,6% укупног извоза, док су остале земље укључене ради лакше
упоредивости са увозом у посматраном периоду, као и због каснијег рачунања
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неопходних индекса и утврђивања међусобног односа размене Републике
Српске и Републике Србије.
Према анализираном петогодишњем просеку, најзначајнија земља
извозни партнер Републике Српске је Србија, на другом месту је Италија, са
нешто мањом вредности извоза, а потом следе Хрватска, Немачка, Словенија и
друге земље. Битно је уочити да, у посматраном периоду, Србија има благи
пад у учешћу извоза из Републике Српске (-0,2%), док је највећи релативни
успех у извозу Република Српска остварила са Аустријом (18.32%) и Црном
Гором (17.29%). Од анализираних земаља, значајне стопе раста су остварене и
са Бугарском (17.60%), Кином (112.72%) и Русијом (13,65%), али је њихово
учешће у укупном извозу веома скромно (0.16-0.32%). Највећи релативни пад
у извозу Република Српска је остварила са Швајцарском (-16.53%) и
Румунијом (-29.02%), која је и иначе мали купац роба из Републике Српске.
Оно што охрабрује јесте чињеница да је забележено релативно повећање
извоза у већину посматраних земаља, док је, од анализираних земаља, само са
поменуте три земље тај однос био негативан.
Укупан увоз Републике Српске, у периоду од 2008. до 2012. године,
износио је преко две милијарде еура годишње. У анализираном периоду,
Република Српска је увозила из 147-154 земље (територијалне јединице), при
чему је њихов број био најмањи у последњој од посматраних година. Из
изнетих чињеница може се закључити да је укупан извоз на годишњем нивоу
око 1,2 милијарде еура, увоз око 2,3 милијарде еура, бруто национални
доходак око 4,3 милијарде еура, што говори о великој непокривености увоза
извозом. У анализираном периоду, само су два подручја делатности имала
већи извоз од увоза: производња и снабдевање електричном енергијом, гасом,
паром и климатизација и снабдевање водом; канализација, управљање отпадом
и делатности санације животне средине, али су унутар подручја са већим
увозом од извоза, неке области имале позитиван биланс размене (нпр.
шумарство и сеча дрвета и риболов и аквакултура).
Забрињава чињеница да Република Српска у пољопривредним
производима задовољава само мали део својих потреба. Робна структура
извоза Републике Српске је веома неповољна. Главни извозни производ
(деривати нафте) у целини зависи од увоза. Остали производи, који се налазе
на самом врху по значају за извоз, су електрична енергија и сировине или
полупроизводи. Технолошки сложенији финални производи, који би могли
генерисати јачи економски развој, нису значајније заступљени у извозу
Републике Српске.
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ПРИВРЕДНЕ АКТИВНОСТИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Индустријску производњу, у посматраном периоду, карактерише:
технолошко-економско заостајање већине капацитета, незадовољавајући ниво
квалитета производа, услуга по светским стандардима, висок увоз, низак ниво
маркетинг менаџмента и управљања производњом, вишкови радне снаге,
недостатак директних страних инвестиција итд. Физички обим индустријске
производње у 2013. години бележи раст од 5,5% (прерађивачке индустрије
4,8%), док је просечна стопа раста у периоду од 2001. до 2013. године
износила 0,7% (прерађивачке индустрије 0,4%). Индустрија Србије бележи
раст од 9,3% у односу на 2000. годину (прерађивачка индустрија 4,8%).
Учешће јавног дуга у БДП кретало се силазном путањом до 2008. године, да би
се, од 2009. године, услед дејства негативних ефеката светске кризе на
привредну активност Србије повећало (са 29,2% у 2008. на 61,2% у 2013.
години, упркос административном лимиту од 45% БДП). Учешће спољног
дуга у БДП, као основни индикатор екстерне солвентности, иако смањено са
86,9% у 2012. на 81,7% у 2013. години, изнад је нивоа високе задужености од
80% према критеријуму Светске банке.
У 2012. години, у привреди Србије пословало је 92.157 привредних
друштава у којима је запослено 1.004.336 радника. У односу на 2002. годину,
број предузећа већи је за 25.196 привредна субјеката, док је број запослених
смањен за 302.130 радника (просечна годишња стопа пада запослености
износи -2,8%). Пословање српских предузећа од 2002. до 2012. године
оптерећено је високом задуженошћу и кумулираним губицима. Укупне
обавезе су, у 2012. години, два пута веће него на почетку транзиционог
периода и прелазе вредност капитала за 33,5% (у 2002. години укупне обавезе
чиниле су 64,7% вредности капитала), док кумулирани губитак учествује
44,8% у капиталу  11 структурних поена више него 2002. године. Висок износ
кумулираних губитака (21,8 млрд ЕУР) утицао је на смањење капитала – стопа
изгубљеног капитала привреде у 2012. години износи 35,4%. Кумулирани
губици по запосленом вишеструко превазилазе добит по запосленом и у
посматраним годинама имају тренд раста. Спољнотрговинска размена
Републике Србије у 2012. години достигла је 23,6 млрд. ЕУР (8 млрд. ЕУР
више него 2006.). Просечни годишњи раст обима размене у периоду од 2006.
до 2012. године износио је 10,1%, док је у посматраном периоду извоз
просечно годишње растао 13,7%, а увоз 8,3%. Вредност увоза у целокупном
периоду превазилази вредност извоза – у просеку 6,2 млрд. ЕУР (5,9 млрд.
ЕУР у 2012).
Покривеност увоза извозом повећана је са 48,8% у 2006. на 59,8% у
2012. години. Међутим, не треба занемарити чињеницу да је услед смањене
домаће тражње, у периоду кризе увоз растао по нижим стопама од извоза.
Највећи извозник је прерађивачка индустрија са просечним учешћем од 86,4%
и просечном годишњом стопом раста од 13,3% у периоду од 2009. до 2012.
године На другој позицији је пољопривреда са учешћем од 8,5% у извозу у
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2012. години и високом просечном годишњом стопом раста од 25,5%. Поред
пољопривреде, високе просечне годишње стопе раста остварили су сектори
рударство (35,8%) и снабдевање водом и управљање отпадним водама (34,8%),
тако да се може очекивати и даљи раст ова три сектора у извозу.
У увозу, такође, доминира прерађивачка индустрија са учешћем од
78,0% у 2012. години  12,7 структурних поена више него 2009. године
(просечна годишња стопа раста износи 15,3%). Од осталих сектора издвајају се
рударство и пољопривреда са учешћем у увозу 2012. године 10,3%, односно
3,1%. Салдо укупне спољнотрговинске размене је негативан у свим
посматраним годинама и растао је по просечној годишњој стопи 2,4%.
Прерађивачка индустрија чини 65,6% дефицита у 2012. години, а негативан
салдо размене овог сектора повећавао се у просеку годишње 19,9%. Већина
сектора је исказала негативан биланс размене, осим у секторима
пољопривреда, шумарство и рибарство; снабдевање водом и управљање
отпадним водама и; стручне, научне, иновационе и техничке делатности у
којима је вредност извоза у свим годинама већа од вредности увоза.
У 2012. години, Република Србија је извозила у 152 земље света (151 у
2008. години; 162 у 2011. години), а на европском континенту у 40 држава
реализовано је 95,3% извоза, од чега се преко 58% односи на чланице
Европске уније. Највећа вредност спољнотрговинске размене у периоду од
2008. до 2012. године остварена је са 17 земаља у које је у 2012. години
извезено 7,3 млрд. ЕУР (82,3% извоза), док је увоз из ове групе земаља
достигао 10,9 млрд. ЕУР (74,0% укупног увоза). Најзначајнији извозни
партнери Републике Србије су Немачка, Италија и Босна и Херцеговина са
којима је остварено 31,7% извоза у 2012. години. У поређењу са 2008.
годином, Босна и Херцеговина је изгубила водећу позицију и смањила учешће
у структури српског извоза за 2,6 структурних поена, док је извоз у Немачку и
Италију растао по просечној годишњој стопи од 7,2%, односно 5,0%
респективно. Негативна просечна годишња стопа раста извоза, поред са БиХ (1,9%), остварена је са Црном Гором (-8,2%), Словенијом (-0,6%), Француском
(-1,5%) и Аустријом (-8,3), док је највећи раст извоза у посматраном периоду
остварен са Турском (47,4%) и Кином (41,5%), али је њихово учешће у
укупном извозу земље и даље на ниском нивоу.
У посматраном периоду, Република Србија је увозила из више од 170
земаља света, а скоро 1/3 увоза остварена је са Русијом (10,9%), Немачком
(10,9%) и Италијом (9,7%). Спољнотрговинска размена Републике Србије
износи око 22,3 милијарди еура, при чему је непокривеност увоза извозом око
6,3 милијарди еура.
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ЗАКЉУЧАК
Компаративна
анализа
основних
перформанси
структуре
спољнотрговинске размене Републике Српске и Републике Србије показује да
је, иако у опадајућем тренду, Србија за Републику Српску значајан
спољнотрговински партнер. Од укупно оствареног извоза Републике Српске у
2012. години, у Републику Србију је извезено 16,4%, а од укупног увоза из
Србије је 19,3% извезено у Републику Српску. У робној размени са Србијом,
Република Српска остварује дефицит који у 2012. години чини преко 1/5
укупног дефицита Републике Српске. На другој страни, тржиште Републике
Српске је, и поред ниског учешћа у укупном извозу (5,0% у 2012. години) и
укупном увозу (1,3%), значајно за Републику Србију због континуирано
оствареног суфицита. Иако је остварени суфицит у 2012. години, у односу на
2008. годину мањи за 1/3, Република Српска је једна од дестинација са којима
Србија остварује робни суфицит (Босна и Херцеговина, Румунија, Црна Гора,
Македонија и Словачка).
Основне карактеристике спољнотрговинске размене Републике Србије
и Републике Српске су следеће:
(1) Низак ниво извоза и низак степен прилагођености извоза увозној
тражњи земаља ЕУ. Доминантност ниско и средње-ниско технолошких (low i
medium-low tech) области прерађивачке индустрије указује на ниску извозну
конкурентност са слабим асортиманом производа и непостојањем
препознатљивих брендова. Такође, постојећа извозна структура је под
утицајем временских прилика (пољопривредни и производи прехрамбене
индустрије), као и глобалних кретања и промена на светском тржишту.
Најкрупнији проблеми се односе на техничко-технолошки застареле
производне капацитете и инфраструктуру, неконкурентну производну
технологију, слабу контролу квалитета, неадекватно паковање и маркетинг
технике итд.
(2) Доминантне извозне гране у Републици Србији су: прерађивачка
индустрија, енергетика и пољопривреда, шумарство и рибарство – преко 1/3
извоза односно 39,1% оствариле су четири области: производња прехрамбених
производа, производња основних метала, пољопривредна производња, лов и
услужне делатности и производња моторних возила и приколица. Доминантне
извозне гране у Републици Српској су: прерађивачка индустрија и енергетика
 преко 1/3 извоза оствариле су три области: производња базних метала,
производња кокса и рафинисаних нафтних производа и производња коже и
производа од коже. Увозна зависност је висока, посебно у области високих
технологија и енергената (нафта, гас).
(3) Континуирани и растући дефицит резултат је неконкурентности
привреда Републике Србије и Републике Српске. Дефицит Републике Србије
(5,9 млрд. ЕУР) чини 1/4, а дефицит Републике Српске (1,1 млрд. ЕУР) скоро
1/3 укупне спољнотрговинске размене у 2012. години. Опредељујући утицај на
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висину дефицита, у обе економије, имају прерађивачка индустрија и
рударство.
(4) Низак степен покривености увоза извозом. У Републици Србији
степен покривености увоза извозом повећан је са 48,8% у 2006. на 59,8% у
2012. години, а у Републици Српској је смањен са 55,8% на 52,9%.
Анализа мерења комплементарности и сличности структуре робне
размене Републике Србије и Републике Српске, заснована на примени
дескриптивних индикатора робне размене показује:
а) Ниска технолошка интензивност извоза  Србија и БиХ спадају у
ред земаља са веома високим учешћем сировина и, истовремено, веома ниским
уделом високо технолошко интензивних производа у укупном извозу, што
указује на веома неповољну извозну структуру. Сировине чине око 50% извоза
Републике Србије. Житарице у извозу сировина учествују са 5,9% (од чега се
преко 85% односи на кукуруз), а руде метала 20,5% (бакар 65,9%). Око 60%
укупног извоза БиХ су сировине, а највише дрво 12,1% и алуминијум са
учешћем од 22,4%.
б) Извоз и увоз између две земље далеко је интензивнији од њихове
укупне размене на светском тржишту.
в) Међусобни интензитет извоза је висок уз повољнији статус Србије.
г) Сличност структуре увоза, и по производима и по земљама, је већа
од сличности структуре извоза. Технолошки јаз је ограничавајући фактор
извозне активности, јер су у извозној структури обе земље најзаступљенији
производи на бази природних ресурса којима оне располажу (примарни
производи), док је тражњу за high-tech производима једино могуће задовољити
на тржиштима развијених држава, па отуда и веће вредности индекса
сличности увоза Србије и БиХ по земљама.
д) Ниска подударност извозне структуре, што значи да Србија и
Република Српска својим производима међусобно нису конкуренти и да
постоји могућност привредне сарадње и њиховог заједничког наступа на
глобалном тржишту (коефицијент подударности  Coefficient of Conformity).
Подударност увоза Србије и Републике Српске је већа (производи високе
технологије), као и подударност робне размене која се углавном заснива на
тржишту ЕУ.
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SUMMARY
CURRENT STATE, STRATEGY AND PERSPECTIVES OF THE
NATO ALLIANCE
Radovan Radinović
Summary: In this paper, the main preoccupations of the NATO leaders, expressed
at the Warsaw Summit held this year in summer, are presented. There were
discussions on a new identity of the NATO Alliance not only as a regional but also
as a global factor of Euro-Atlantic security. This new NATO`s identity is reflected
in strengthening political-security character of the Alliance while its purely military
character is getting less evident. The Summit was focused on measures to be taken
in order to suppress growing Russian influence in the world, especially in the
Russian neighborhood. These include a wide spectrum of measures, ranging from
political and propaganda to military and security measures.
Key words: NATO`s identity, NATO`s expansion, suppressing Russian influence,
NATO strategy, NATO Warsaw Summit, strengthening NATO`s Eastern and
Northern flanks.

