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УВОД
Уко ли ко се без бјед ност схва ти у нај оп шти јем сми слу као од-

су ство опа сно сти,1) он да је ја сно да Ре пу бли ка Срп ска ни је по ште-
ђе на угро жа ва ју ћих по ја ва би ло при род ног, тех нич ко-тех но ло шког 
или пак људ ског по ри је кла. Ово је сва ка ко нај ши ри кон цепт без-
бјед но сти, ко ји пре ва зи ла зи схва та ње без бјед но сти као од су ства 
вој не при јет ње или ору жа них об ли ка угро жа ва ња и фо ку си ра се на 
без бјед ност по је ди на ца и ње го вих по тре ба.2) У том сми слу ли ста 
при јет њи људ ској без бјед но сти је при лич но ду га, али да се ве ћи на 
мо же свр ста ти у не ку од се дам ка те го ри ја, укљу чу ју ћи: еко ном ску 
без бјед ност, без бјед ност у по гле ду хра не, здрав стве на без бјед ност, 
еко ло шка без бјед ност, лич на без бјед ност, без бјед ност за јед ни-
це и по ли тич ка без бјед ност.3) На ве де ном тре ба до да ти и гло бал не 
без бјед но сне при јет ње ко је су још 2004. го ди не иден ти фи ко ва ле 
Ује ди ње не на ци је, као што су еко ном ске и со ци јал не при јет ње, 
тран сна ци о нал ни ор га ни зо ва ни кри ми на ли тет, ме ђу др жав ни или 
уну та р др жав ни су ко би, те ро ри зам, али и оруж је за ма сов но уни-
ште ње,4) као и си ро ма штво, смр то но сне за ра зне бо ле сти и де гра-
1) Без бјед ност се у објек тив ном сми слу де фи ни ше као од су ство при јет њи усво је ним ври-

јед но сти ма, а у су бјек тив ном сми слу као од су ство стра ха да ће те ври јед но сти би ти 
на пад ну те, или се по њом под ра зу ми је ва сло бо да од штет них при јет њи. А.Wol fers, 
„Na ti o nal Se cu rity as an am bi gu o us symbol“, PoliticalScienceQuarterly, 67(4), 1952, p. 
485. Ци ти ра но пре ма: М. Ба ја гић, Основибезбедности, Кри ми на ли стич ко-по ли циј ска 
ака де ми ја, Бе о град, 2007.

2) Кон цепт по је ди нач не (људ ске) без бјед но сти раз ли ку је се од на ци он ла не (др жав не) без-
бјед но сти јер је то кон цепт у ко јем је по је ди нац цен трал ни обје кат за шти те, а не др-
жа ве и ње не по тре бе. По јам ‘’људ ске без бјед но сти’’ пр ви пут је упо тре бљен од стра не 
Про гра ма за раз вој Ује ди ње них на ци ја (УНДП) 1994. го ди не у го ди шњем Из вје шта ју 
о људ ском раз во ју и има два кључ на аспек та: пр ви пред ста вља „си гур ност од хро нич-
них прет њи као што су глад, бо ле сти и ре пре си ја, а дру ги под ра зу ми је ва за шти ће ност 
од из не над них и бол них по ре ме ћа ја ко ји ре ме те сва ко днев ни жи вот – без об зи ра да ли 
на ста ју код ку ће, на по слу или у за јед ни ци. Uni ted Na ti ons De ve lop ment Pro gram me, 
HumanDevelopmentReport1994, New York: Ox ford Uni ver sity Press, 1994, p. 23.

3) Ви де ти оп шри ни је: Uni ted Na ti ons De ve lop ment Pro gram me, HumanDevelopmentReport
1994, New York: Ox ford Uni ver sity Press, 1994, pp. 24-33.

4) Uni ted Na ti ons, SecretaryGeneral’sHighLevelPanelonThreats,ChallengesandChange,‘A
MoreSecureWorld:OurSharedResponsibility’, UN Doc A/59/565, 2 De cem ber 2004, p. 23.
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да ци ја жи вот не сре ди не, с об зи ром да ове при јет ње мо гу има ти 
јед на ко ка та стро фал не по сле ди це.5)

Сва ка ко да ге о граф ски по ло жај и при род на оби љеж ја Ре-
пу бли ке Срп ске6) ути чу на ње ну без бјед ност, што је усло вље но и 
ста њем ге о по ли тич ких од но са, али и мо гућ но сти при род них (еле-
мен тар них) не по го да ко ји ма се угро жа ва без бјед ност љу ди и имо-
ви не. На рав но, уну тра шњи од но си у Бо сни и Хер це го ви ни, ак ту-
ел ни еко ном ски (гло бал ни) не га тив ни трен до ви, ми грант ска кри за, 
ста ње кри ми на ли те та, јав ног ре да и ми ра, као и дру гих без бјед но-
сних иза зо ва, ри зи ка и при јет њи ути чу на ста ње без бјед но сти у Ре-
пу бли ци Срп ској. Ме ђу тим, као нај ви ше из ра же на при јет ња је сте 
те ро ри зам. Ова гло бал на без бјед но сна при јет ња има и не по сред-
не угро жа ва ју ће ефек те на без бјед ност Ре пу бли ке Срп ске. Она је 
ма ни фе сто ва на не са мо вр ше њем кон крет них те ро ри стич ких ака та 
(на пад на По ли циј ску ста ни цу у Звор ни ку), већ и вр бо ва њем за 
те ро ри зам, јав ним под сти ца њем на те ро ри зам, те ро ри стич ком обу-
ком, али и укљу че но сти др жа вља на Бо сне и Хер це го ви не као стра-
них те ро ри стич ких бо ра ца у Си ри ји и Ира ку. По себ но не га тив но 
се ис по ља ва њи хов по вра так у БиХ, те на ста вак са ши ре њем ра-
ди кал не иде о ло ги је и дру гих об ли ка екс тре ми стич ког дје ло ва ња. 

УГРОЖАВАЊЕБЕЗБЈЕДНОСТИ
РЕПУБЛИКЕСРПСКЕ

У нај оп шти јем сми слу, угро жа ва ње без бјед но сти је по ја ва при-
род ног, људ ског или тех нич ко-тех но ло шког по ри је кла ко ја про из во-
ди или мо же да про из ве де штет не по сле ди це по ре фе рент не ври јед-
но сти и ин те ре се.7) Кон крет ни је, по ја ве угро жа ва ња без бјед но сти су 
рад ње (ак тив но сти чо вје ка) и/или зби ва ња (при род не по ја ве и про-
це си и/или дис функ ци ја тех нич ко-тех но ло шких си сте ма) та квог вре-

5) K. An nan, InLargerFreedom:TowardsDevelopment,SecurityandHumanRightsforAll, 
Uni ted Na ti ons, 2005, p. 78.  Ци ти ра но пре ма: H. Na su, „The Ex pan ded Con cep tion Of 
Se cu rity And In ter na ti o nal Law: Chal len ges To The UN Col lec ti ve Se cu rity System“, Am
sterdamLawForum, 3(3), 2011, pp. 18-19.

6) Те ри то ри ја Ре пу бли ке Срп ске на ла зи се из ме ђу 42°33’ и 45°17’ сје вер не ге о граф ске 
ши ри не и 16°12’ и 19°38’ ис точ не ге о граф ске ду жи не по Гри ни чу, од но сно за хва та сје-
вер ни и ис точ ни дио ге о про сто ра Бо сне и Хер це го ви не. Ре пу бли ка Срп ска има по вр-
ши ну од 24.641 км². Ре пу бли ка Срп ска спа да у гру пу кон ти нен тал них про сто ра − не-
ма из лаз на мо ре и смје ште на је на кон так ту дви ју ве ли ких при род но-ге о граф ских и 
дру штве но-еко ном ских ре ги о нал них цје ли на − па нон ске и ме ди те ран ске. Ре пу блич ки 
за вод за ста ти сти ку, ОвојеРепубликаСрпска2016,Ба ња Лу ка, 2016 стр. 8.

7) С. Ми јал ко вић, Национална безбедност, Кри ми на ли стич ко – по ли циј ска ака де ми ја, 
Бе о град, 2009, стр. 112.
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мен ског тра ја ња и ин тен зи те та да про из во де или мо гу да про из ве ду 
штет не по сле ди це по ре фе рент не ври јед но сти8) и ин те ре се по је дин-
ца, дру штва, др жа ве и/или ме ђу на род не за јед ни це (ста ња на ру ше не 
без бјед но сти). То су све по ја ве ко је су ак тив но или по тен ци јал но де-
струк тив не по ре фе рент не ври јед но сти и ин те ре се јер оне мо гу ћа ва ју 
њи хо во не сме та но до сти за ње, ужи ва ње и раз вој. Уз то, сва ку ври јед-
ност мо же да угро зи ви ше раз ли чи тих при јет њи, али и је дан тип при-
јет њи мо же да угро зи ви ше раз ли чи тих ври јед но сти.9) У на ве де ном 
сми слу и Ре пу бли ка Срп ска је ма ње или ви ше из ло же на угро жа ва њу 
у раз ли чи том об ли ку. Стим у ве зи мо же мо го во ри ти о дви је вр сте 
угро жа ва ња: прва, угро жа ва ње од по ја ва при род них и дру гих вр ста 
не сре ћа (тех нич ко-тех но ло шких) и друга, угро жа ва ње од по ја ва и 
по на ша ња људ ског по ри је кла, ко је мо гу би ти раз ли чи те по вр сти и 
ин тен зи те ту (спољ ни, уну тра шњи, ору жа ни, нео ру жа ни, ко ми би-
но ва ни и слич но).

