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Сажетак
У овом члан ку аутор ана ли зи ра не ти пич не, од но сно не тра

ди ци о нал не без бед но сне иза зо ве (НБИ) за Ср би ју и Ре пу бли ку Срп
ску. Нај пре се об ја шња ва шта су не ти пич ни без бед но сни иза зо
ви. За тим се на во ди уоби ча је на ли ста тих иза зо ва и об ја шња ва 
за што она у овом кон крет ном слу ча ју тре ба да се мо ди фи ку је. 
Аутор за тим де таљ но из ла же сле де ће НБИ: де мо гра фи ја и де
по пу ла ци ја, про да ја зе мље и дру гих ре сур са стран ци ма, про бле ми 
по ве за ни са при ва ти за ци јом стра те шких сек то ра, здрав стве ни 
сек тор, па склоп иден ти тет ских пи та ња као што су кон тро ла 
ме ди ја, про све та и тр жи ште уџ бе ни ка те по ре ме ће ни си стем 
вред но сти. На кра ју се раз ма тра ју два по себ на НБИ, те ро ри зам и 
сај бер ра то ва ње.
Кључ не ре чи: не ти пич ни без бед но сни иза зо ви, де мо гра фи ја, при ва ти за

ци ја, иден ти тет, про све та, те ро ри зам

Пи та ње за јед нич ких без бед но сних иза зо ва за Ср би ју и Срп-
ску је у вре ме ка да спољ не си ле по но во по ку ша ва ју да за па ле Бал-
кан јед но од нај ва жни јих ко ји ма се мо ра мо ба ви ти. У окви ру Спо
ра зу ма о спе ци јал ним па ра лел ним ве за ма ко ји је пот пи сан 2007. 
из ме ђу Бе о гра да и Ба ња Лу ке1) на жа лост из ба че на је ком по нен та 
о вој ној са рад њи ко ја је по сто ја ла у прет ход ној вер зи ји спо ра зу ма 
* Чланак је настао као резултат рада на пројекту 179014 који подржава Министарство 

просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
1) Спо ра зум о ус по ста вља њу спе ци јал них па ра лел них ве за из ме ђу Ре пу бли ке Срп ске и 

Ре пу бли ке Ср би је, Слу жбе ни лист Ре пу бли ке Срп ске, број 60, 11. јул 2007.
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из ме ђу СРЈ и Срп ске, пот пи са ног 2001. го ди не. Но то не зна чи да 
др жа ва Ср би ја и Срп ска не сме ју да са ра ђу ју, или да већ не са-
ра ђу ју и на од ре ђе ним пи та њи ма то га ти па. Укуп на без бед но сна 
си ту а ци ја мо ра се са гле да ва ти у све тлу стал них прет њи Хр ват-
ске, ими грант ске кри зе и укуп не гло бал не не ста бил но сти ко ја се у 
овом де лу све та по пра ви лу ре флек ту је отва ра њем пи та ња гра ни ца 
и ра стом на ци о на ли за ма. У вре ме на ста ја ња овог тек ста про стор 
од Укра ји не пре ко Ру му ни је, до Ма ке до ни је, Цр не Го ре, Бо сне и 
Хер це го ви не и Хр ват ске, оби лу је по ви ше ним тем пе ра ту ра ма и ве-
ли ким из гле ди ма за мо гу ће су ко бе. Европ ска уни ја се на ла зи у про-
це су пре ви ра ња, а сна ге бли ске од ла зе ћој ад ми ни стра ци ји у САД 
по ку ша ва ју да ис про во ци ра ју што ви ше су ко ба на те ре ну и спре че 
на ја вљи ва но спо ра зу ме ва ње из ме ђу Пу ти на и Трам па.