NATO STRATEGY 2020 AND WARSAW SUMMIT: CONTINUITY
OF NATO POSITIONING IN EASTERN EUROPE
Dušan Proroković
Summary: The last NATO summit held in Warsaw in 2016 confirmed that there is
a continuity of NATO positioning in Eastern Europe. The aim of the research is to
examine on the basis of which strategic and doctrinal documents NATO plans its
policy in the region. Combined use of methods of literature review and content analysis of various official NATO documents leads to conclusion that the Strategic concept NATO 2020 adopted in 2010 has a key place in the system of policy planning.
This strategy is aimed at the long-term positioning of NATO, and when it comes to
regional security in Eastern Europe three topics are the most important: the relationship with Russia, positioning in the Middle East and the issue of cooperation with
the EU. In addition to introductory and concluding remarks, the paper consists of
two parts. The first part describes the compliance of the NATO summit final acts
with the Strategic concept, and the second part explains the priorities and objectives
defined in the Strategic concept, with special emphasis on energy security.
Key words: NATO, Eastern Europe, NATO Strategic concept 2020, EU, Russia,
Iran, energy security.
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NATO ALLIANCE AS AN INSTRUMENT OF THE UNITED STATES
OF AMERICA FOREIGN POLICY
Radomir Milašinović
Summary: In this paper, an effort has been made, based on facts, to analyze
the place and role of the NATO Alliance in the implementation of the USA
foreign policy worldwide. Predominant role of this country in the NATO
Alliance has led to its transformation from defence “umbrella” to an agent for
implementation of the force policy and its manifestations in international
relations. Expanding the Alliance to Southeastern Europe and its installing in
proximity of the Russian Federation borders has made the security in the
world fragile and unpredictable. By marginalization and ignoring the UN and
the collective defence system by the USA and others under their influence,
attempts to create an unipolar world have led many countries and nations to
the situation which is characterized by lack of freedom i.e. loss of full sovereignty and to limited opportunities for acting not only abroad but also internally. An “orgy of force”, dirigisme, threats, blackmails and pressures have
caused balkanization of the Balkans, extremely conflict situations and chaos
in countries such as Iraq, Libya, Syria, Afghanistan and also newly created
states and quasi-states like Kosovo with Bondsteel as its capital. The fact is
that this course has to be changed if we expect the world to survive.
Key words: NATO Alliance, United States of America, foreign policy, international community, East, West.