При род ни из во ри угро жа ва ња Ре пу бли ке Срп ске су опа сно-
сти и ри зи ци свих вр ста ко ји угро жа ва ју Ре пу бли ку Срп ску (љу де, 
имо ви ну, кри тич ну ин фра струк ту ру и слич но) а мо гу их узро ко-
ва ти при род не или дру ге не сре ће. Фак то ри ко ји на то су кли ма и 
во да,10) те ри то ри ја, ге о граф ски по ло жај, за тим по сље ди це иза зва не 
ви шом си лом, зе мљо тре си, по пла ве и дру ге при род не по ја ве ка-
рак те ри стич не за од ре ђе не обла сти.11) На ве де ни фак то ри до во де до 
еле мен тар них не по го да, као до га ђа ја хи дро ме те о ро ло шког, ге о ло-
шког или би о ло шког по ри је кла про у зро ко ва не дје ло ва њем при род-
них си ла, као што су: зе мљо трес, по пла ва, бу ји ца, олу ја, ја ке ки ше, 
ат мос фер ска пра жње ња, град, су ша, од рон или кли за ње зе мљи шта, 
сни је жни на но си и ла ви на, екс трем не тем пе ра ту ре ва зду ха, за ле-

8) Дру штве не ври јед но сти се фор ми ра ју кроз об ли ке људ ске сви је сти, у њи ма се об ли-
ку ју, тран сфор ми шу, ди фе рен ци ра ју и струк ту и ра ју по ва жно сти. Тај про цес се од ви ја 
кроз мо рал, ре ли ги ју, иде о ло ги ју и пра во и у свим тим об ли ци ма ври јед но сти не ма ју 
исти зна чај. Не ке од њих су оп ште при хва ће не, а не ке су у опреч ном од но су и чи не ме-
ђу соб ну не га ци ју. Што су од ре ђе не ври јед но сти при сут ни је у ви ше об ли ка сви је сти, 
то су ви ше свје сни од нос по је ди нач ног и ко лек тив ног пре ма дру штве ном ци љу. Пу тем 
на при јед на ве де них об ли ка сви је сти, пи са них и не пи са них нор ми, уз не по сред не или 
по сред не санк ци је, уво де се пра ви ла за јед нич ког жи во та, ства ра ју и одр жа ва ју дру-
штве не ври јед но сти. На тај на чин се ври јед но сти по ја вљу ју дво ја ко: као по жељ ност 
и при нуд ност. Д. Веј но вић, М. Шик ман, Дефендологија, Ви со ка шко ла уну тра шњих 
по сло ва, Ба ња Лу ка, 2007, стр. 143.

9) С. Ми јал ко вић,  нав.дело, стр. 112.

10) Чи ње ни ца је да је да нас око три че твр ти не свих при род них не сре ћа ве за но за ври је ме, 
кли му, во ду и њи хо ве екс тре ме. Са вјет ми ни ста ра,ПроцјенаугроженостиБоснеиХер
цеговинеодприроднихилидругихнесрећа,Са ра је во, 2010, стр. 81.

11) Ја сно је да на све ове по ја ве чо вјек те шко мо же ути ца ти, али их кроз до бро ура ђе не 
пре вен тив не пла но ве мо же знат но убла жи ти. Из ра да пре вен тив них пла но ва за шти те 
од при род них из во ра угро жа ва ња без бјед но сти др жа ве спа да у пр во ра зред ни за да так 
до бро ор га ни зо ва не др жа ве. Д. Веј но вић, М. Шик ман, нав.дело, стр. 164.
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ђи ва ње во до то ко ва, епи де ми ја за ра зних бо ле сти и по ја ва ште то-
чи на и дру ге при род не по ја ве ве ћих раз мје ра ко је мо гу да угро зе 
здра вље и жи вот љу ди или при чи не ште ту ве ћег оби ма.12) На и ме, 
још од ра ни је је по зна то да је Ре пу бли ка Срп ска и Бо сна и Хер це-
го ви на из ло же на вр ло ви со ком ри зи ку од по пла ва.13) По пла ве у ма-
ју 2014. го ди не у Ре пу бли ци Срп ској (као и у оста лим ди је ло ви ма 
ре ги о на ко ји је био об у хва ћен по пла ва ма14)) по ка за ле су ра зор ну 
сна гу ове еле мен тар не не по го де.15) У Ре пу бли ци Срп ској по себ но 
су би ли по го ђе ни гра до ви До бој, Би је љи на, Ба ња Лу ка и При је дор, 
као и мно го број не оп шти не, укљу чу ју ћи Ша мац, Ву ко са вље, Мо-
дри чу, Брод, Ше ко ви ће, Ко зар ску Ду би цу, Ја њу итд.16) Исто та ко, 
то ком фе бру а ра 2012. го ди не Ре пу бли ку Срп ску (као и ци је ли ре-
ги он) за де си ле су сна жне вре мен ске не по го де про у зро ко ва не сње-
жним па да ви на ма. По је ди ни пут ни прав ци су би ли пот пу но бло-
ки ра ни, угро жен је био жи вот де се ти на ли ца, а мно га на се ља су 
оста ла без елек трич не енер ги је и у изо ла ци ји. По том се по себ но 
из два ја под руч је Фо че, по го то во пут ни пра вац пре ко Че мер на ко-
ји спа ја под руч је ис точ не Хер це го ви не са са ра јев ско-ро ма ниј ском 
об ра сти. Исте го ди не у љет њем пе ри о ду би ли су ак тив ни и шум ски 

12) За кон о за шти ти и спа са ва њу у ван ред ним си ту а ци ја ма, Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке 
Срп ске, 121/12.

13)  По пла ве су у не ко ли ко на вра та (2004, 2010), за јед но са по сљед њим мај ским из 2014. 
го ди не, ко је су би ле ка та стро фа них раз мје ра, на ни је ле ве ли ке ма те ри јал не ште те при-
вре ди, ин фра струк тур ним објек ти ма, око ли шу, здра вљу ста нов ни штва, укљу чу ју ћи и 
гу бит ке људ ских жи во та.

14) Та ко је од 14. до 19. ма ја 2014. го ди не под руч је Бо сне и Хер це го ви не, Ср би је и Хр ват-
ске за хва ти ло је ја ко не ври је ме пра ће но ве ли ким ко ли чи на ма ки ше (200 – 250 л/м2), 
ко ја је про у зро ко ва ла по ве ћа ње во до ста ја на свим ри је ка ма и њи хо вим при то ка ма, а 
за тим пла вље ње огром них по вр ши на зе мљи шта. Та кво ста ње про у зро ко ва ло је и пла-
вље ње ве ли ког бро ја стам бе них, при вред них, ин фра струк тур них и дру гих обје ка та, те 
по љо при вред ног и дру гог зе мљи шта, чи ме је на не се на знат на ма те ри јал на ште та.

15) Пре ма пре ли ми нар ним из вје шта ји ма, ма те ри јал на ште та узро ко ва на „мај ским по пла-
ва ма“ у Ре пу бли ци Срп ској се про цје њу је на бли зу ми ли јар ду евра (968,30 ми ли о на 
евра), док у ци је лој БиХ до сти же дви је ми ли јар де евра, што је го то во 15% БДП-а. Нај-
те же по го ђе ни сек то ри су по љо при вре да, тран спорт и при вре да. Про цје њу је се да је 
130.000 хек та ра об ра ди вог зе мљи шта уни ште но, укљу чу ју ћи усје ве и сточ ну хра ну. 
По ред на ве де ног, Ми ни стар ство уну тра шњих по сло ва еви ден ти ра ло је 19 смрт них слу-
ча је ва ко ји су у ве зи са по пла ва ма. Као ре зул тат по пла ва, оче ку је се пад еко ном ских 
ак тив но сти Бо сне и Хер це го ви не за 0,7 по сто у 2014. го ди ни. Та ко ђе, ре ал но је оче ки-
ва ти и по ве ћа ње при ти ска на јав не фи нан си је, чи ме ће се уве ћа ти и де фи цит са по чет не 
ври јед но сти од 2% БДП-а на 4,5% у 2014. го ди ни. Ви де ти ши ре: Европ ска ко ми сиј, 
Процјена потреба за опоравком и обновом у Босни и Херцеговини, Са ра је во, 2014; 
Euro pean Com mi sion, FloodsinBosniaandHerzegovina,EchoJointAssessmentReport, 
Bru xel les, 2014; Ми ни стар ство уну тра шњних по сло ва Ре пу бли ке Срп ске, Подаци о
смртнострадалимлицима, Ба ња Лу ка2014.. У: М. Шик ман, Г. Ами џић, „Над ле жност 
и уло га по ли ци је у ван ред ним си ту а ци ја ма у Ре пу бли ци Срп ској“, Безбедност, 3/2014, 
стр. 129-147.

16) М. Шик ман, Г. Ами џић,навдело, 129-147. 
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по жа ри ко ји су угро жа ва ли без бјед ност љу ди и имо ви ну.17) По ред 
то га, под руч је Бал ка на је под ути ца јем ве ли ких пло ча ли тос фе ре у 
Евро а зи ји и Афри ци, као и ма њих сег ме на та по пут Ара биј ске пло-
че и Ја дран ске ми кро-пло че, што има за по сле ди цу зе мљо тре се.18) 
По знат је зе мљо трес ко ји се де сио 27. 10. 1969. го ди не у 8 са ти 10 
мин са маг ни ту дом М=6.6 је ди ни ца Рих те ро ве ска ле по сли је ко јег 
је усли је дио на кнад ни удар у 8 са ти 53 мин М=4.7 је ди ни ца Рих-
те ро ве ска ле. Зе мљо тре си су оста ви ли ка та стро фал не по сље ди це 
на под руч ју 15 оп шти на Бо сан ске Кра ји не: Ба ња Лу ка, Че ли нац, 
Лак та ши, Гра ди шка, Пр ња вор, Ко тор Ва рош, Кне же во, Ср бац, 
Кључ, Јај це, При је дор, Сан ски Мост, Кључ, Ко зар ска Ду би ца и 
Но ви Град.19) Исто та ко, под руч је Ре пу бли ке Срп ске под ло жно је и 
дру гим об ли ци ма при род них ка та стро фа, као што су су ше20) (2000, 
2003, 2007), кли зи шта,21) по ја ва ја ког и олуј ног вје тра са гра дом,22) 
17)  Пре ма по да ци ма МУП-а Ре пу бли ке Срп ске на ње ном под руч ју у 2012. го ди ни ре ги-

стро ва но је 2.089 по жа ра. Од то га је 282 или 13,5% би ло на објек ти ма у др жав ној сво ји-
ни, а 741 или 35,5% на објек ти ма у при ват ној сво ји ни. Оста ли про це нат од 51% од но си 
се на 1.066 шум ских по жа ра. У по жа ри ма су смрт но стра да ла 23 ли ца, а укуп на ма те-
ри јал на ште та про у зро ко ва на по жа ри ма из но си 5.327.000 КМ, од че га на објек ти ма 
у др жав ној сво ји ни 665.000 КМ, што ука зу је да је на објек ти ма у при ват ној сво ји ни 
по жа ри ма при чи ње на знат но ве ћа ма те ри јал на ште та (4.560.000 КМ). Де си ле су се и 
дви је екс пло зи је у тех нич ком сми слу, од ко јих по јед на на објек ту у др жав ној и објек ту 
при ват ној сво ји ни. Укуп но про ци је ње на ма те ри јал на ште та при чи ње на екс пло зи ја ма 
из но си 102.000 КМ, од че га 100.000 КМ на објек ти ма у др жав ној и 2.000 КМ на објек-
ти ма у при ват ној сво ји ни. Ми ни стар ство уну тра шњих по сло ва Ре пу бли ке Срп ске, Из
вјештајорадуМУПаза2012.годину, Ба ња Лу ка, 2013.