Крај ње је за ни мљи во да вла сти Ма ке до ни је, Ру му ни је и Ма-
ђар ске отво ре но оп ту жу ју Ђер ђа Со ро са за де ста би ли за ци ју сво јих 
зе ма ља и за низ суб вер зив них де лат но сти ко ји ма под ри ва њи хо ву 
власт. Вик тор Ор бан је чак не дав но учи нио ре во лу ци о нар ни по-
тез до но се ћи за кон ко јим за бра њу је даљ њи рад чу ве ног Со ро се вог 
Цен трал но е вроп ског уни вер зи те та ло ци ра ног у На дор ули ци у 
Бу дим пе шти, ко ји је слу жио у по след њих два де сет и се дам го ди-
на као глав ни цен тар за шко ло ва ње и об у ча ва ње ле во ли бе рал не 
и тех но крат ске ели те у го то во свим ис точ но е вроп ским зе мља ма. 
Про тив Со ро са као из во ра де ста би ли за ци је го во ри ло је и низ дру-
гих европ ских ли де ра по пут Ја не за Јан ше, али и не ко ли ко углед-
них аме рич ких се на то ра укљу чу ју ћи и пред сед нич ког кан ди да та 
Те да Кру за и Ин хо фа.

Све ово по ми ње мо за то што се власт Ре пу бли ке Срп ске та ко-
ђе ви ше пу та ба ви ла мо гућ но сти ма за по ку ша је из во ђе ња обо је них 
ре во лу ци ја, а од не дав но је и пред сед ник вла де Ср би је по чео да 
го во ри про тив на вод но на ја вље ног „ма ке дон ског сце на ри ја“, ми-
сле ћи на си стем де ста би ли за ци је и не ле гал не про ме не вла сти ко ји 
је ши рен по све ту у ви ше де се ти на слу ча је ва. До дат ни про блем 
је што се у тим слу ча је ви ма из фа зе гра ђан ских про те ста и не на-
сил них ак ци ја вр ло ла ко и бр зо у слу ча је ви ма Си ри је, Ли би је или 
Укра ји не до ла зи ло до кла сич них хи брид них ра то ва у ко ји ма је на 
кра ју ко ри шће на и вој на си ла, па и ди рект на стра на ин тер вен ци ја 
та мо где је то би ло мо гу ће.

Мо гућ но сти обо је них ре во лу ци ја, не на сил них про те ста и 
слич них вр ста де ста би ли за ци је, зна мо то од 2000. го ди не, сва ка ко 
пред ста вља ју је дан од кључ них не ти пич них без бед но сних иза зо ва 
за Ср би ју и Срп ску. Уз ти пич не или тра ди ци о нал не без бед но сне 
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иза зо ве као што су ору жа на агре си ја, шпи ју на жа, ин фил тра ци ја, 
са бо та жа итд., мо гућ но сти не на сил них и на сил них пре вра та сва ка-
ко чи не је дан од нај ве ћих без бед но сних иза зо ва да нас. Но на ме ра 
ми је да у овом тек сту об ра дим је дан дру ги спек тар не ти пич них 
или ка ко се по пу лар но ка же не тра ди ци о нал них без бед но сних иза-
зо ва (енг. NTS NonTra di ti o nal Se cu rity Thre ats)2) ко ји у не ким ра-
ни јим раз до бљи ма ни су би ли пер ци пи ра ни на тај на чин, или ни су 
по сто ја ли. У вре ме ка да се све ви ше го во ри о хи брид ним ра то ви ма 
ко ји об у хва та ју нај ши ри мо гу ћи спек тар де ло ва ња агре со ра на јед-
ну др жа ву, од су штин ске је ва жно сти схва ти ти ка пи лар не си сте ме 
де ло ва ња стра них фак то ра ко ји мно го ви ше ра де на те шко ухва-
тљи вим и сла бо ви дљи вим ду го роч ним и сек тор ским ин стру мен-
ти ма овла да ва ња и де ста би ли за ци је не го на фрон тал ним ме то да ма 
су ко бља ва ња, ко је по пра ви лу ла ко хо мо ге ни зу ју до ма ћу по пу ла-
ци ју и оте жа ва ју осва ја ње и овла да ва ње про сто ром. 