NATO`S ATTITUDE TOWARD THE BALKANS
Mitar Kovač
Summary: Today, after a period of unipolarism which followed the

dissolution of the Warsaw Pact, a multipolar world is emerging. This
transformation of the world, in security and in every other sense, causes the
inertia regarding the use of force. Therefore, there is more and more referring
to uncontrolled chaos in international relations. The level of violence is
increasing, especially the violence performed by the United States and the
leading countries of the West against nations and states that are
„disobedient“. Various methods of these actions have been perfected in forms
sanctions, blockades, secessionist movements, so-called color revolutions,
their support or denial. This can be seen through many examples, but the
most obvious example is the attitude of NATO, primarily the US and the
leading EU countries towards the Serbian national interests in Kosovo and
177

Metohija and also towards the Republic of Srpska. These double standards
indicate the complexity of contemporary international relations and the
attitude of NATO towards the Balkans. Such attitudes of the leading Western
countries have been culminated in putting pressure and imposing conditions
to the Republic of Serbia to reach substantial recognition of the results of
terrorism and NATO aggression against SR Yugoslavia through the so-called
negotiations between Belgrade and Pristina.
Key words: NATO, interests of great powers, Balkans.

NEO-OTTOMANISM VERSUS PAN-ISLAMISM
Miroljub Jeftić
Summary: This paper analyzes insights and basic determinants of the concept of
Neo-Ottomanism, which increasingly begins to preoccupy Serbian, Balkan and the
world politics and political science. The focus of the analysis is given from the
aspect of political science of religion as one of the youngest politicology discipline.
Neo-Ottomanism is just one of the concepts that describe policy of the Ottoman
Empire, modern Turkey and the Turks. In addition to Neo-Ottomanism, the relevant
terms are also Ottomanism, pan-Turkism and pan-Turanism. When analyzing recent
historical events, it becomes clear that Turkey strengthens its influence in the
Balkans and the Middle East, where it used to be a sovereign or manifested
inviolable influence by military force and Islam. These are not attempts to unite
these countries under the Turkish flag and to return them under Ottoman
sovereignty, but to exert a strong and direct political, military, economic and cultural
impact on them. Such actions taken by Turkey were evident in the civil war in
Bosnia, the NATO aggression against FR Yugoslavia and in war in Syria. Turkey is
directly involved in the war in Syria through direct participation in war and support
of terrorist forces and the so-called moderate opposition forces. By acting illegally
and aggressively, Turkey has come to a situation to act also against Russia, by
bringing down the plane of the Russian Federation Armed Forces, deeply in the
Syrian airspace. Since the breakup of the former SFR Yugoslavia, Turkey, directly
and very openly acts against Serbian national interests. When the threat of Islamic
extremism exhausts by the story of Neo-Ottomanism, then, according to the
Trilateral Commission plans, those who provide some investment appear under the
guise of friends, but those who certainly are behind the most direct anti-Serbian
plans and actions. How else to call such an action, but as anti-Serb, especially when
the same investors as their great friends present people who were the main financiers
of the KLA, as was Sheikh Mohammed's father who was a major financier of this
terrorist organization.
Key words: Neo-Ottomanism, pan-Islamism, Ottomanism, pan-Turkism, panTuranism.
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ISLAMIC TERRORISM, USA AND NATO IN THE BALKANS –
ALLIANCE THAT LASTS
Jelena Vukoičić
Summary: Islamic fundamentalism and terrorism are among the biggest security
challenges in contemporary world. Although the West, led by the USA, is on the top
of the list of Islamic terrorists’ enemies, relations between the USA and the NATO
military alliance and the Islamic terrorist network imply, among other things, a
special strategic cooperation which in its full capacity began in the 70s of the last
century during Afghanistan war, and has continued in various forms to the present
day. One of the regions in which the USA and NATO alliance “tolerated” the
presence of Islamic extremists for many years is the Balkans, where wide and well
organized network of fundamentalists and also terrorists’ network have already
existed. Cooperation between NATO alliance and Islamists in the Balkans started
after dissolution of the SFR Yugoslavia and the beginning of war in Bosnia and
Herzegovina, in which, among others, several dozen thousands of mujahedins from
Asia and Africa participated. After the war, good relations of the USA, NATO and
Muslim extremists have continued. It could be explained by geostrategic interests of
the greatest world power. The USA, in fact, have used Islamic terrorists not only for
maintaining constant tensions in the Balkans and thereby controlling it more easily,
but also for destabilizing and more easily and completely controlling the whole
Europe, making it dependent on constantly present USA and NATO forces.
Key words: Balkans, NATO alliance, USA, Europe, EU, Islamic fundamentalism
and terrorism.