18) На и ме, број на тек тон ска по мје ра ња на са мом коп ну до при но се аку му ла ци ји при ти ска, 
ко ји, с вре ме на на ври је ме, про из во ди зна чај ну се и змич ку ак тив ност. Та ко је ба ња луч-
ко се и змо ге но под руч је об у хва та про стор од око 10.000 км2 од но сно те ри то ри ју на ра-
сто ја њу 50 км од Ба ње Лу ке и гле да но на осно ву раз ли чи тих по врат них пе ри о да спа да 
у под руч је VII, VI II и IX сте пе на мак си мал но оче ки ва ног ин тен зи те та по МЦС ска ли. 
Ре пу блич ки хи дро ме те ро ло шки за вод, Сеизмологија, 2017. До ступ но на: http://rhmzrs.
com/se i zmo lo gi ja/, при сту пље но 16. 02. 2017.

19) Исто.

20) На и ме, су ше го то во сва ке го ди не су еви ден ти ра не у Ре пу бли ци Срп ској, усљед че га се 
мо же ре ћи да оне у ло кал ним окви ри ма пред ста вља ју при род не не по го де сва ке го ди не, 
а по сњег но су на ве де ном про бле му из ло же не оп шти не Би је љи на, Гра ди шка, Ср бац, 
Ша мац, При је дор, Ко зар ска Ду би ца, Лак та ши, Ба ња Лу ка, Пр ња вор. Ште та од су ша 
то ком љет њих мје се ци из но си од 30 па до чак 70% ма њих при но са од оче ки ва них по 
по је ди ним по љо при вред ним кул ту ра ма, а та ко ђе су за би ље же ни слу ча је ви гдје је ште-
та на по љо при вред ним усје ви ма би ла и сто од стот на. 

21) На под руч ју Бо сне и Хер це го ви не има око 1800 ак тив них кли зи шта од че га у Фе де ра-
ци ји 754, Ре пу бли ка Срп ска пре ко 1000 и Брч ко Ди стрикт 43. Усљед по пла ва, по го то во 
то ком ‘’мај ских по пла ва’’, ак ти ви ра на су мно го број на кли зи шта и сру ше ни су стам-
бе ни објек ти. Пре ма рас по ло жи вим по да ци ма, на под руч ју БиХ, у мај ским по пла ва ма 
ак ти ви ра но је укуп но 5.841 кли зи шта и од ро на на угро же ним под руч ји ма оп шти на. 
Упо ре ди ти: Са вјет ми ни ста ра,ПроцјенаугроженостиБоснеиХерцеговинеодприрод
нихилидругихнесрећа. Са ра је во, 2010, стр. 141.

22) Нај ве ћи број да на са гра дом има ре ги ја од Са ра је ва, до ли ном Не ре тве до ње ног ушћа, 
и око ли на Тре би ња до 3 да на, при че му се уоча ва тренд по ве ћа ња бро ја да на са гра-
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опа сно сти од га са, опа сно сти од не ек спло ди ра них убој них сред-
ста ва, као и тех нич ко-тех но ло шким не сре ћа ма, деј ству опа сних 
ма те ри ја и дру гим ста њи ма опа сно сти. Да кле, ри зик од ка та стро фа 
по сто ји у вр ло ви со ком оби му, а ка та стро фе успо ра ва ју одр жи ви 
раз вој дру штва у цје ли ни, и њи хо ва по ја ва у јед ном ре ги о ну мо же 
да про у зро ку је ште те у не ком дру гом ре ги о ну, и обр ну то. 

За раз ли ку од тра ди ци о нал ног при сту па без бјед но сти по ко-
ме су вој не при јет ње и суб вер зи је нај ве ће опа сно сти по дру штва и 
др жа ве, да нас су без бјед но сни иза зо ви, ри зи ци и при јет ње „при је 
уну тра шњи, не го спољ ни и при је не вој ни, не го вој ни; при је до ла зе 
од не др жав них ак те ра, не го од су ве ре них др жа ва“.23) Да нас до ми-
ни ра ју по ли тич ке при јет ње (уну тра шња не ста бил ност, „не у спје-
шне др жа ве“, те ро ри зам, кр ше ње људ ских пра ва итд.), еко ном ске 
при јет ње (си ро ма штво, рас ту ћи јаз из ме ђу си ро ма шних и бо га тих, 
ме ђу на род не фи нан сиј ске ре це си је, ути цај не фор мал них цен та ра 
фи нан сиј ске мо ћи, пи ра те ри ја итд.), чо вје ком иза зва не еко ло шке 
при јет ње (ну кле ар не ка та стро фе, пла не тар ни еко ло шки про бле-
ми, де гра да ци ја зе мљи шта и во де, ма њак хра не и дру гих при род-
них ре сур са итд.) и дру штве не при јет ње (су коб ма њи не и ве ћи не, 
пре на се ље ност, иле гал не ми гра ци је, ин фек тив не бо ле сти и за ра-
зе итд.).24) Ор га ни зо ва ни кри ми на ли тет, те шки об ли ци при вред ног 
кри ми на ли те та и ко руп ци ја има ју ве ли ки по тен ци јал као об ли ци 
угро жа ва ња без бјед но сти и ве о ма ште тан ути цај на при вред ни и 
еко ном ски раз вој, би ло да се ма ни фе сту је у не ле гал ној тр го ви ни 
опој ним дро га ма,25) људ ским би ћи ма,26) иле гал ној тр го ви ни оруж-
јем и му ни ци јом27) или пак пра њу нов ца, као и раз ли чи тим об ли ци-
ма ис по ља ва ња ко руп ци је.

дом због по ве ћа ња сред ње тем пе ра ту ре и на глих тем пе ра тур них ам пли ту да (ју ни, ју ли 
2003., 2007., 2009., 2010.). Са вјет ми ни ста ра,ПроцјенаугроженостиБоснеиХерцего
винеодприроднихилидругихнесрећа. Са ра је во, 2010, стр. 90.

23) T. Ter riff, S. Croft, L. Ja mes, P. M. Mor gan, SecurityStudiesToday, Po lity Press, Cam brid ge, 
2001 p. 135. Ци ти ра но у: С. Ми јал ко вић, Националнабезбедност, Кри ми на ли стич ко – 
по ли циј ска ака де ми ја, Бе о град, 2009, стр. 199.

24) С. Ми јал ко вић,нав.дело, стр. 199.

25) Што се ти че не за ко ни тог про ме та опој ним дро га ма, она оста је нај че шћи тип ор га ни зо-
ва ног кри ми на ли те та, ко ји је у по ра сту, при че му до ла зи до из ра же не са рад ње из ме ђу 
ор га ни зо ва них кри ми нал них гру па, при че му се БиХ и Ре пу бли ка Срп ска мо гу сма тра-
ти „цен тром ре ди стри бу ци је” дро ге. Цен тар за си гур но сне сту ди је, Студијаооргани
зованомкриминалууБоснииХерцеговини (ур. Ар мин Кр жа лић), Са ра је во, 2014.

26) Под руч је Бо сне и Хер це го ви не у ра ни јем пе ри о ду је би ло ви ше из ра же но у лан цу тр го-
вин љу ди ма, а да нас ка рак те ри шу иле гал не ми гра ци је са упле те но сти ор га ни зо ва них 
кри ми нал них гру па, ко је кон тро ли шу ци је ли про цес од зе мље из во ра до зе мље од ре ди-
шта.

27) Пре ма рас по ло жи вим по да ци ма, без бјед ност Бо сне и Хер це го ви не у зна чај ној мје ри је 
угро же на иле гал ном тр го ви ном на о ру жа ња ко јом се ба ве по је дин ци и гру пе на ме ђу ен-
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У ни зу де фи ни ци ја при сут них у те о риј ској ми сли, а ко ји ма 
се на сто јао од сли ка ти ка рак тер те ро ри зма, ре дов но је при сут но 
не ко ли ко еле ме на та: те ро ри зам је ис по ља ва ње на си ља ко јим по је-
дин ци или гру пе же ле по сти ћи ефе кат код што ши ре пу бли ке; ујед-
но код др жав них ин сти ту ци ја на сто је се ство ри ти осје ћај стра на и 
па ни ке, у сми слу да ни ко ни је си гу ран; те ро ри стич ки акт је уви јек 
иде о ло шки, од но сно по ли тич ки мо ти ви сан. Упра во по ли тич ки мо-
тив је пре суд на во до дје ли ни ца у де фи ни са њу овог чи на у ту жи лач-
кој ис тра зи. Та ко је Ме влид Ја ша ре вић, из вр ши лац те ро ри стич ког 
на па да на згра ду ам ба са де Сје ди ње них Аме рич ких Др жа ва у Са-
ра је ву, умно го ме по мо гао ор га ни ма пра во су ђа об ја шња ва ју ћи сво-
је мо ти ве, а они су ка ко је Ја ша ре вић на вео осве та Сје ди ње ним 
Аме рич ким Др жа ва ма за вој не ак ци је ко је пред у зи ма ју у Ира ку и 
Ав га ни ста ну пре ма му сли ма ни ма,28) што је у скла ду са про кла мо-
ва ним иде о ло шким ци ље ви ма ра ди кал них те ро ри стич ких ор га ни-
за ци ја.29)

Сто га се те ро ри зам мо же сма тра ти за ме тод ко јим је дан иде о-
ло шки по крет, или по ли тич ка ор га ни за ци ја, на сто ји оства ри ти сво-
је ци ље ве. По сто је и дру ги ме то ди, по пут ми си о нар ског ра да, али 
се те ро ри зам вр ло че сто при мје њу је као је дан од њих. Ре пу бли ка 
Срп ска је, уоста лом као и ци је ла Евро па, из ло же на те ро ри стич-
ким на па ди ма ко ји се из во де у име по ли тич ких ци ље ва ра ди кал них 
исла ми стич ких по кре та, тзв. „Ислам ске др жа ве“ (ISIL) и те ро ри-
стич ке ор га ни за ци је Ал Ка и де (AlQaida), а све у ци љу об но ве ка-

ти тет ском, али ди је лом и на ме ђу на род ном ни воу. М. Шик ман, Организованикримина
литет, Ви со ка шко ла уну тра шњих по сло ва, Ба ња Лу ка, 2011.