Из ши ро ког спек тра из дво ји ће мо овом при ли ком је дан број 
тих но вих не ти пич них иза зо ва ко ји угро жа ва ју да нас срп ске про-
сто ре.3)

*
Је дан од ско ри јих чла на ка ме ђу нај ва жни је не ти пич не4) иза-

зо ве без бед но сти на во ди овим ре дом: успон не др жав них су бје ка та 
као што су ме ђу на род не мре же ор га ни зо ва ног кри ми на ла, те ро ри-
зам, гра ђан ски ра то ви и на сил не про ме не ре жи ма, ути цај де гра да-
ци је жи вот не око ли не, по сле ди це де мо граф ских про ме на и сај бер 
ра то ви.5) Због спе ци фич но сти на ше си ту а ци је, ли ста ко ју ће мо ов-
де по ну ди ти мо ра да бу де не што из ме ње на.

По че ће мо са де мо граф ским иза зо ви ма. Ду го роч но гле да но 
ово је нај ве ћи про блем чи та вог Бал ка на. Цео овај про стор је у по-
след њих три де се так го ди на су о чен са про це сом на гле де по пу ла-
ци је, ко ји је по сле ди ца сло же ног спле та фак то ра као што су пад 
2) Од ли чан увод у ову про бле ма ти ку пред ста вља књи га: Ca bal le ro-Ant hony, Mely, (ed.), 

An In tro duc tion to NonTra di ti o nal Se cu rity Thre ats, Sa ge, 2015. Ви де ти и: Тре нин, Ди ми-
трии, Тра ди ци он ные и но вые вы зо вы без о па сно сти в ме жду на род ных от но ше ни ях, 08. 
06. 2015, до ступ но на: http://rus si an co un cil.ru/in ner/?id_4=6082#top-con tent

3) Јо ван Ши по вац је не дав но дао вр ло леп и ак ту е лан пре глед ге не рал них без бед но сних 
иза зо ва за Ср би ју и Ре пу бли ку срп ску. Ви де ти: Ши по вац, Јо ван, „Ср би ја и Ре пу бли ка 
Срп ска: без бед но сни иза зо ви“, Ко ре ни, 27. 09. 2016. До ступ но на: http://www.ko re ni.rs/
sr bi ja-i-re pu bli ka-srp ska-bez bed no sni-iza zo vi/

4) Опре де ли ли смо се за ко ри шће ње тер ми на не ти пи чан уме сто не тра ди ци о на лан за то 
што су не ки об ли ци де ло ва ња про тив нас као што је кон тру и са ње на ци ја, због ду ге 
прак се већ сте кли об лик тра ди ци о нал не не ти пич не прет ње.

5) Sri kanth, Divya, „Non-Tra di ti o nal Se cu rity Thre ats in the 21st Cen tury: A Re vi ew“, In ter na
ti o nal Jo ur nal of De ve lop ment and Con flict, 4/2014, pp. 60-68.  
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на та ли те та, од се ља ва ње и по ре ме ће ни си стем вред но сти.6) Без бед-
но сни аспект де мо гра фи је ни је ума њен чи ње ни цом да се срп ски 
про сто ри ско ро јед на ко пра зне као и про сто ри окол них на ро да. У 
овом тре нут ку чак и му сли ман ско ста нов ни штво у на шем окру же-
њу (Бо шња ци, па и Ал бан ци), ко је се пер ци пи ра као нај ви тал ни је, 
бе ле жи слич не де мо граф ске тен ден ци је. Ал бан ци су у не што бо-
љем по ло жа ју јер је овај про цес по чео не што ка сни је не го код нас, 
али по себ но због на глог исе ља ва ња у За пад ну Евро пу ни они ви ше 
не пред ста вља ју она кву де мо граф ску прет њу ка кву су пред ста вља-
ли у дру гој по ло ви ни про шлог ве ка, ка да су овла да ли про сто ром 
Ко со ва и Ме то хи је. Ал ба ни ја је у пе ри о ду из ме ђу два по след ња 
по пи са из гу би ла бли зу 300 000 ста нов ни ка. Ал бан ци ге не рал но од-
би ја ју да се пре ци зно по пи шу у Ма ке до ни ји, на ју гу Ср би је и на 
Ко сме ту, ка ко би си му ли ра ли де мо граф ску сна гу,7) по што иста по-
пу ла ци ја по ку ша ва да се ре ги стру је на сва три про сто ра.