PSYCHOLOGICAL ROOTS OF INSECURITY: EUROPA, RUSSIA
AND REPUBLIC OF SRPSKA
Mila Alečković
Summary: Today's concept of security is impossible to contemplate without
analyzing the real cause of the world wars and the collapse of major world currency
- dollar. In the new geopolitical recomposition of the world which is before us, a
small so-called “Brussels Europe” is expected to shift from technocratic Atlantic
center towards the concept of the great de Gaullist Europe with Russia, or to the old
concept of Eurasia on a large and unique continent, the concept charted long ago by
Russian authors. Decline of the American currency dollar, the global bank crisis that
deepens and promotion of “Europe of Nations and Freedom Group”, clearly testify
to this. Predictions are that in the near future France and Germany will seek their
place in the great Eurasian Union. Bearing all this in mind, this paper points out the
true concept of psychological security, which aims to recompose the world
economy, reset the currency on the gold base and rebuild the trust between states
and nations. Serbia and Republic of Srpska in the future world and in the Russian
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security zone will no longer be experimental laboratories of North America's wars,
or instrumentalization of Islamic fundamentalism.
Key words: dollar, gold, North America, Europe, security, Serbia, Republic of
Srpska, Eurasia.

NATO IN BOSNIA AND HERZEGOVINA IN THE SERVICE OF
WESTERN POLICY TOWARD BALKANS
Stanko Nišić
Summary: All the wars waged in the Balkans with the aim to master this territory,
were initiated, fought and completed in compliance with the interests of foreign
powers. The peace that followed these wars has also usually been imposed to Balkan
nations, which is why it was never long lasting. Therefore, it is quite certain that the
peace that was imposed in Dayton in 1995 to Bosnia and Herzegovina will not have
a long life. When it comes to the Serbian people in the Balkans, there is an important
specificity that has crystallized during its history. Namely, it is an evident constant
that the Serbian nation, unlike other Balkan nations, was less patient and tolerant
toward all conquerors and enslavers of the Balkans. Other nations were more skilled,
even temporarily, in bowing to invaders no matter who they were. That is why the
consequences of wars in the Balkans were the most disastrous for the Serbian nation.
In the time of the breakup of Yugoslavia, America has realized that the EU didn`t
define its unique Balkan policy, nor it was able to carry out the US objectives in the
Balkans, not to let anyone, not even the Serbs to oppose their geostrategic plans – to
exploit till the end their victory in the Cold War.
The reason why the US has been taking pro-Muslim positions in conflicts in Bosnia
and Herzegovina is the Islamic factor which should have been taken into account.
Many powerful Western media corporations are partly owned by individuals having
Islamic origin. Also, Vatican had a great influence on the bias towards Croats in
conflict with the Serbs in Bosnia and Herzegovina, because the papal curia has been
given the tone of writings of many conservative newspapers in Italy. Thus, the
Croatian victims killed by Muslims were portrayed in the media as the Serbian
atrocities. The NATO, as a joined military power of Western countries, played a
crucial role in weakening the defence of Serbian positions. The main objective of the
initial Muslim terrorist actions in the war in Bosnia and Herzegovina was provoking
external intervention that would replace the inferiority of the Muslim army. On the
other hand, requests for intervention were matched with interests of NATO which,
in the absence of a real enemy, welcomed such an experimental engagement in
preparations of the Alliance for more extensive and significant actions in time to
come. That`s why they sought favorable inducements for their intervention. Thus,
NATO undertook combat operations on several occasions to weaken positions of the
Republic of Srpska. The Hague tribunals was formed at the request of the United
States, in order to, through trials for Serbs, cover up and justify the real causes of the
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civil war in Bosnia and Herzegovina, and also the greatest crime committed − a
crime against peace, as the basis for all crimes committed by all three sides in
Bosnia and Herzegovina. Also, the UNPROFOR are, in fact, formed to oppose the
Serbian army in Bosnia. The war in Bosnia and Herzegovina served as a means of
justification for the new role of NATO in Europe and the world. Terrorist incidents
in Sarajevo and Srebrenica had to happen because NATO was in a hurry to
consolidate and try out their functions, in order to prepare for more difficult tasks
which await it in the further march of the West to the East. Thus, it quickly grew
from defensive pact in the “Alliance for defense of interests”, which are, apparently,
mostly American.
Key words: NATO, UNPROFOR, bias, liberties, NATO experiment, crime against
peace.

JUDICIARY AND THE DAYTON PEACE AGREEMENT
Vitomir Popović
Summary: The General Framework Agreement for Peace in Bosnia and
Herzegovina was signed in Paris on 14 December 1995. Signing of this Agreement
was preceded by the Peace Conference, held from 1 to 21 November 1995, in the
United States, in Ohio at Wright Patterson Air Force Base, which is located in
Dayton. This Agreement is one of the international agreements having public-legal
character and it is of great importance for establishment of peace in the former
Yugoslav republic of Bosnia-Herzegovina after the three and a half year long war in
which tens of thousands of human lives were lost and over a million people lost their
homes and sought refuge abroad. On the basis of this Agreement, relations between
the Republic of Srpska and the Federation of Bosnia and Herzegovina have been
definitely regulated, the former Yugoslav Republic Bosnia and Herzegovina
changed its internal structure and, according to the Agreement, consists of the
Republic of Srpska, occupying 49% of the territory and the Federation of Bosnia and
Herzegovina, occupying 51% of the territory. It is a complex international
agreement which consists of two parts, the so-called military and civilian aspects of
the Peace Agreement. The Civilian aspects of the Peace Agreement consist of 11
Annexes and they directly define the relationships and rights between the entities,
the Republic of Srpska and the Federation of Bosnia and Herzegovina and joint
institutions in Bosnia and Herzegovina. Regarding judicial institutions at the level of
Bosnia and Herzegovina, there is only the Constitutional Court of Bosnia and
Herzegovina and all other judicial institutions exist at the level of the Republic of
Srpska and the Federation of Bosnia and Herzegovina, as entities. By decisions of
the High Representative, referring to the Bonn Declaration of 10 December 1997,
and others, such as the Madrid, Sintra, Brussels declarations, etc., the Law on the
Court of Bosnia and Herzegovina and the Law on Prosecution of Bosnia and
Herzegovina were imposed, which, contrary to the Constitution of Bosnia and
Herzegovina and the Constitution of the Republic of Srpska, have changed the
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internal judicial structure of Bosnia and Herzegovina. Imposed laws and decisions
are not in accordance with international law and the above mentioned constitutions,
which give the Republic of Srpska and its institutions the right to consider such
decisions or imposed laws as unconstitutional and to seek at the same time adequate
solutions with the aim of eliminating the unconstitutionality of the aforementioned
institutions.
Key words: General Framework Agreement for Peace in Bosnia and Herzegovina,
Dayton Peace Agreement, the Republic of Srpska, Court of Bosnia and Herzegovina,
Prosecution of Bosnia and Herzegovina, unconstitutionality.