28) Тада је Јашаревић у видео поруци изјавио: "Неморамобјашњаватизаштонападам
Американце. Они се боре против ислама и муслимана у цијелом свијету. Убијају
муслиманеисилујуњиховежене.АмериканцисаСрбимаиХрватимаприпремајунови
покољ над муслиманима". Џ. Халимовић, „Тероризам у БиХ – полицајци најчешће 
мете“, РадиоСлободнаЕвропа, 28. април/травањ 2015. Доступно на: http://www.slo-
bodnaevropa.org/a/terorizam-u-bih-policajci-najee-mete/26982978.html, приступљено 06. 
04. 2017.

29) Заправо, како наводи професор Деренчиновић „идеолошка основа дјеловања бројних 
терористичких организација на Блиском истоку је фатва (вјерски проглас) којег су 
у фебруару 1998. године издали OsamnabinLaden и AymanalZawahiri. У фатви се, 
између осталог, наводи „да је убијање Американаца и њихових савезника и гађање не 
само војних већ и цивилних циљева света индивидуална дужност сваког муслимана 
без обзира гдје се налази“. У: Д. Деренчиновић, Огледиотероризмуиантитероризму, 
Правни факултет, Загреб, 2005, стр. 7.
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ли фа та,30) је дин стве не му сли ман ске др жа ве ко ја би, пре ма на у му 
ње них про јек та на тре ба ло да се про сти ре на под руч ју по след њег 
ка ли фа та, а то је Ото ман ска им пе ри ја. Те ро ри зам као об лик угро-
жа ва ња без бјед но сти Ре пу бли ке Срп ске ис по ља ва раз ли чи те не га-
тив не ефек те31) и ну жно га је по сма тра ти у кон тек сту ње го вог ис по-
ља ва ња у Бо сни и Хер це го ви ни. Про бле ми ра ди ка ли зма, на сил ног 
екс тре ми зма и те ро ри зма су кључ ни без бјед но сни иза зо ви с ко ји ма 
се БиХ су о ча ва про те клих го ди на,32) при че му ге не за те ро ри зма да-
ти ра још од 90-тих го ди на про шлог ви је ка, ка ко сли је ди:

 •  Та ко су у Бо сни и Хер це го ви ни, у пе ри о ду 1992-1995. 
го ди не, бо ра ви ла ли ца афро-азиј ског по ри је кла ко ја су 
под иде јом „гло бал ног џи ха да“ уче ство ва ла у рат ним 
деј стви ма. На кон за вр шет ка рат них су ко ба нај ве ћи број 
тих ли ца је оти шао на дру га ра ти шта, а је дан број је до-
био др жа вљан ство БиХ и остао ту да жи ви. Та да су ус-
по ста ви ли и пр ве ве ха биј ске за јед ни це, у изо ло ва ним 
се ли ма, у ко је су по сте пе но по че ли да до ла зе и до ма ћи 
ста нов ни ци. За је дан број бив ших др жа вља на Бо сне и 
Хер це го ви не стра ног по ри је кла, од ко јих по је дин ци бо-
ра ве и у Бо сни и Хер це го ви ни, на осно ву укуп них ра-
ни јих са зна ња, оци је ње но је да пред ста вља ју при јет њу 

30) Видети: B. Fishman, TheMasterPlan:ISIS,alQaeda,andtheJihadiStrategyforFinal
Victory, Yale University Press, 2016.

31) Негативни ефекти тероризма, уопште, манифестују се кроз најмање три димензије 
државног и друштвеног живота: људску, економску и безбједносну (у ужем смислу): 
људска димензија односи се на кршење људских права многих директних и индиректних 
жртава тероризма; економска димензија односи се на ефекте тероризма који додатно 
продубљују неповољне чиниоце економске транзиције који су, између осталог, један од 
узрока и услова његовог настанка и безбједносна димензија, која се тиче угрожавања 
националне безбједности успоравањем процеса демократизације тзв. „транзицијских 
друштава“, подривањем демократских институција и владавине права, и стварањем 
бројних социоекономских проблема. Р. Милашиновић, С. Мијалковић, „Тероризам 
као савремена безбедносна претња“, Супротстављање тероризму – међународни
стандарди и правна регулативе, зборник радова (1-16), Висока школа унутрашњих 
послова, Бања Лука, 2011.

32) Тако се у Информацији о стању безбједности у Босни и Херцеговини за 2015. годину 
наводи: ''Тешко економско-социјално стање, незапосленост, оптерећеност проблемима 
недавне прошлости и ратних дешавања, те постојања велике количине оружја које је 
заостало из рата и лако је доступно, уз политичке потешкоће у Босни и Херцеговини и 
ширем окружењу, дају и посебну безбједносну димензију која ствара погодан амбијент 
за јачање различитих облика насилних екстремизама који могу одговарати јачању 
тероризма, као и појавних облика организованог криминала (нелегална трговина 
оружјем и војном опремом, трговина дрогом, итд.)''. Министарство безбједности БиХ, 
ИнформацијаостањубезбједностиуБоснииХерцеговиниза2015.годину. Сарајево, 
2016, стр. 2.
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без бјед но сти БиХ и као та кви ма им је од у зе то др жа-
вљан ство33); 

 • На кон то га, те ро ри стич ки акт до го дио се сре ди ном сеп-
тем бра 1997. го ди не у Мо ста ру, ка да је ак ти ви ра на ауто-
бом ба, при че му је 29 осо ба те же или лак ше по ври је ђе-
но, ме ђу ко ји ма и тро ји ца по ли ца ја ца, а уни ште но је око 
120 ауто мо би ла и исто то ли ко ста но ва34); 

 • По том је у се лу Ко стај ни ца код Ко њи ца, 2002. го ди не, 
осум њи че ни Му а мер То па ло вић мо ти ви сан „иде о ло-
шко-вјер ским фа на ти змом“ убио три чла на по ро ди це 
Ан ђе лић, а си на те шко ра нио, због че га је осу ђен на 35 
го ди на за тво ра35); 

 • За тим је 2005. го ди не за би ље жен по ку шај те ро ри стич-
ког на па да, ка да је осум њи че ни са још три осо бе осу ђен 
због пла ни ра ња те ро ри стич ког на па да на не и ден ти фи-
ко ва ну ме ту у Евро пи. Оп ту жни цом је на ве де но да су 
Бек та ше вић Мир сад и Це сур Аб дул ка дир до пу то ва ли 
у Са ра је во 27. 09. 2005. го ди не, из Швед ске (Бек та ше-
вић), од но сно 27. 10. 2005. го ди не из Дан ске (Це сур) у 
на мје ри да на те ри то ри ји БиХ или не ке дру ге европ ске 
зе мље из вр ше те ро ри стич ки акт. Да ље је на ве де но да је 
циљ та квог те ро ри стич ког ак та био при си ља ва ње вла-
сти БиХ или вла де дру ге др жа ве да по ву ку сво је сна ге 
из Ира ка и Ав га ни ста на36); 

33) Савјет министара, Стратегија Босне и Херцеговине за превенцију и борбу против
тероризма(запериод20102013.године). Сарајево, 2010, стр. 18.

34) За терористички напад оптужен је Ахмед Зухаира Хандал, из Судана. У јавности је 
његово име изнио портпарол вехабијске заједнице у БиХ Алу Хусин Имад, под надимком 
Абу Хамза, који је рекао да вехабијска заједница „не оправдава, али разумије злочин“. 
Хандала је заједно са помагачима терористички напад извео због освете Хрватском 
вијећу одбране. Судски поступак против Ахмеда Зухаире Хандале и његових петорице 
помагача започео је у мају 1998. Хандала је у одсуству (у бијексту) осуђен на казну 
затвора од 10 година. Саучесници терористичког напада, Али Ахмед Али Хамад (из 
Бахреина) и Небил Али Хил, звани Абу Јемен, добили су осам, односно пет година 
затвора. Према: Република, ТероризамуБиХПочеојеуМостару. објављено субота, 
14 студени 2015. Доступно на: http://www.republikainfo.com/index.php/izdvojeno/19816-
terorizam-u-bih-pocelo-je-u-mostaru, присутпљено 06. 04. 2017.

35) Топаловић је, према медијским наводима, члан организације Активна исламска 
омладина и коњичке канцеларије хуманитарне организације «Џемијер ел Фуркан» 
која има сједиште у Сарајеву и финансира је Високи Саудијски Комитет. Према: Клиx, 
Муамер Топаловић признао да је убиоАнђелиће, 27. 12. 2002.. Доступно на: https://
www.klix.ba/vijesti/bih/muamer-topalovic-priznao-da-je-ubio-andjelice/021227004, 
приступљено 06 .04. 2017.