Ка да се го во ри о тен ден ци ја ма у ши рем окру же њу тре ба ука-
за ти на чи ње ни цу да су по себ но европ ске ин те гра ци је на овим про-
сто ри ма по ве за не са на глим опа да њем ста нов ни штва. Бу гар ска је 
од 1991. до 2011. из гу би ла 1,6 ми ли о на ста нов ни ка, а но ве про це не 
го во ре да су на иви ци па да ис под 7 ми ли о на. За Ру му ни ју про це не 
иду и до гу бит ка 4 ми ли о на ста нов ни ка у истом пе ри о ду. Хр ват ска 
је на иви ци па да ис под 4 ми ли о на, јер осим што је про те ра но срп-
ско ста нов ни штво, по себ но по сле ула ска у ЕУ мла ди и обра зо ва ни 
љу ди ма сов но од ла зе у Не мач ку и дру ге за пад но е вроп ске др жа ве.8)

Све ово ме ђу тим не тре ба да нас те ши јер су и код нас тен-
ден ци је ве о ма за бри ња ва ју ће. Ста ти стич ки за вод Ср би је не ма пре-
ци зну еви ден ци ју о то ме ко ли ко се љу ди исе ља ва сва ке го ди не.9) 
6) Рат на де ша ва ња су сва ка ко да ла свој до при нос због ди рект них жр та ва и број них из бе-

гли ца. Но у ра ни јим пе ри о ди ма по пу ла ци ја се по сле ра то ва ипак об на вља ла. Да нас то 
ни је слу чај због по ре ме ће ног си сте ма вред но сти.

7) Пре ми јер Ал ба ни је Еди Ра ма, не дав но је по во дом ак ту ел не кри зе у Ма ке до ни-
ји где Ал бан ци та ко зва ном Ти ран ском плат фор мом по ку ша ва ју да из бо ре ста-
тус кон сти ту тив ног на ро да, из ја вио да Ал ба на ца у тој др жа ви има око 35%, иако 
по по след њем по пи су има са мо 25%. Ви де ти: http://www.b92.net/in fo/ve sti/in dex.
php?yyyy=2017&mm=04&dd=02&nav_ca te gory=167&nav_id=1246343

8) Са пуно разлога и процес европских интеграција у тоталу може да се подведе под 
нетипичну безбедносну претњу. У Србији он је оквир за бруталан систем условљавања 
који стално нагриза одређене делове друштвеног механизма, а у Српској поред тога он 
је директна безбедносна претња јер страни фактори стално наводе „јачање институција 
БиХ“, односно централизацију као услов за наставак ефикасних европских интеграција 
БиХ. О систему условљавања према Србији који нема преседана у компаративној 
пракси, писао сам у: Ђурковић, Миша, Илузија Европске уније, Катена мунди, Београд, 
2015.

9) Ово је врло чудно јер највећи број људи одлази у десетак земаља које воде прецизну 
статистику усељавања, па би се простим упитом од њих добила јасна статистика о 
највећем броју исељеника.
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По сто је са мо оквир не про це не ко је го во ре о ви ше де се ти на хи ља-
да, при че му су у по след ње вре ме по себ но за бри ња ва ју ће тен ден-
ци је на глог и ма сов ног исе ља ва ња ле ка ра и ме ди цин ског осо бља.

Ре пу бли ка Срп ска је нај сла би је на се љен про стор на Бал ка ну 
са не што ви ше од 50 ста нов ни ка по ква драт ном ки ло ме тру. Не ко-
ли ко ре ги ја је по себ но угро же но. Хер це го ви на ко ја је би ла у исто-
ри ји, све до Дру гог свет ског ра та нај ва жни ји ре сор об но ве срп ског 
ста нов ни штва, да нас је сим бол за од у ми ра ње и де по пу ла ци ју. Про-
це не го во ре да на про сто ру ис точ не Хер це го ви не жи ви све га 70 до 
80 хи ља да ста нов ни ка. Срп ска не ма стра те ги ју за спре ча ва ње да ље 
де по пу ла ци је тог про сто ра ни ти за об но ву и за по шља ва ње мла дог 
ста нов ни штва. Ра ди се о ге о стра те шки из у зет но ва жном про сто ру 
за срп ски на род, јер се ту по ве зу ју Ср би ја, ис точ на Бо сна и Цр на 
Го ра, по себ но Бо ка и Хер цег Но ви ко ји су из ра зи то срп ски.