REVISION OF DEYTON-PARIS PEACE AGREEMENT FOR THE
PURPOSE OF UNITARISATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA
Siniša KARAN
Summary: In terms of security, freedom and overall protection, the state is seen as
an institution which is to guarantee, with its real power, the security of its citizens
and “justice as the order of the state union”, being therefore in the service of its
citizens as a “public service” and a “main source of social regulations”. In the
broadest sense, security is determined as the ability of the state and society to
preserve their independence and sovereignty, both external and internal integrity.
The aim of this research is to clarify the constitutional and legal nature of the
problem of identification of clear national interests and their articulation through
security, as well as the overall constitutional and legal system, as a special problem
in Bosnia and Herzegovina. Primarily, the method of analysis of constitutional and
legal nature of forms of state organization of Bosnia and Herzegovina was used, by
analyzing the constitutional position of Bosnia and Herzegovina from the aspect of
constitutional protection of citizens security, and looking through the prism of
human rights, natural rights, in particular, it could be stated that they are nominally
resolved. On this occasion, without assessing the realization of these rights in
Bosnia and Herzegovina, it could be concluded that the approach to this issue has
been colored by everyday life of the citizens of Bosnia and Herzegovina and
characterized by a high level of disagreement, even on this issue. Results and
conclusion obtained point out the strict implementation of constitutional provisions
in regard to relationship between the federal units (entities) and the federal
government (BiH), particularly in terms of constitutional division of responsibilities,
which is characterized by a positive enumeration for BiH and a presumption of
responsibility (negative clause) for federal units (entities). We have shown that
disruption of this key existential element of any federation in the world and
therefore also in Bosnia and Herzegovina makes society unstable, both politically
and in security terms, with an uncertain outcome in the future.
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Key words: federalism, federation, federal unit, form of state organization,
unitarism, unitary state, responsibilities, forms of state power, institutions of state
power.

MILITARY ASPECT OF DAYTON-PARIS PEACE AGREEMENT
Annex I-A and Annex I-B of the Agreement
Gostimir Popović
Summary: Dayton-Paris Peace Agreement is one of the three most important and
comprehensive international agreements relating to the European territory in the 20th
century. The Agreement was the outcome of negotiations and the existence of good
will for stopping conflicts of all kinds. The Agreement conception is generally based
on the idea of building a decentralized system that can be sustainable and whose
development is possible only if based on all sides’ full agreement. In that sense, all
the annexes which were created and adopted constitute the Agreement which, under
the fair circumstances for its implementation, could have great chances for success.
Military segment of its implementation represents a special dimension. Through the
implementation of the Agreement many manipulations and deceits occurred that
were in all cases directed towards Republic of Srpska and generally towards the
entire Serbian nation.
Key words: agreement, implementation, peace, documents, sides, military aspect,
Republic of Srpska, Federation of Bosnia and Herzegovina, international
organizations, Implementation Force.

ISLAMIC EXTREMISM IN BOSNIA AND HERZEGOVINA AS A
SECURITY THREAT TO REPUBLIC OF SRPSKA
Predrag Ćeranić
Summary: The main manifestation of Islamic extremism in Bosnia and
Herzegovina is Wahhabi (Salafi) movement. Wahhabi organization is present in
Bosnia and Herzegovina through a number of mosques that exist outside the Islamic
Community of Bosnia and Herzegovina and contrary to the Law on religious
freedoms. In public and political discourse they are known as para-mosques and in
security context, they have the status of recruitment centers from which volunteer
fighters travel to join Syrian-Iraqi war. Their return to Bosnia and Herzegovina
undoubtedly has security implications which we will try to explore. Although the
Salafi movement is in public mostly perceived through relationship of its followers
with the most famous terrorist organizations, Islamic state and al Kaida, its structure
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is multilayered. A number of fractions existing within the Salafi community, which
often cause conflicts due to divergent ideas in the movement on the global level, are
also present in Bosnia and Herzegovina. In that context, in addition to already
mentioned, so called “jihad” fractions, the most attention should be given to Muslim
Brotherhood. In this paper we will try to explore how serious is a threat coming
from Salafi fractions to security of Republic of Srpska. The method of content
analysis and comparative techniques will be used.
Key words: Wahhabi (Salafi) movement, Islamic state, al Kaida, Muslim
Brotherhood, caliphate, fractions, para-mosques.

POSSIBILITY OF ECONOMIC COOPERATION BETWEN
REPUBLIC OF SERBIA AND REPUBLIC OF SRPSKA
Danko Jovanović
Summary: This paper analyses the results of the study “The similarities and

complementarities of economic structure of the Republic of Serbia and
Republika Srpska as a basis for economic cooperation.“ The study was
conducted in cooperation between the Ministry of Public Administration and
Local Self-Government of the Republic of Serbia and the Economics Institute
a.d. Banja Luka. It was completed in 2014. The study represents an analytical
platform for the preparation and implementation of the adopted Project
“Podrinje“. The aim of this project is integrated economic and social
development of the region Podrinje through joint initiatives on
intergovernmental, regional and local level. Protocol relating to this Project
between the Government of the Republic of Serbia and the Government of
Republika Srpska was signed on 2 October 2012. The main objective of the
study is to determine the economic position with a focus on key aspects of
foreign trade economy of the Republic of Serbia and Republika Srpska, and
to find key influences on export and import, as well as to determine the
possibility of increasing mutual commodity exchange.
Key words: Republic of Serbia, Republic of Srpska, Project “Podrinje“, economic
cooperation, Protocol between two governments.
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РЕЗЮМЕ
СОСТОЯНИЕ НАТО, СТРАТЕГИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Радован Радинович
Сжато: Данное приложение говорит о главных увлеченностей владельцев
НАТО, поставленных на самите/конференции НАТО в Варшаве летом в 2016
году. Речь шла о новом тождестве НАТО как глобального фактора мировой,
а не регионально -евроатлантической безопасности. То новое тождество
НАТО политики проявляется в
выраженой политической безопасности, а
меньше в военной Алиансе. Средоточение самита/конференции было на
подавлении русского влияния в мире, а особенно в русском соседстве.
Деловитость принятых мер была
широкого спектра от политическопропагандитских до военно-безопасных.
Ключевые слова: тождество НАТО, расширение НАТО, пресечение русского
влияния ,стратегия НАТО, самит НАТО в Варшаве, укрепление восточного и
северного крыьлев НАТО.