36) Првостепеном пресудом Суда БиХ Мирсад Бекташевић је проглашен кривим за 
кривично дјело тероризма (члан 201 став 1 у складу са ставом 4 тачка ф) Кривичног 
закона БиХ, те је осуђен на јединствену казну затвора у трајању од 15 година и 4 
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 • Кра јем 2008. го ди не, до го дио се но ви те ро ри стич ки на-
пад, ка да је ак ти ви ра на екс пло зив на на пра ва по ста вље-
на у тр жном цен тру ФИС у Ви те зу. Уби је на је јед на осо-
ба, а по ври је ђе но шест, од ко јих јед на те же37); 

 • Исте го ди не у мар ту, у Са ра је ву и Бу гој ну ухап ше на је 
те ро ри стич ка гру па ко ја је про це су и ра на за при пре ма-
ње те ро ри стич ких на па да на објек те Вла де РС, Ка то-
лич ке цр кве, је ди ни ца ЕУФОР-а и Ору жа них сна га БиХ 
ко је су упу ће не у Ирак. Гру пу је ор га ни зо вао и њом ру-
ко во дио Ру стем па шић Ри јад, а Хан џић Аб ду лах и Ве лић 
Едис би ли чла но ви гру пе ко ја је фор ми ра на и дје ло ва ла 
у на мје ри из вр ше ња те ро ри стич ког чи на на те ри то ри ји 
Бо сне и Хер це го ви не с ци љем озбиљ не де ста би ли за ци-
је основ них по ли тич ких, устав них и дру штве них струк-
ту ра Бо сне и Хер це го ви не, те озбиљ ног за стра ши ва ња 
ста нов ни штва, при че му су на сту па ли с по зи ци ја ет нич-
ког и ре ли гиј ског екс тре ми зма и ра ди ка ли зма за сту па ју-
ћи ста во ве да у Бо сни и Хер це го ви ни тре ба упо тре бом 
си ле ус по ста ви ти др жа ву уре ђе ну по ислам ским вјер-
ским про пи си ма, од но сно ше ри јат ску др жа ву38);

 • У ју ну 2010. го ди не, у Бу гој ну, до го дио се но ви те ро-
ри стич ки акт ка да је гру па ра ди кал них екс тре ми ста 
по ста ви ла екс пло зив у по ли циј ску ста ни цу, ко јом при-
ли ком је по ги нуо по ли ца јац, док је шест осо ба по ври је-

мјесеца (Пресуда Суда БиХ, број X-KŽ-06/190 од 21. 05. 2007. године). Апелационо 
вијеће истог суда 21. маја 2007. године донијело је правоснажну пресуду којом се 
дјелимично уважавају жалбе браниоца оптужених, те се пресуда првостепеног вијећа 
преиначава у погледу трајања казне затвора, тако да је Мирсаду Бекташевићу пресудом 
Апелационог вијећа преиначена казна на јединствену казну затвора у трајању од осам 
година и четири мјесеца (Пресуда Суда БиХ, број X-KŽ-06/190 од 21. 05. 2007. године).

37) За наведени напад осумњичени су СувадЏидић и Адмир Ахметспахић, звани Усама 
код којег је пронађен и самоубилачки појас, а касније и Амир Ибрахими. Тужилаштво 
је касније одустало од оптужбе за тероризам, те је Сувад Ђидић, који је сачинио 
експлозивну направу осуђен на девет, а Амир Ибрахими на двије године затвора, након 
што је с Тужилаштвом постигао споразум о признању кривице и пристао свједочити 
против Ђидића. Тадашњи главни тужилац Тужилаштва БиХ, рекао је да „није 
постојала политичка воља да се дјело оквалификује као тероризам, а био је тероризам“. 
П. Ћеранић, „Како против терориста?“, Пресс, 19. 11. 2015, Доступно на: http://pressrs.
ba/info/kolumne/predrag-ceranic-kako-protiv-terorista-18-11-2015, приступљено 06. 04. 
2017.

38)  Наведена лицу су 10. новебра 2011. године првостепеном пресудом оглашена кривим 
за кривична дјела тероризма и удруживања ради чињења кривичних дјела, при чему је 
Ријад Рустемпашић осуђен на јединствену казну затвора у трајању од четири године 
и шест мјесеци, а остали оптужени на јединствену казну у трајању од по три године и 
четири мјесеца. Види детаљније: Кривични предмет S1 2 K 003342 12 Kž (X-K-09/670-
1) – Рустемпашић Ријад и други. Доступно на: http://www.sudbih.gov.ba/predmet/2644/
show, приступљено 06. 04. 2017.
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ђе но. На и ме, оп ту же ни Ха рис Ча у ше вић про гла шен је 
кри вим што се у ви ше на вра та то ком 2010. го ди не са 
ње му по зна тим осо ба ма са ста јао у Бу гој ну и до го ва рао 
да да на 27. ју на 2010. го ди не у ра ним ју тар њим са ти ма 
по чи не те ро ри стич ки чин по ста вља њем при пре мље не 
им про ви зо ва не екс пло зив не на пра ве на стра жњи зид 
згра де По ли циј ске упра ве Бу гој но и ње ним ак ти ви ра-
њем - при па љи ва њем упа ља чем спо ро го ре ћег шта пи-
на иза зо ву екс пло зи ју. При ли ком екс пло зи је, је дан по-
ли циј ски слу жбе ник смрт но је стра дао, је дан за до био 
те шке тје ле сне по вре де опа сне по жи вот, а не ко ли ко 
њих лак ше тје ле сне по вре де. Овим чи ном при чи ње на 
је ве ли ка ма те ри јал на ште та и то на згра ди По ли циј ске 
упра ве Бу гој но, те на окол ним стам бе ним згра да ма, по-
слов ним објек ти ма и ве ли ком бро ју во зи ла. Оп ту же ни 
Ха рис Ча у ше вић по чи ње њем ова квог чи на за циљ је 
имао при си ља ва ње ор га на вла сти Бо сне и Хер це го ви не 
да не што из вр ше, као и озбиљ но за стра ши ва ње ста нов-
ни штва и озбиљ ну де ста би ли за ци ју основ них по ли тич-
ких, устав них и дру штве них струк ту ра Бо сне и Хер це-
го ви не39);

 • У Са ра је ву је у ок то бру 2011. го ди не из вр шен те ро ри-
стич ки акт ко ји је из вео осум њи че ни ко ји је био при пад-
ник ве ха биј ског по кре та пу ца њем на Ам ба са ду САД, 
при ли ком че га је ра нио јед ног по ли цај ца.40) Оп ту же-
ни Ме влид Ја ша ре вић је про гла шен кри вим што је као 
члан тзв. ве ха биј ске за јед ни це у Гор њој Ма о чи, оп шти-
на Сре бре ник, с ци љем да сво јим дје ло ва њем пре ма ин-
сти ту ци ја ма и ор га ни ма вла сти у Бо сни и Хер це го ви ни, 
те ин сти ту ци ја ма и ор га ни ма вла сти дру гих др жа ва ко је 
има ју сје ди ште ам ба са да у Бо сни и Хер це го ви ни, из-

39) Суд Босне и Херцеговине након окончаног главног претреса је дана 20. децембра 2013. 
године изрекао првостепену пресуду којом је оптужени Харис Чаушевић проглашен 
кривим за кривично дјело тероризам. С тим у вези Суд је оптуженом Харису Чаушевићу 
изрекао казну дуготрајног затвора у трајању од 45 година (Кривични предмет Суда 
БиХ број S1 2 K 002596 10 K - Чаушевић Харис и др).

40) Оптужени Јашаревић је 28. октобра 2011. године, у 15:30 сати, извршио терористички 
чин, тако што је извршио напад на објекат Амбасаде САД на начин да је из аутоматске 
пушке, пуцајући око 50 минута, испуцао 105 метака калибра 7,62 мм у правцу зграде 
Амбасаде САД, при томе пуцајући и у правцу мјеста гдје су се налазили службеници 
Дирекције за координацију полицијских тијела, који су обезбјеђивали зграду Амбасаде 
САД, којом приликом је погодио полицијског службеника у обје ноге нанијевши му 
тешке тјелесне повреде. Оптужени је истовремено пуцајући из аутоматске пушке све 
вријеме пријетио и службеницима упосленим у Амбасади САД, све док га полицијски 
службеници МУП-а Кантона Сарајево нису онеспособили и лишили слободе.



Миле Шикман, Предраг Ћеранић

87

УГРОЖАВАЊЕБЕЗБЈЕДНОСТИ...

ра зи не за до вољ ство по ло жа јем те за јед ни це и слич них 
брат ских за јед ни ца и му сли ма на у зе мљи, Евро пи и сви-
је ту, те ути че на про мје ну по ло жа ја истих, из ну ђи ва њем 
усту па ка од ор га на вла сти, зах ти је ва ју ћи да НА ТО сна ге 
на пу сте Ав га ни стан, при је те ћи гра ђа ни ма САД-а и Ње-
мач ке, те за стра ши ва њем ста нов ни штва, при пре ма њем 
и вр ше њем рад њи ко је има ју оби љеж ја кри вич них дје ла 
про пи са них Кри вич ним за ко ном Бо сне и Хер це го ви не, 
те је ра ди по сти за ња опи са них ци ље ва од лу чио да из вр-
ши те ро ри стич ки чин41);

 • У то ку 2015. го ди не, на под руч ју Ре пу бли ке Срп ске из-
вр шен је је дан те ро ри стич ки на пад у ко јем је да на 27. 
04. 2015. го ди не у Звор ни ку Нер дин Ибрић упо тре бом 
ва тре ног оруж ја убио јед ног и ра нио два по ли циј ска слу-
жбе ни ка, ко ји су се на ла зи ли на ду жно сти у слу жбе ним 
про сто ри ја ма Ста ни це јав не без бјед но сти Звор ник42);

 • На кон то га је у но вем бру исте го ди не Оме ра гић Енес, 
ли це ко је је бли ско ве ха биј ском по кре ту, у Рај лов цу, 
уби ло је дво ји цу при пад ни ка Ору жа них сна га БиХ, а 
пу ца ло је и на тре ћег уни фор ми са ног при пад ни ка ОС 
БиХ43); 

41) Апелационо вијеће Суда БиХ изрекло је 20. новембра 2013. године пресуду којом се 
оптужени Мевлид Јашаревић оглашава кривим за кривично дјело тероризам из члана 
201 став 1 у вези са ставом 5 тачка а) Кривичног закона БиХ, те му је изречена казна 
затвора у трајању од 15 година (Пресуда Суда БиХ, број S1 2 K 007723 13 KŽK од 20. 
11. 2013. године).