Брч ко као не у рал гич на тач ка оп стан ка, али и угро же но сти 
је дин ства Ре пу бли ке Срп ске, та ко ђе мо ра да бу де пред мет стал ног 
де мо граф ског мо ни то рин га, јер се ту на ма лом про сто ру по ка зу-
је ко ли ко ва жно мо же да бу де де мо граф ско кре та ње ста нов ни штва 
у јед ном или дру гом прав цу. За Ср бе је пре суд но да се по сто је ћа 
де мо граф ска сли ка ма кар одр жи или по сте пе но ме ња у на шу ко-
рист. По след њи по пис је ге не рал но по ка зао да чак и Ба ња Лу ка као 
пре сто ни ца Срп ске и нај а трак тив ни ја од ред ни ца до се ља ва ња има 
ма ње од 200 000 ста нов ни ка. Кра ји на је кроз исто ри ју би ла стал-
ни пред мет хр ват ског офан зив ног де ло ва ња и сто га тре ба во ди ти 
ра чу на да са мо број но и спрем но ста нов ни штво мо же би ти га рант 
оп стан ка за пад ног де ла Ре пу бли ке Срп ске.

Кад је у пи та њу Ср би ја, тен ден ци је ни су ни шта ма ње упо зо-
ра ва ју ће. Спе ку ли ше се да го ди шње гу би мо из ме ђу 30 и 40 хи ља да 
ста нов ни ка. Оно што се по у зда но зна је сте да је у пе ри о ду од са мо 
де вет го ди на из ме ђу два по пи са ис точ ни део Ср би је остао без пе-
ти не ста нов ни штва (де мо гра фи го во ре о Бе лом по ја су). С об зи ром 
да се у са мо сто ки ло ме та ра из ме ђу Но вог Са да и Бе о гра да оства-
ру је 60% БДП, ни је чу до што се из оста лих кра је ва љу ди ма сов но 
сли ва ју у овај ма ли про стор.

Југ и ис ток цен трал не Ср би је као и Ба нат, је су по себ но угро-
же ни. Ако по ђе мо од ста рог сло га на да при ро да не тр пи ва ку ум, 
ја сно је да ће на ро чи то у до ба по нов них ве ли ких се о ба на ро да на-
ши про сто ри по ста ти атрак тив ни за на се ља ва ње ими гра на та из 
угро же них и сла би је раз ви је них де ло ва све та.10) Да кле де мо граф-

10) Неки наши званичници попут Поверенице за равноправност Бранкице Јанковић су 
већ излазили са таквим идејама у јавност. Видети: http://www.blic.rs/vesti/drustvo/
poverenica-migrante-treba-naseliti-u-pustim-delovima-srbije/q96wzef
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ско пра жње ње Ср би је и Срп ске је да нас нај ве ћи не ти пич ни без бед-
но сни про блем јер ис пра жње на зе мља на ко јој жи ве стар ци ни је 
др жа ва ко ја мо же да се бра ни.