СТРАТЕГИЯ НАТО 2020 И ВАРШАВСКИЙ САММИТ:
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОЗИЦИОННОСТИ НАТО
ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ
Душан Пророкович
Сжато: Последний Саммит НАТО состоя лся в Варшаве в 2016 году, показал
сущ ествование последователь ности и позиции НАТО в восточной Европе.
Цель исследования испытать с каких военных и доктринарнных документов
НАТО планирует свою политику в регионе. Пользуясь методом комбинации
литературы и анализа содержания различных официалных документов НАТО
союза, пришли к выводу, что главное место в системе планировки политики
занимает Стратегическая концепция НАТО 2020 принята в 2010 году.
Данная стртатегия направлена на долгосрочный
период установления
НАТО, когда идет речь о регионал ной безопасности воточной Европ ы
важны 3 темы: отношение к России, позиционность на Ближнем Востоке и
сотрудничество с Европейским Союзом.
Наряду с прелиминарной и заключитель ной части научный труд состоит из
двух частей. В первой части идет речь о согласованности заключительных
актов НАТО саммита с стратегической концепцией с особым акцентом на
энергетическую безопасность.
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Ключевые слова: НАТО, восточная Европа, Стратегическая концепция
НАТО 2020, ЕС, Россия, Иран, энергетическая безопасность.

НАТО-ПАКТ КАК ИНСТРУМЕНТ ВНЕШНEЙ ПОЛИТИКИ
СОЕДИНЕННЫХ ШТАТAX АМЕРИКИ
Радомир Милашинович
Сжато: Данный текст анализирует место и роль НАТО-пакта в реализации
внешней политики США во всем мире. Господствующая роль данной
страны в Союзе привела его до трансформации от оборонительного „зонта“ до
агенса реализации политики сил и их проявлений в междунаро-дных
отношениях. Его расширение на юго-восток Европы и установление недалеко
от границ Русской Федерации совершили безопасность мира хрупким и
неизвестным. Периферийностью
и игнорированием ОН и системы
коллективной безопасноти от сторон и влияния США, попытки создания
униполярного мира, привели многие страны и народы в состояние без
свободы, т.е. потери полного суверенитета и лимитированыe возможности
действий не только на внешнем но и на внутреннем плане. „Оргия силой , “
дирижирование, угрозы, шантажы , давления привели к балканизации
Балкана, создание очень конфликтной ситуации, неразберихи в странахИраке, Ливии, Сирии, Авганистане и творение новых государств и
искусственных «государств» как нпр. Косово с столицей Бондстил.Факт, что
такое движение надо менять если мир хочется просуществовать в жизни.
Ключевые слова: НАТО-пакт, Соединенные Штаты Америки, внешняя
политика, международное объединение, Восток, Запад.

ОТНОШЕНИЕ НАТО К БАЛКАНАМ
Митар Ковач
Сжато: После периода униполаризма, после распада Варшавского договора
сегодня на сцене видно возникновение мультиполярного мира. Такое
превращение мира в безопасном и др. виде обусловливает инерцию
применения силы. Из-за того
много
говорят о неконтролированной
неразберихе в международных отношениях. Степень насилия увеличился,
особенно со стороны США и ведущих стран Запада над „непослушными“
народами и государствами. Усавершенствованны разные методы дей- ствий
через санкции, блокады, сецессионистические движения , тнз. покрашенной
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революции, их поддержку или опровержение. Это видно через многие
примеры ,но несомненно в отношении НАТО, т.е. США и ведущих стран ЕС
к сербским национальным интересам на Косово и Метохии и Республике
Сербской. Такие двойные стандарты указывают на полную сложность
современных международных отношений и отношение НАТО к Балканам.
Такое отношение ведущих государств Запада получает вершину в давлениях и
обуславливаниях Республики Сербии, как бы через переговоры Белграда и
Приштины дошло до существенного признания последствия терроризма и
агрессии НАТО на Социалистическую Республику Югославию.
Ключевые слова: НАТО, интересы , большие силы , Балканы

НЕОСМАНИЗМ VERSUS ПАНИСЛАМИЗМ
Миролюб Евтич
Сжато: В тексте выполнен анализ определенных понятий неоосманизма,
который побольше собирает сербскую , балканскую и мировую политику и
политическую науку. Средоточение в тексте дано с аспекта политикологии
религии, одной из самых младших политикологических дисциплин.
Понятие неоосманизм представляет один из большинства
понятий, с
помощью
которого описывалась политика
османского царствия,
современной Турции и турков. Возле терминов неоосманизм, османизм,
находятся и термины пантурцизм и пантуранизм.
Анализируя события в новой истории, совсем ясно , что Турция укрепляет
влияние в регионах Балкана и Ближнего Востока, где она раньше была с
неограниченным господством или проявляла неприкосновенное влияние через
военную силу и ислам. Это не были попытки, объединения сторон под
турецким
флагом и возвращение под
османское правительство, но
осуществить одно сильное , непосредственное влияние на политическом,
военном, экономическом и культурном уровне. Такое действие Турции бы- ло
очевидно в гражданнской войне в БиГ, агрессии НАТО на СР Югославию , а
так же и войну в Сирии. В войне в Сирии Турция непосредственно
«запакованно» участвовала помощью поддержки террористических сил через
тнз. сил воздержанной оппозиции. Воздействовать незаконно и агрессивно
Турция привела себя в ситуацию действия и против России, сбивая самолет
Войски Российской Федерации глубоко в воздушном пространстве Сирии.
Турция от распада бывшей СФРЮ непосредственно и очень открыто
воздействует против сербских национальных интересов. Когда исчерпается
опасность от исламского экстремизма рассказом о неоосманизме, тогда по
планам Трилатерале под видом друзей появляются те , которые дают
некоторые вложения и непеременно стоят за самым отк- рытым анти-
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сербскими планами и действиями. По другому невозможно назвать такое
действие кроме антисербское, особенно когда те вложители за своих великих
товарищей считают
людей
которые были
главные финансисты
ОВК/Освободительная Войска Косово/ ,между которым был отец шейха
Мухамеда, великий финансист террористической организации.
Ключевые слова: неоосманизм, панисламизм,
пантуранизм.