42) По во дом овог на па да, фор ми ран је за јед нич ки ис тра жни тим ко ји су чи ни ли по ли циј-
ски слу жбе ни ци СИ ПА-е и МУП-а Ре пу бли ке Срп ске. Ис тра жни тим фор ми ран је у 
скла ду са упут стви ма по сту па ју ћег ту жи о ца Ту жи ла штва БиХ и из вр шен је уви ђај на 
ли цу мје ста. По сту па ју ћи по на ред ба ма Су да БиХ и Ту жи ла штва БиХ, при пад ни ци 
за јед нич ког ис тра жног ти ма су из вр ши ли 10 пре тре са на ви ше ло ка ци ја и из да то је 10 
По твр да о при вре ме ном од у зи ма њу пред ме та, два осум њи че на ли ца су ли ше на сло-
бо де, док је са слу ша но 14 ли ца у свој ству свје до ка. На осно ву при ку пље них до ка за, 
да на 30. 04. 2015. го ди не осум њи че ни су пре да ти Ту жи ла штву БиХ, уз Из вје штај о 
по чи ње ном кри вич ном дје лу због по сто ја ња осно ва сум ње да су по чи ни ли кри вич но 
дје ло Те ро ри зам из чла на 201. Кри вич ног за ко на БиХ и кри вич но дје ло вр бо ва ње ра ди 
те ро ри стич ких ак тив но сти из чла на 202.б КЗ БиХ. У: Ми ни стар ство без бјед но сти БиХ, 
ИнформацијаостањубезбједностиуБоснииХерцеговиниза2015.годину, Са ра је во, 
2016, стр. 32. 

43)  На ли цу мје ста за те че ни су и свје до ци-оче ви ци из вр ше ња на ве де ног кри вич ног дје ла, 
те се на ли цу мје ста до шло до по да та ка да је да на 18. 11. 2015 го ди не око 19.33 са ти 
НН му шка осо ба, ста ро сти из ме ђу 30-35 го ди не, ви си не око 185 цм, нео бри ја не бра-
де там но сме ђе бо је, об у че на у рас коп ча ну јак ну там не бо је но се ћи у ру ка ма ва тре но 
оруж је - ауто мат ску пу шку ушла у про сто ри је спорт ске кла ди о ни це, гдје су се по ред 
за по сле не рад ни це на ла зи ли смрт но стра да ли при пад ни ци Ору жа них сна га БиХ, и још 
три осо бе, те без из го во ре не ри је чи на кон ула ска по диг нув ши ци јев оруж ја у смје ру 
при пад ни ка Ору жа них сна га БиХ, ис па ли ла ра фал из ва тре ног оруж ја у прав цу истих, 
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 • Исте го ди не де сио се још је дан те ро ри стич ки на пад, а 
то је ба ца ње екс пло зив не на пра ве на По ли циј ску ста ни-
цу у За ви до ви ћи ма.44)

Исто та ко, на осно ву рас по ло жи вих по да та ка пре зен то ва них 
у Стра те ги ји Бо сне и Хер це го ви не за пре вен ци ју и бор бу про тив 
те ро ри зма (за пе ри од 2010-2013. го ди не)45) мо же се ре ћи да је на-
ста вљен ра ни ји тренд агре сив них и про во ци ра ју ћих ак тив но сти 
од ре ђе них по је ди на ца или гру па из по је ди них ле гал них ор га ни-
за ци ја и удру же ња на ци о нал ног или ре ли гиј ског оби љеж ја ко ји 
дје лу ју на про сто ру Бо сне и Хер це го ви не. У про те клом пе ри о ду 
на ста вље не су, а у не ким слу ча је ви ма и ин тен зи ви ра не ак тив но-
сти по је ди них при пад ни ка ра ди кал них ре ли ги о зних гру па у Бо сна 
и Хер це го ви на и окру же њу. Ак тив но сти су у функ ци ји ши ре ња 
ра ди кал ног вјер ског прав ца и иде о ло ги је, од но сно, сти ца ња но-
вих сљед бе ни ка.46) Не ки од њих ин тен зив ним дје ло ва њем (ко је је, 
углав ном, вер бал не при ро де) на ре ли гиј ском и иде о ло шком пла ну, 
ге не рал но не ги ра ју устав но-прав ни по ре дак, те про пи се и за ко-
на др жа ве у оп штем сми слу. Као ре ла тив но но ва по ја ва у Бо сни и 
Хер це го ви ни, у прет ход ном пе ри о ду све ви ше до из ра жа ја до ла зи 
зло у по тре ба цyбер тех но ло ги је, пр вен стве но ин тер не та, из ди фе-
рен ци ра них екс трем но-ра ди кал них без бјед но сно ин те ре сант них 
су бје ка та (осо ба, гру па ци ја, ор га ни за ци ја, удру га и слич но). За јед-

те од мах на пу сти ла про сто ри је кла ди о ни це, да би на кон то га при шла до ауто бу са КЈКП 
ГРАС Са ра је во ко ји са о бра ћа на ли ни ји 23 Же ље знич ка ста ни ца - Рај ло вац, а ко ји је био 
за у ста вљен на ста ја ли шту, те при шав ши до пред њих вра та во зи ла у ко јем се на ла зи ло 
ви ше пут ни ка ме ђу ко ји ма и уни фор ми са ни при пад ник ору жа них сна га, у прав цу истог 
ис па ли ло крат ки ра фал на кон че га се из ме ђу обје ка та уда ља ва пје ши це у прав цу глав не 
са о бра ћај ни це М-18, Ули це Са фе та Зај ке и да ље у не по зна том прав цу од но се ћи са со-
бом и сред ство из вр ше ња. У: Ми ни стар ство без бјед но сти БиХ, Информацијаостању
безбједностиуБоснииХерцеговиниза2015.годину. Са ра је во, 2016, стр. 32.

44)  Да на 24. 11. 2015. го ди не у 00.48 са ти, на кро ву на ве де не згра де до шло до екс пло зи је, 
ко јом при ли ком су по ли циј ски слу жбе ни ци из ла ском на ли це мје ста про на шли дви је 
тзв. „ка ши ке“ од руч не бом бе. При ли ком на ве де не екс пло зи је ни је би ло по ври је ђе них 
ли ца и при чи ње на је ма те ри јал на ште та. Из ла ском на ли це мје ста утвр ђе но је та ко ђе, 
да је да на 23. 11. 2015. го ди не у ју тар њим са ти ма око 08.05 са ти, на згра ди ИД ДЕЕ-е у 
За ви до ви ћи ма, тач ни је на кро ву, про на ђе на јед на руч на бом ба тзв. „ка ши ка ра“, на кон 
че га је из вр шен уви ђај од стра не по ли циј ских слу жбе ни ка, ко јом при ли ком је кон ста то-
ва но да је од стра не НН ли ца или ви ше њих, из вр ше но кри вич но ди је ло „Те ро ри зам” из 
чла на 201. КЗ БиХ. Опе ра тив ним ра дом на те ре ну по ли циј ских слу жбе ни ка МУП-а ЗЕ-
ДО кан то на и ПС За ви до ви ћи, иден ти фи ко ва на су че ти ри ли ца, ко ја се мо гу до ве сти у 
ве зу са по чи ње њем кри вич ног ди је ла. У: Ми ни стар ство без бјед но сти БиХ, Информа
цијаостањубезбједностиуБоснииХерцеговиниза2015.годину, Са ра је во: 2016, стр. 
32.

45)  Са вјет ми ни ста ра, СтратегијаБоснеиХерцеговинезапревенцијуиборбупротивте
роризма(запериод20102013.године), Са ра је во, 2015, стр. 20-21.

46)  Исто.
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нич ка ка рак те ри сти ка на ве де них струк ту ра је да сај бер тех но ло ги-
ју (пр вен стве но ин тер нет) ко ри сте за ме ђу соб но ко му ни ци ра ње, за 
ши ре ње ра ди кал не иде о ло ги је, ин док три на ци ју де кла ри ра них или 
по тен ци јал них сим па ти зе ра, ди стри бу ци ју ра зних са др жа ја (про-
па ганд не ак тив но сти по др жа ва ња гло бал них те ро ри стич ких ор га-
ни за ци ја и по кре та упо тре бом ча та, веб фо ру ма и веб стра ни ца), 
за при ку пља ње и раз мје ну по да та ка и ин фор ма ци ја (до ку ме на та, 
бро шу ра, књи га, аудио и ви део ма те ри ја ла), за при ку пља ње нов ча-
них сред ста ва, за вр бо ва ње, ре гру ти ра ње, мо би ли за ци ју и об у ча ва-
ње но вих чла но ва, за ме ђу соб но умре жа ва ње и по ве зи ва ње ће ли ја 
и чла но ва, за пла ни ра ње, ко ор ди на ци ју и кон тро ли ра ње ак тив но-
сти, те за про во ђе ње ин фор ма тич ког и пси хо ло шког ра та.47) Ана-
ли зе не ких веб стра ни ца от кри ва ју да вир ту ел ни на па ди ни су са мо 
спо ра дич не ини ци ја ти ве по је ди на ца, не го све ви ше и ви ше по ста ју 
ко ор ди ни ра не ак тив но сти.48) 

По ред на ве де ног, у Бо сни и Хер це го ви ни су про те клих го ди-
на во ђе ни суд ски по ступ ци про тив осум њи че них и оп ту же них за 
те ро ри зам, при че му су већ до ни је те и од ре ђе не суд ске пре су де.49) 
Суд БиХ је у то ку 2015. го ди не до нио и дви је пре су де, јед ну про-
тив че ти ри ли ца ко ја су се те ре ти ла за про тив за ко ни то фор ми ра ње 
и при дру жи ва ње стра ним па ра вој ним или па ра по ли циј ским фор-

47) Исто.

48) Са зна ња ука зу ју да у Бо сни и Хер це го ви ни тре нут но по сто ји не ко ли ко wеб сај то ва 
ко ји пре зен то ва ним са др жа ји ма под сти чу или по зи ва ју на не тр пе љи вост, па и мр жњу. 
Углав ном се ра ди о сај то ви ма ко ји ни су ре ги стро ва ни у Бо сни и Хер це го ви ни, не го у 
по је ди ним европ ским зе мља ма (Аустри ји, Ње мач кој, Нор ве шкој и дру го). Ци је ни се 
да сло бод но ди стри бу и ра ње ова квих са др жа ја пу тем ин тер не та, у ко ји ма се отво ре-
но по зи ва на на си ље и од ма зду, у зна чај ној мје ри под сти цај но дје лу је и мо ти ви ше и 
кон зу мен те тих са др жа ја на ис по ља ва ње не тр пе љи во сти и мр жње и до при но си ши-
ре њу не га тив не ат мос фе ре и не си гур не укуп не кли ме у Бо сни и Хер це го ви ни. По ред 
оста лог, ове сај то ве по је дин ци ко ри сте да ис по ље вер бал ну по др шку не ким гло бал ним 
те ро ри стич ким ор га ни за ци ја ма и по кре ти ма кроз при ка зи ва ње од ре ђе них ви део са др-
жа ја из про дук ци је ме диј ске ку ће иза ко је сто ји Ал Ка и да. У не ким од ви део са др жа ја 
се отво ре но по зи ва на на си ље и од ма зду про тив ко а ли ци о них сна га у Ира ку и Ав-
га ни ста ну. По ред то га, у по је ди ним слу ча је ви ма се ин тер нет ко ри сти за под сти ца ње 
на ци о нал не не тр пе љи во сти, раз до ра, те за стра ши ва ње дру гих ет нич ких и вјер ских 
ску пи на. Ин тер нет, као пра ви вир ту ал ни тре на жни камп, све ви ше пре у зи ма уло гу ко ју 
су до са да има ли Ал Ка и ди ни кам по ви у Аф га ни ста ну и Па ки ста ну. Са вјет ми ни ста ра, 
СтратегијаБоснеиХерцеговинезапревенцијуиборбупротивтероризма(запериод
20102013.године), Са ра је во, 2010, стр. 21.