Ка да се го во ри о кон тро ли др жа ве до да ће мо и сле де ћи иза-
зов, ди рект ну кон тро лу зе мљи шта. На Ко сме ту нпр већ. де це ни-
ја ма тра је про цес на сил ног оти ма ња зе мљи шта од Ср ба, од но сно 
ци ља не ал бан ске ку по ви не ко јом се фак тич ки ку пу је и у сво је вла-
сни штво ста вља ко мад по ко мад те ри то ри је. Ре пу бли ка Ср би ја ће 
од сеп тем бра 2017. го ди не на осно ву сту па ња на сна гу Спо ра зу ма о 
ста би ли за ци ји и при дру жи ва њу са Европ ском уни јом ски ну ти ба-
ри је ре за про да ју зе мљи шта стран ци ма. У јав но сти се не до вољ но 
го во ри не са мо о овој чи ње ни ци већ и о по тен ци јал ним про бле ми-
ма ко је овај чин до но си за без бед ност Ср би је.11) Као што је по зна-
то све ис точ но е вроп ске др жа ве су у спо ра зу ми ма о при сту па њу 
ЕУ тра жи ле што ду же од ла га ње мо гућ но сти да стран ци ку пу ју зе-
мљи ште у њи ма. По пра ви лу су то би ле од лу ке да се ово до зво ли 
пет, се дам, не где чак и де сет го ди на на кон ула ска у пу но прав но 
чалнство Уни је. Ср би ја је је ди на др жа ва ко ја је при хва ти ла да до-
зво ли сло бод ну про да ју зе мље пре сти ца ња пу но прав ног члан ства, 
да кле све га че ти ри го ди не на кон ра ти фи ка ци је ССП-а. Не дав но је 
тек де ли мич но по кре ну та рас пра ва о то ме шта ово мо же да по вла-
чи и да ли се од го ва ра ју ћим за ко ном мо же ма кар де ли мич но уве сти 
не ка вр ста за шти те од не же ље них по сле ди ца.

Из ове пер спек ти ве по сто ји не ко ли ко не у рал гич них та ча ка и 
про бле ма тич них сце на ри ја. Не ко ли ко пу та се већ у ме ди ји ма по ја-
вљи ва ла ин фор ма ци ја да Ал бан ци на вод но сце на рио овла да ва ња 
про сто ром са Ко сме та пре но се и на југ цен трал не Ср би је. Шпе ку-
ли са ло се о ку по ви ни зе мљи шта у под руч ју Пре ше ва са ис точ не 
стра не ауто-пу та, за тим о ши ре њу у прав цу Вра ња и Ни ша. Та ко ђе 
се по ста вља пи та ње шта ће се де си ти са зе мљи штем на ис то ку Ср-
би је где је све ви ше се ла на пу ште но, а број не пар це ле за пу ште не и 
не об ра ђу ју се, ве ро ват но по тен ци јал но оста ју ћи и без кон тро ле и 
без фак тич ког вла сни штва. Ни је не мо гу ће за ми сли ти да не ки бо га-
ти ше ик из Еми ра та или Са у диј ске Ара би је одво ји знат на сред ства 
и ку пи чи та ва се ла где би по ре цеп ту не дав но им пле мен ти ра ном у 
БиХ12) на се лио хи ља де Ара па и та ко по чео да гра ди стра не ен кла ве 
у Ср би ји.
11) Срђан Шљукић је недавно одржао одлично предавање на Институту за европске 

студије и објавио чланак у Политици. Видети: „Купујте земљу, више је не праве“, 
Политика, 26.02. 2017.

12) Видети чланак о Сарајево ризорт Осеник код Сарајева где је подигнуто село са 160 кућа 
у коме живе само Арапи, а домаћем становништву је улаз забрањен: http://www.blic.rs/
vesti/svet/bosancima-ulaz-zabranjen-izgraden-prvi-potpuno-arapski-grad-u-bih/5sd69vr
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Дру го про бле ма тич но под руч је је сва ка ко Вој во ди на, је дан 
од про сто ра са нај плод ни јим зе мљи штем у Евро пи. Пре тен зи је на 
овај про стор по ка зу је не ко ли ко су бје ка та. Не мач ка пре ко ра зних 
удру же ња по ду нав ских Шва ба и слич них но ми нал но не вла ди них 
орг ни за ци ја и по кре та по ку ша ва да по кре не пи та ње имо ви не Не-
ма ца ко ји су оти шли или про те ра ни по сле Дру гог свет ског ра та 
због уче шћа у ко ла бо ра ци ји или у тру па ма Вер мах та. Ра ди се на 
сим бо лич ком обе ле жа ва њу под руч ја стра да ња, по ку ша ји ма да се 
стра да ња кроз ко ја су они про шли кра јем ра та из јед на че са на си-
љем и агре си јом ко ју су вр ши ли то ком оку па ци је и да се на тај 
на чин отво ри про стор за ре ви зи ју по сле рат них пре су да и вра ћа-
ње не крет ни на и зе мљи шта. Не мач ка, чи ја је по зи ци ја ге не рал но 
оја ча ла у Евро пи13) и ко ја осе ћа но ву вр сту са мо по у зда ња по сле 
из ла ска Ује ди ње ног кра љев ства из уни је, ла ко мо же да ову сна гу 
и ути цај ис ко ри сти за об но ву не ких ста рих пла но ва о екс пан зи ји, 
при че му је са да у фо ку су еко ном ска екс пан зи ја. На ја ве до ла ска 
ве ли ких по љо при вред них си сте ма по пут Те ни са та ко ђе тре ба узи-
ма ти са ре зер вом ако се гле да на по тен ци јал ни без бед но сни зна чај 
кон тро ле зе мљи шта и еко ном ских ре сур са у Вој во ди ни.