османизм, пантурцизм,

ИСЛАМСКИЙ ТЕРРОРИЗМ, США И НАТО НА БАЛКАНАХ СОЮЗ, КОТОРЫЙ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Елена Вукоичич
Сжато: Исламский
фундаментализм и терроризм представляют один из
самых безопасных
вызовов в современном мире. На самоим верху врагов
исламийских террористов находится Запад во главе с Соединенными Штатами
Америки.Отношения между США, их военного союза НАТО пакта и
исламско -террористичекой сети, подразумевает между прочем особое
стартегическое
сотрудничество, начавшейся в свое й
полной силой
семидесятых годов прошлого века, в Афганской войне, а продолжилась в
разлчныих видах до сегодняшних дней . Один из регионов, где США и
НАТО союз уже несколько лет «проявляют толерантнность « к присуствии
исламских террористов представлет и Балканский полуостров на котором
существует широкая и хорошо организованная сеть фундаменталистов и
террористов. Сотрудничество между НАТО союзом и и исламистами на
Балканах началось после распада СФР Ю и начала войны в Б и Г, где
участие в войне приняло на десяти тысяч муджахединов из Азии и Африки.
После окончания войны хоршие отношения между США, НАТО и
мусульманских
экстремистов продолжились , что можно объяснить
геостратегическими интересами самой большой мировой силы .Соединенные
Штаты пользуют исламских террористов ради сохранения постоянного
давления и его контролирования на Балканах и как бы легче контролировали,
и легче дестабилизировали и полностью контролировали всю Европу,
которая в зависимости от США и НАТО сил. Ключевые слова: Итальянская
балканическая политика, Албания , Балканы , Великая Албания , политика
сил, Медитеран.
Ключевые слова: Балкан , НАТО союз, США, Европа, ЕС,исламский
фундаментализм и терроризм.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ КОРНИ НЕБЕЗОПАСНОСТИ: ЕВРОПА,
РОССИЯ И РЕСПУБЛИКА СЕРБСКАЯ
Мила Алечкович
Сжато: Сегодня шний концепт безопасности невозможно не рассмотреть без
анализа настоящ- ей причины мировых воин и пропасти главной мировой
валюты – доллара. В новой геопполи- ти ческой компоновке мира , которое
перед нами, маленькая т.н. „брюссельская Европа“ продвижется от
технократического атлантического центра к концепту
большой
Дегольистической Европе с Россией , т.е. к старому концепту Евроазии на
боль шом единственном континенте. Тот концепт давно подчеркнули русские
авторы. Сры в американской валюты доллара, мировой кризис банков,
углубляющий и прогресс группации „Европа свободы и народов“ об этом
ясно свидетельствуют. Предсказания такие , что в скорем будущем к
троазийскому союзу свое место найдут и Франция и Германия. Имея все
это в виду,
данная работа
подчеркивает
настоящий
концепт
психологической безопасности с целью компоновки мировой экономии, а
валюту снова поставит на золотой фундамент и снова построит доверие
между государствами и народами. Сербия и Республика Сербская в этом
будущем
мире и в русской
безопасной
зоне, не будут
больше
экспериментальные
лаборатории
северо-американских
войн, а ни
инструменты исламского фундаментализма.
Ключевые слова: доллар, золото, северная Америка, Европа ,безопасность ,
Сербия , Республика Сербская , Евроазия.

НАТО В Б И Г В СЛУЖБЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПАДА НА БАЛКАНАХ
Станко Нишич
Сжато: Все войны ведущ ие на Балканах из-за овладения территории,
начинались, продолжались и окончивались ради интересов иностранных
владельцев. Мир , который следил потом, часто навязан балканским народам
и никогда не был долговременным. И отуда совсем ясно , что мир в Дейтоне
в 1995 году навязан в Б и Г не будут длинного века.. Что касается сербского
народа на Балканах, существует его специфика , характеризующая через его
историю. Известно, что сербский народ вопреки других балканских народов
был с уменьшительным терпением и слабо терпелив к своим завоевателям и
агрессорам на Балканах. Другие народы
мудро , будто и временно
подчинялись завоевателям несмотря на расу народа. Отуда и послесловия
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военных событий на балканской территории были самым погубительным
для сербского народа.
Во время разрыва Югославии, Америка увидела , что ЕС неопределила
единственную балканскую политику и не была в состоянии провести
американские цели на Балканах , т.е. никому не позволяет даже ни сербам
противиться
к
их геостратегическим планам как бы
до конца
экспоплоатировали свою победу в холодной войне. То что США занималась
промусуль- манским позициям представляет причину в столкновениях в Б
и Г где исламский фактор имеет большое влияние. Многие сильные
западные корпорации по собственности мусуль- манского происхождения .
Что касается хорватов, конфликтующих с сербами в Б и Г на их большое
внимание и необъективное отношение имели Ватикан и папская курия ,
которые давали тон во многих консервативных прессах в Италии. Так и
хорватские жертвы со стороны мусульманов показываны по телевидении
как сербские преступления.
НАТО как организованная военная сила западных государств сыграл
решающую
роль в ослаблении сербских положений. Основная цель
начинающих мусульманских террористических действий в Б и Г была
провокация
внешних вмешательств, которая
бы компенсировала
подчиненность
мусульманских
войск. Все эти требования
с
вмешательством
совпадали с интересами
НАТО,
им не хватало
настоящего врага и им хорошо попало такое
экспериманталь- ное
привлечение в подготовке алиансы за сильные действия в приходящем
времени. Потому и искали
только
выгодных поводов
для
их
вмешательств.Так НАТО во многих случаях
компенсировал военные
действия, как бы ослабил позиции Республики Сербской.
И Гагский Трибунал оформлен по претензиям США, как бы через его
процесс и осуждение сербов скрыли и оправдали настоящие причины
гражданской войны в Б и Г и с этим совершили самые большие
преступления – преступление против мира, представляющее собой основние
для всех трех сторон в Б и Г. Силы УНПРОФОР сформированы, как бы
противопоставили к сербской войско в Б и Г. Это было видно особенно
после удачно выполненной опперации ВРС «Лукавац 93» . Тогда
УНПРОФОР своей хитрос тью «воскрес» разбытые мусульманские войско
и спас провал правительства Алии Изетбегович.
Война в Б и Г обслужила оправданием и средством для новой роли НАТО в
Европе и мире. Террористические конфликты в Сараево и Сребренице
должны случиться из-за НАТО , который спешил консолидовать и испытать
свои функции, как бы подготовилсь для трудных задач, ожидающих в
дальнейшем походе Запада к Востоку.Так он быстро перерос из
оборонительного пакта в «Союз для обороны интересов», которые в
основном американские.
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Ключевые слова: НАТО, УНПРОФОР, необъективное
отношение ,
свободомыслие, Эксперимент НАТО , Преступление против мира.

ЮСТИЦИЯ И ДЕЙТОНСКОЕ МИРОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ
Витомир Попович
Сжато: Общее ориентировочнее мировое соглашение в Б и Г подписано в
Париже 14.12 1995 года. Подписанием данного Соглашения предшествовала
Мировая конференция, состоя вшая в Соединненных Штатах Америки, в
Охае в воздухоплавательной базе Райт Патерсон, находящейся в Дейтоне с 1
ноября по 21 ноября 1995 года.
Данное Соглашение представляет международный контракт общ ественноюридического характера, с очень важным значением для сопоставления
мира в бывшей югославской республике Боснии и Герцеговины после войны
, продолжавшейся три с половиной года, где погибло на десяти тысяч
людей, осталось без домов свыше миллиона людей и нашло пребы - вание
заграницей . На основании данного Соглашения окончательно усагласованны
отношения между Республиками Сербской
и Федерации Боснии и
Герцеговины. Б и Г изменила свою внутреннюю структуру и разделена на
Республику Сербскую с принадлежащих 49% территории и Федерации
Боснии и Герцеговины с принадлежащих 51% территории.
Речь идет о сложном международном договоре, мировом соглашении,
состоящ ем из две части: т.н. Военной и Штатской .
Штатская часть мирового соглашения состоит из 11 Анексов, определенных
междусобным соотношениям и правам между энтитетами, т.е. Республики
Сербской и Боснии и Герцеговины.
Что касается правосудных учреждений в Б и Г существует только
Конституционный
трибунал, а остальные правосудные учреждения
находятся на уровне Республики Сербской
и Федерации Боснии и
Герцеговины, как энтитета.
Решениями Высокого представителя , ссылаясь на Бонскую декларацию с
10.12.1997 г. а также и др. Нпр.Мадридская , из Синтре, Брюсселя, навязан
Закон о Суде и Прокуратуре Боснии и Герцегови ны, что в сопротивлении с
Конституцией Боснии и Герцеговины, и с Конституциией Республики
Сербской и произвело изменение внутренней правосудной структуре
Боснии и Герцеговины.
Навязанн ый закон, решение не в согласии с международным правом ни с
указанными конституциями. Все это дает право Республики Сербской и их
институциям считать навзанный закон неконституционными, одновременно
ищут ответствующие решения с целью одстранения неконститутивности
выше указанных институций.
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Ключевые слова: Общее ориентировочнее соглашение для мира в Б и Г –Дей
тонское мировое соглашение, Республика Сербска я, Суд Боснии и
Герцеговины , Прокуратура Боснии и Герцеговины , внеконститутивность
итд.