49)  Ви де ти де таљ ни је: М. Си мо вић, М. Шик ман, Кривичноправнореаговањенатешке
обликекриминалитета, Прав ни фа кул тет, Ба ња Лу ка, 2017.
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ма ци ја ма,50) и дру гу про тив Ху се и на Бо сни ћа зва ног Би лал51) због 
кри вич ног дје ла под сти ца ња на те ро ри стич ку ак тив ност, вр бо ва ња 
ра ди те ро ри стич ких ак тив но сти и ор га ни зо ва ње те ро ри стич ке гру-
пе. Исто та ко, са мо у то ку 2015. го ди не Др жав на аген ци ја за ис тра-
ге и за шти ту је под ни је ла 20 из вје шта ја про тив 31 по зна тог ли ца и 
јед ног НН ли ца због по сто ја ња осно ва сум ње да су по чи ње на кри-
вич на дје ла те ро ри зма и кри вич на дје ла ко ја се мо гу до ве сти у ве зу 
са те ро ри змом, а у 2014. го ди ни 22 из вје шта ја про тив 22 по зна та 
ли ца и јед ног НН ли ца.52)

Као по се бан иза зов по ста вља се ра но от кри ва ње бу ду ћих 
те ро ри стич ких ак тив но сти, укљу чу ју ћи и оне ко је за циљ има ју 
про мо ви са ње те ро ри зма, би ло од стра не по је ди на ца или на сил них 
екс тре ми стич ких гру па. У гло бал ном кон тек сту, нај ве ћа при јет ња 
без бјед но сти и без бјед но сним ин те ре си ма Бо сне и Хер це го ви не, у 
овом тре нут ку, до ла зи од сље де ћих те ро ри стич ких ор га ни за ци ја, 
од но сно по је ди на ца и гру па ин спи ри са ним њи хо вих иде о ло ги ја-
ма: AlQaida, ISIL и AlNusra front.53) Да кле, Бо сна и Хер це го ви-
на у осно ви су о че на је и су прот ста вља се истим оним гло бал ним 
те ро ри стич ким при јет ња ма са ка квим се су о ча ва ју и дру ге зе мље 
чла ни це Ан ти те ро ри стич ке и Ан ти-ИСИЛ ко а ли ци је54). Пре ма до-
ступ ним по да ци ма аген ци ја за спро во ђе ње за ко на у БиХ,55) као и 
50) Суд Бо сне и Хер це го ви не до нио је 06. 10. 2015. го ди не пре су ду ко јом су оп ту же ни Ху-

се ин Ер дић, Мид хат Тра ко, Не вад Ху ши дић и Ме рим Ке се ро вић огла ше ни кри вим за 
кри вич но дје ло про тив за ко ни то фор ми ра ње и при дру жи ва ње стра ним па ра вој ним или 
па ра по ли циј ским фор ма ци ја ма. С тим у ве зи, Суд је оп ту же ном Ху се и ну Ер ди ћу из ре-
као ка зну за тво ра у тра ја њу од 3 го ди не и 6 мје се ци, оп ту же ном Мид ха ту Тра ки ка зну 
за тво ра у тра ја њу од 1 го ди не и 6 мје се ци, а Не ва ду Ху ши ди ћу и Ме ри му Ке се ро ви ћу 
ка зну за тво ра у тра ја њу од 1 го ди не. Кри вич ни пред мет S1 2 K 018698 15 Kž – Ер дић 
Ху се ин и дру гих. До ступ но пу тем ин тер не та: http://www.sud bih.gov.ba/pred met/3439/
show, при сту пље но 06. 04. 2017.

51) Суд БиХ је 05. 11. 2015. го ди не из ре као пр во сте пе ну пре су ду Ху се и ну Би ла лу Бо сни-
ћу, не фор мал ном во ђи ве ха би ја у БиХ. Бо снић је осу ђен на се дам го ди на за тво ра због 
кри вич ног дје ла јав но под сти ца ње на те ро ри стич ке ак тив но сти из чла на 202.а. у ве зи 
са кри вич ним дје ли ма вр бо ва ње ра ди те ро ри стич ких ак тив но сти из чла на 202б. и ор-
га ни зо ва ње те ро ри стич ке гру пе из чла на 202д. став 2. Кри вич ног за ко на Бо сне и Хер-
це го ви не. Кри вич ни пред мет S1 2 K 017968 16 Kž – Бо снић Ху се ин. До ступ но пу тем 
ин тер не та: http://www.sud bih.gov.ba/pred met/3379/show, при сту пље но 06. 04. 2017.

52) Ми ни стар ство без бјед но сти БиХ, ИнформацијаостањубезбједностиуБоснииХер
цеговиниза2015.годину. Са ра је во, 2016, стр. 35.

53) Са вјет ми ни ста ра, СтратегијаБоснеиХерцеговинезапревенцијуиборбупротивте
роризма(запериод20152020.година). Са ра је во, 2015.

54) Исто.

55) У Ин фор ма ци ји о ста њу без бјед но сти у БиХ, а пре ма по да ци ма ОСА-е БиХ, на под руч-
ју Си ри је и Ира ка кра јем 2015. го ди не укуп но је бо ра ви ло око 134 ли ца из БиХ, ме ђу 
ко је убра ја мо и стра не др жа вља не бх. по ри је кла. Ме ђу на ве де ним ли ци ма су би ле и 
52 же не и око 70 дје це. Са мо у то ку 2015. го ди не на ра ти шта Си ри је и Ира ка оти шло 
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из вје шта ји ма ме ђу на род них ор га ни за ци ја и дру гих др жа ва Бо сна 
и Хер це го ви на је иден ти фи ко ва на као зе мља из ко је од ре ђе ни број 
ли ца од ла зи у Си ри ју и Ирак, те уче ству је у те ро ри стич ким ак тив-
но сти ма „Ислам ске др жа ве“ и Ал Ну сра Фрон та.56) По себ но за бри-
ња ва чи ње ни ца да у по след ње ври је ме зна ча јан број мла дих, са 
сво јим по ро ди ца ма и де цом, од ла зи на ра ти шта. Та ко је аме рич ки 
Стејт де парт мент у Из вје шта ју о те ро ри зму за 2014. го ди ну, ка да 
је ри јеч о БиХ, у са мом уво ду на ве де но да се на БиХ, за јед но с 
Ал ба ни јом и Ко со вом, гле да као зна ча јан из вор стра них бо ра ца на 
стра ни те ро ри стич ке ор га ни за ци је Ислам ска др жа ва. Ис так ну то је, 
на и ме, да је зна ча јан број БиХ др жа вља на то ком го ди не от пу то вао 
у Си ри ју и Ирак, при че му је на гла ше но да: „иде о ло ги ја ислам ских 
екс тре ми ста те ре ги о нал не екс тре ми стич ке гру пе пред ста вља ле су 
по тен ци јал не из во ре на сил ног екс тре ми зма у БиХ“.57) Осим што 
до при но се оства ри ва њу ци ље ва те ро ри стич ке иде о ло ги је та ква 
ли ца су без бјед но сна при јет ња и за зе мље из ко јих од ла зе ка да се 
јед ном у њих вра те. Ви ше ис тра жи ва ња утвр ди ло је да су по чи ни-
о ци и пла не ри зна чај ног бро ја те ро ри стич ких на па да у по сљед њих 
не ко ли ко го ди на упра во ве те ра ни из ра ни јих су ко ба.58) На и ме, др-
жа вља ни БиХ ко ји су оти шли на ра ти ште у Си ри ју, у слу ча ју да се 
вра те у зе мљу, као и они ко ји су се вра ти ли, ре ал на су опа сност од 
из вр ше ња те ро ри стич ког чи на или вр бо ва ња дру гих по тен ци јал-
них ли ца за из вр ше ње не ког те ро ри стич ког чи на. Ли ца из Бо сне и 
Хер це го ви не ко је су бо ра ви ле на ра ти шти ма у Си ри ји и Ира ку, и 

су 22 ли ца, 20 ли ца је по ги ну ло, а у про те клој го ди ни ни јед но ли це се ни је вра ти ло у 
БиХ. На по ме ну тим ра ти шти ма до сад је по ги ну ло укуп но 49 ли ца. У БиХ се вра ти ло 
46 др жа вља на БиХ, а у Европ ску уни ју и под руч је Бал ка на вра ти ло се 11 ли ца ко ја се 
до во де у ве зу са БиХ. Нај ве ћи дио њих се бо ри или се бо рио у ISIL-у, док је оста ли дио 
до бро во ља ца ло јал ност ис ка зао AlNusriFrontu(ANF). У: Ми ни стар ство без бјед но сти 
БиХ, ИнформацијаостањубезбједностиуБоснииХерцеговиниза2015.годину. Са-
ра је во, 2016, стр. 35.

56) Ре зул та ти спро ве де них ис тра жи ва ња ука зу ју на то да је у пе ри о ду од про ље ћа 2012. 
(пр ви ре ги стро ва ни од ла зак 25. мар та 2012. го ди не) до кра ја 2014. на ра ти шта у Си ри-
ју и ка сни је Ирак из Бо сне и Хер це го ви не и с дру гих по ла зи шта оти шло укуп но 156 
му шка ра ца, др жа вља на БиХ. Од ра ног ље та 2013. го ди не, ка да је ре ги стро ван пр ви од-
ла зак (17. ју на 2013), у Си ри ју по чи њу пу то ва ти и др жа вљан ке Бо сне и Хер це го ви не. 
Упо ре до с по ја вом од ла за ка же на, ре ги стро ва ни су и од ла сци дје це, обич но у прат њи 
јед ног или оба ро ди те ља. До кра ја 2014. на тај на чин Бо сну и Хер це го ви ну је на пу сти-
ло нај ма ње два де сет пе те ро дје це. V. Azi no vić, M. Ju sić, TheLureoftheSyrianWar–The
ForeignFighters’BosnianContingent, Atlan tic Ini ti a ti ve, Sa ra je vo, 2015.