Ма ђар ска и Ма ђа ри су та ко ђе дру ги по тен ци јал ни иза зов. 
За вре ме Ор ба но ве вла да ви не во ди се вр ло озбиљ на и фо ку си ра на 
по ли ти ка пре ма Ма ђа ри ма ван Ма ђар ске уз ја сне на ме ре об но ве 
њи хо ве еко ном ске, кул тур не и по ли тич ке сна ге. Не дав но је вла да 
Ма ђар ске одо бри ла за ов да шње усло ве огро ман но вац од 160 ми-
ли о на евра за бес по врат не или ве о ма по вољ не кре ди те ма ђар ским 
пред у зет ни ци ма у Вој во ди ни14) са ко јим они мо гу да ши ре по сло-
ве, али и да ку пу ју не крет ни не. Ако се уз ово до да чи ње ни ца да су 
ве о ма ли бе рал ном по ли ти ком да ва ња др жа вљан ства и број ни Ср би 
ко ји има ју не ког да љег пре тка Ма ђа ра до би ли мо гућ ност до би ја-
ња па со ша, као и фа кат да у број ним шко ла ма де ца чи сто срп ског 
по ре кла иду на ча со ве ма ђар ског је зи ка јер њи хо ви ро ди те љи та ко 
до би ја ју на док на ду од 5000 ди на ра ме сеч но, до би ја мо ду го роч но 
гле да но вр ло из глед не мо гућ но сти аси ми ла ци је јед ног де ла Ср ба 
за јед но са ре сур си ма у Вој во ди ни.

Ко нач но, ту је и хр ват ски фак тор. Иако је за ко ном и да ље за-
бра ње на про да ја зе мљи шта стран ци ма, оп ште је по зна то да стра ни 
су бјек ти др же бар 35 000 хек та ра зе мље у Вој во ди ни. Од стра них 
др жа вља на нај ви ше има Иви ца То до рић, вла сник Агро ко ра. Сце-
на рио у ко ме би хр ват ска др жа ва или хр ват ски тај ку ни ци ља но ку-
по ва ли од ре ђе на под руч ја у Вој во ди ни (по себ но у Сре му) је вр ло 
13) Видети: Минклер, Херфрид, Сила у средишту, Албатрос плус, Београд, 2016.

14) Видети: http://www.alo.rs/za-vojvodinu-od-madara-160-miliona-evra/24828
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мо гућ и стра хо ви то опа сан, као и по тен ци јал но стра но вла сни штво 
над би ло ко јим сег мен том пре ра ђи вач ке пре храм бе не ин ду стри је. 
Ако већ ни је мо гу ће про ме ни ти ССП и од ло жи ти ње го во сту па ње 
на сна гу, др жа ва би уз по моћ сво јих слу жби без бед но сти мо ра ла да 
са ста ви вр ло ре стрик ти ван ме ха ни зам над гле да ња про да је зе мље 
стран ци ма и па жљив кон стан тан мо ни то ринг ових про це са са ја-
сним пра ви ма да из без бед но сних раз ло га огра ни чи или об у ста ви 
од ре ђе не тран сак ци је чак и ако би оне тр жи шно би ле чи сте и ис-
пла ти ве.