РЕВИЗИЯ ДЕЙТОНСКО-ПАРИЖСКОГО МИРОВОГО
СОГЛАШЕНИЯ В ФУНКЦИИ УНИТАРИЗАЦИИ БОСНИИ И
ГЕРЦЕГОВИНЫ
Синиша Каран
Сжато: На государство смотрим с точки безопасности, свободы и совокупной
защ иты , как учреждение, которое с своей реаль ной силы необходимо
гарантировать
защиту своим гражданам и „правду как порядок
государственного общества“. По своей сущности государство в функции
граждан , представляет « общественную службу» и «главный источник
общественной регулятивы». Безопасность определяем, как способность
государства и общества сохранить свою независимость, т.е. суверенитет, как
внешную, так и внутреннюю целостность. Цель испытаний представляет
объяснение конститутивно- юридической
природы
проблем ,
индентификации ясных национальных интересов и их проявление через
безопасную, а также и совокупную конституционо -юридическую систему,
что вызывает особую проблему в Б и Г.
Преимущ ественно мы пользовались методом конституционно-юридического
анализа через безопасный
вид государственного устройства Боснии и
Герцеговины , анализируя конституционную позицию Б и Г с позиции
защиты граждан, смотря на права человека, натуральные права, где можем
заключить , что они номинально решены . В данный момент мы не
занимаемся оценкой осуществлений прав в Б и Г. Заключаем, что доступ
покрашен ежедневным несогласием на территории Боснии и Герцеговины .
Результаты и вывод до которых мы дошли указывают на применение
конституционных решений федеральных единиц /назы ваемых энтитет/ и
федерального государства Б и Г, особенно с
конституционной точки
компетенции, характеризующей положительной нумерации за Б и Г. Мы
показали, что каждое нарушение существования каждой федерации в мире, а
также и в Би Г представляет об- щество нестабильным в политическом и
безопасном смысле с неизвестным концом в будущем.
Ключевые слова: федерализм, федераци я ,федеральная единица, вид
государственного устрой- ства, унитарное государство, компетенции, вид
государственной власти, учреждени я государственной власти.
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ВОЕННЙ АСПЕКТ ДЕЙТОНСКОГО ПАРИЖСКОГО
МИРОВОГО СОГЛАШЕНИЯ
Гостимир Т. Попович
Сжато: Дейтонское парижское мировое соглашение представляет одно из
трех самых важных и суммарн х международных договоров на европейской
территории 20 веков. Соглашение появилос ь , как средство соглашения и
доброй воли окончить все виды конфликтов. Концепция соглашения
окончательно задумана на системе децентрализации, развивающейся только
с помощью согласованности всех сторон. В этом смысле сделаны и
приняты дополнения, которые в частности представляют соглашение и
возможность корректного применения и большим шансом для успеха.
Особый значение соглашения представляет военная часть с применением.
С применением соглашения вычеркнуты многие манипуля ции и обманы ,
направленны к Республике Сербской , а конечно и ко всему сербскому
народу.
Ключевые слова: соглашение, применение, мир, документ , Стороны ,
военный аспект, Республика Сербская, Федерация Б и Г, международные
организации, силы для применения .

ИСЛАМСКИЙ ЭКСТРЕМИЗМ В БИГ КАК БЕЗОПАСНАЯ
УГРОЗА РЕСПУБЛИКИ СЕРБСКОЙ
Предраг Черанич
Сжато: Основное проя вление исламского экстремизма в Б и Г / сокрощено от
Босния и Герцеговина/ представлено через вехабийское /селефийское/
движение. Организация вехабий существующая в Б и Г с помощью джемата,
которые имеют свое участие вне Исламического объединения в Б и Г, что в
сопротивлении с Законом о религиозных свободах, в публичной и
политической беседе называются параджематами.В безопасной ситуации
представляет регру-тные центры из которых добровольцы уходят на
сирийско-иракское боевое поле. Их возврат в Б и Г имеет безопасный
размер, который попробуем исследить .
Селефийское движение в общественности переживается как отношение их
последователей к сам-ы м известным террористическим организациям ,
Исламском государстве и Аль- Каиди, его структура слоистая .Некоторые
фракции часто конфликтуют внутри селефийского общества, присуствующие
и в Б и Г, представляют рефлексию идейных движений внутри данного
движения на глобальном уровне. Возле части „джихад“ фракция самое
большое внимание заслуживает
Мусульманское
братство. В работе
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попробуем
испытать сколько селефийские организации представляют
угрозу безопасности к Республики Сербской . Будем пользоваться методом
анализа содержания и сравнительными техниками.
Ключевые слова: вехабийское /селефийское движение/, Исламское
государство, Аль - Каида, Мусульманское братство, калифат, фракции,
параджематы.

ВОЗМОЖНОСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
РЕСПУБЛИКИ СЕРБИИ И РЕСПУБЛИКИ СЕРБСКОЙ
Данко Иованович
Сжато: Данная работа анализирует результаты Студии «Сходства и
дополнительности экономической структуры Республики Сербии и
Республики Сербской , как основа экономического сотрудничества».
Студия изготовлена в сотрудничестве с Министерством регионального
развития и местного самоуправления Республики Сербии и Экономического
института а.о. Баня
Лука. Окончена в 2014 году и представляет
аналитическую платформу для подготовки и реализации принятого Проекта
«Подрине» . Цель проекта интергрированное экономическое социальное
развитие
региона
Подрине
через
совместные
инициативы
на
межправительственном, региональном
и
местном уровне. Протокол,
касающийся данного Проекта между правительствами Республики Сербии и
Республики Сербской подписан 2 октября 2012 года. Основная цель студии
- утверждение экономической позиции с упором на внешнеторговую
экономию Республики Сербии и Республики Сербской, изобретение главных
влияний на экспорт и импорт, а также и возможность возрастания обмена
товаров.
Ключевые слова: НАТО, УНПРОФОР, необъективное отношение,
свободомыслие, Эксперимент НАТО, Преступление против мира.
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