57) А. Ду чић, „БиХ оста је зна ча јан из вор стра них бо ра ца!“, Дневни аваз, 21. јун 2015. 
До ступ но на: http://www.avaz.ba/cla nak/183608/bih-osta je-zna ca jan-iz vor-stra nih-bo ra-
ca?url=cla nak/183608/bih-osta je-zna ca jan-iz vor-stra nih-bo ra ca, при сту пље но 22. 02. 2016.

58) EU Counter-terrorism coordinator, Responsetoforeignterroristfightersandrecentterrorist
attacks in Europe, 2013. Доступно на: http://www.consilium.europa.eu/en/policies/fight-
against-terrorism/foreign-fighters/, приступљено 06. 04. 2017.



ПОЛИТИКА НАЦИОНАЛНЕ БЕЗБЕДНОСТИ

92

стр. 75-96.

по себ но у фор ма ци ја ма пот чи ње ним или у са ста ву ИСИЛ-а, би ле 
су у бли ском до ди ру с иде о ло ги јом и modusomoperandi ове гру пе. 
Та ко ђе, ство ре не су ве зе и при ја тељ ства са са бор ци ма из Ср би је, 
Цр не Го ре, Ма ке до ни је, Ал ба ни је и с Ко со ва. У про сто ру рат них 
опе ра ци ја у Си ри ји и Ира ку до шло је и до си нер ги је по сто је ћих 
и но во на ста лих ре ги о нал них мре жа с ме ђу на род ним екс тре ми сти-
ма и ми ли тан ти ма.59) Из та кве иде о ло шке и опе ра тив не ма три це, у 
2014. го ди ни из ве де на су два са мо у би лач ка бом ба шка на па да чи ји 
су учи ни о ци с Ко со ва и из Бо сне и Хер це го ви не, док се је дан бо рац 
из ре ги је на шао у фо ку су ме ди ја ти ме што је од сје као гла ву за ро-
бље ном си риј ском вој ни ку.60) По себ но је из ра же на њи хо ва ак тив-
ност на јав ном под сти ца њу за вр ше ње те ро ри стич ких на па да, као 
и ве ли ча ње те ро ри стич ке иде о ло ги је „Ислам ске др жа ве“. Та ко ђе, 
ова ли ца ак тив но уче ству ју и у ре гру то ва њу бу ду ћих те ро ри ста, 
као и у те ро ри стич кој обу ци, бу ду ћи да има ју ис ку ства у ру ко ва њу 
ва тре ним оруж јем. 

ЗАКЉУЧАК

Без бјед ност Ре пу бли ке Срп ске угро же на је ка ко при род ним, 
та ко и тех нич ко-тех но ло шким и људ ским фак то ром. Иако, на пр ва 
два об ли ка угро жа ва ња чо вјек не мо же (бар ди рект но) да ути че, 
не ма ди ле ме у по гле ду њи хо вог по тен ци ја ла у угор жа ва њу жи во та 
љу ди и на но ше ња штет них по сле ди ца по имо ви ну и дру ге ви тал не 
ври јед но сти. Ипак, те ро ри зам, као гло бал на без бјед но сна при јет-
ња, на мет нут је као из ра жен иза зов и без бјед но сти Ре пу бли ке Срп-
ске. На и ме, те ро ри зам је по стао озби љан дру штве ни про блем за 
низ европ ских и бли ско и сточ них зе ма ља. Те ро ри стич ким уда ри ма 
из ло же не су и зе мље са раз ви је ним си сте ми ма без бјед но сти по пут 
Ве ли ке Бри та ни је, Фран цу ске и Ру си је. Ра ди кал ни исла ми стич ки 
по кре ти у име оства ре ња сво јих иде о ло шких ци ље ва, пр вен стве но 
59)  V. Azinović, M. Jusić, TheLureoftheSyrianWar–TheForeignFighters’BosnianContin

gent, Atlantic Initiative, Sarajevo, 2015.

60) BlerimHetaa.k.a.AbuHabbabalKosowi, први бомбаш самоубица с Балкана, разнио 
се у Багдаду, 25. марта 2014. године, и убио 52 особе. Емрах Фојница, звани Хаттаб, 
који је због недостатка доказа ослобођен за учествовање у нападу на Амбасаду САД-а 
у Сарајеву 28. октобра 2011. године, извео је самоубилачки напад у предграђу Багдада 
7. аугуста 2014. у којем су погинуле 24 особе, међу њима једанаест жена и шестеро 
дјеце. Лавдрим Мухаxхери, припадник ИСИЛ-а с Косова, прво је у љето 2014. скренуо 
пажњу видео записом на којем предводи скупину субораца ИСИЛ-а у ритуалном 
паљењу пасоша земаља из којих су дошли, а потом и снимком одрубљивања главе 
заробљеном младићу за којег се претпоставља да је био припадник сиријске војске. V. 
Azinović, M. Jusić, TheLureoftheSyrianWar–TheForeignFighters’BosnianContingent, 
Atlantic Initiative, Sarajevo, 2015.
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об но ве ка ли фа та, је дин стве не др жа ве уре ђе не пре ма прин ци пи ма 
ше ри ја та, ни су ште дје ли ни ма ле зе мље, по пут Бо сне и Хер це го-
ви не. Из вр ши о ци ма и за го вор ни ци ма те ро ри стич ких на па да у БиХ 
су из ре че не пра во сна жне пре су де и ви ше го ди шње за твор ске ка зне, 
док су код по је ди них на па да те ро ри сти по ги ну ли у окр ша ју са при-
пад ни ци ма ор га на ре да. Иако БиХ до но си стра те ги је и за кон ска ак-
та ко ји ма се те ро ри зам тре ти ра као озбиљ на дру штве на опа сност, 
БиХ се не мо же по хва ли ти ре зул та ти ма по стиг ну тим у бор би про-
тив свјет ске по ша сти, иако но си о ци јав них функ ци ја то че сто нео-
сно ва но чи не.

У БиХ ра ди кал на иде о ло ги је на и ла зе на плод но тло, те су 
за хва љу ју ћи њи хо вом дје ло ва њу пр вен стве но кроз низ пор та ла и 
дру штве них мре жа, али и пре да ва ња ко је у пре пу ним са ла ма др же 
ли де ри ве ха биј ског (се ле фиј ског) по кре та, у овој зе мљи ство ре не 
ен кла ве у ко ји ма ва же пра ви ла ко ја од ре де се ле фиј ски ли де ри, а 
не др жав ни про пи си. Ри јеч је о тзв. па ра џе ма ти ма, од но сно вјер-
ским за јед ни ца ма ко је дје лу ју из ван Ислам ске за јед ни це БиХ. Њи-
хов број је у пер ма нент ном по ра сту. Ислам ска за јед ни ца је учи ни-
ла све што је би ло у ње ној над ле жно сти, али ње на оче ки ва ња од 
др жа ве ни су оства ре на. Про блем је у то ме што су се у прак тич ном 
сми слу па ра џе ма ти по ка за ли као ре грут ни цен три тзв. „Ислам ске 
др жа ве“, у ко ји ма ре гру ти пред од ла зак на си риј ско ра ти ште бо ра-
ве и у ко је се по по врат ку вра ћа ју. По ди је ље но дру штво, што БиХ 
уисти ну је сте, по ка за ло се не моћ ним пред овим ве ли ким без бјед-
но сним ри зи ком. Аген ци је за спро во ђе ње за ко на ре а гу ју углав ном 
на под сти цај од тзв. ме ђу на род не за јед ни це, или на кон по чи ње ног 
те ро ри стич ког ак та. Та бор ба тра је ко ли ко и по сљед њи ме диј ски 
ехо, а за тим се за у ста ви до но вог на па да и но вих жр та ва.

Основ на опа сност за Ре пу бли ку Срп ску и БиХ је у по врат ку 
си риј ских рат ни ка, од но сно у мо гућ но сти да бор бу за ци ље ви за 
ко је су се бо ри ли у Си ри ји, на ста ве у БиХ, у окол но сти ма и мо мен-
ту ка да то про ци је не ауто ри те ти се ле фиј ског по кре та.
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MileSikman,PredragCeranic

SECURITYTHREATSAGAINSTREPUBLIC
OFSRPSKA,WITHSPECIALEMPHASIS

ONTERRORISM

Resume
VitalvaluesandinterestsoftheRepublicofSrpskaareburdened

withnumeroussecuritychallenges,risksandthreats.Inthetraditional
sense, thesearecausedbynaturalorigin, technicaltechnologicalor
humanactivities.Bothnaturalphenomena(floods,landslides,avalan
ches,fires,earthquakes)inthelastfewyears(2014,2012,2010etc.)
causedseriousconsequencesaccordingtothesafetyandhealthofpeo
ple,materialandculturalgoods,aswellastheenvironmentingeneral.
Threateningphenomenabyhumanorigin,manifestedeitherasachal
lenge,riskorasecuritythreat,aredailyprocessesandactivitiesthat
haveanegativeimpactonsecurityoftheRepublicofSrpska.Structure
of thisbehaviorsuggests thewidediapasonof threateningphenome
noncausedbythehuman,whichcanvaryfromsmalltolargerthrea
teningconsequences,tothosecausedbytheoutside,inrelationtothe
innershapeofjeopardizingsafety.However,initsscopeandintensity,
butalsothefactthatthisisaphenomenonthathasglobalcharacter,
standsoutterrorism.Inthatsense,inthearticlewillbegivenaparti
cularreferencetothistypeofsecuritythreatfortheRepublicofSrpska,
itsgenesisanddevelopment,formsofexpressingandconsequencesof
manifestation,especiallyinthecontextofexpressionofterrorismand
behavior associatedwith it (e.g. foreign terrorist fighters) inBosnia
andHerzegovina.
Keywords: security,threats,terrorism,foreignterroristfighters,Republicof

Srpska
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