У Ре пу бли ци Срп ској та ко ђе по сто је та кви иза зо ви. У том 
по гле ду по себ но тре ба из дво ји ти ре јон Брч ког и це лу По са ви ну на 
под руч ју ко ри до ра. Би ло је спе ку ла ци ја да су То до рић и не ки дру ги 
хр ват ски тај ку ни и та мо по че ли да се ин те ре су ју за ку по ви ну зе-
мље, те да је на вод но би ло и од ре ђе них ку по ви на.15)

Ге не рал но, тре ба ре ћи да је сва ко отва ра ње др жа ве ко ја у 
про це си ма при ва ти за ци је да је мо гућ ност стра ним фак то ри ма да 
ку пу ју и пре у зи ма ју ње не ре сур се и сек то ре, по тен ци јал но без бед-
но сно про бле ма тич но. Као што је по зна то и нај ве ће и нај моћ нје 
др жа ве по пут Аме ри ке и Не мач ке не дав но су до не ле низ од лу ка 
у ко ји ма су спре чи ле ки не ске при вред не су бјек те да пре у зи ма ју 
њи хо ве ва жне ком па ни је. У Ру си ји је Пу ти нов до ла зак на власт по-
ве зан са по тре бом спре ча ва ња Хо дор ков ског, Бе ре зов ског и дру гих 
тај ку на, да енер гет ски сек тор Ру си је пре пу сте нај ве ћим гло бал-
ним игра чи ма. Ка да се иде на ли бе ра ли за ци ју и отва ра ње про сто ра 
стран ци ма, ко ји за и ста мо гу да до не су но ву тех но ло ги ју, ква ли те-
тан ме наџ мент и но вац по тре бан за ин ве сти ци је, исто вре ме но мо-
ра да се по ди же ни во кон тро ле и стал ног мо ни то рин га по на ша ња 
ових стра них су бје ка та у укуп ном дру штве ном и др жав ном си сте-
му. На сто ји се да се спре чи њи хо во мо но пол ско по на шње, угро-
жа ва ње жи вот не сре ди не, ко ри шће ње свог по ло жа ја за ко руп ци ју 
по ли ти ча ра, шпи ју на жу итд.

По што су и Ср би ја и Срп ска кре ну ле у по сте пе ну при ва ти-
за ци ју ра зних сек то ра, тре ба во ди ти ра чу на о то ме шта се са њи ма 
де ша ва и да ли се ло шим при ва ти за ци ја ма мо же угро зи ти не са мо 
фук нци о ни са ње од ре ђе них стра те шких си сте ма,16) већ и омо гу ћи ти 
да стран ци овла да ју њи ме и да тај по ло жај ко ри сте за уце њи ва-
15) Интересовање Турске, Саудијаца, Малезије и других финансијски моћних исламских 

земаља за БиХ такође представља нешто о чему треба водити рачуна. Њихова циљана 
куповина земље у Српској (Брчко, Сребреница нпр.) била би изузетно проблематична 
и опасна.

16) Један од најопаснијих примера је приватизација локалних система изградње и 
одржавања насипа на рекама, који су у неким општинама толико били запуштени да је 
држава морала да та предузећа врати под своју контролу.
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ње др жа ве. У том по гле ду де ша ва ња у сек то ру здрав ства су ве-
о ма ва жна. Др жа ва мо ра да спре чи про це се про па да ња др жав ног 
здрав стве ног си сте ма ко ји се вр ше са на ме ром да би се по ди за ли 
при ват ни си сте ми, и то по себ но кад су њи хо ви вла сни ци стран ци. 
При ват ни здрав стве ни цен три, кли ни ке, дис пан зе ри, мо ра ју да се 
раз ви ја ју са мо као до пу на, а не као кан цер ко ји ће ме то дом ко руп-
ци је оти ма ти и пре у зи ма ти по сло ве од др жав ног сек то ра. При ва-
ти за ци ја ба ња у Ср би ји је јед но та кво за ни мљи во пи та ње. Дру го 
је ши ре ње стра них при ват них кли ни ка. У Срп ској се пре не ко ли ко 
го ди на го во ри ло о по сте пе ном ула ску хр ват ских при ват них здрав-
стве них фон до ва. Та да шњи ми ни стар Шкр бић је оп ту жи ван да је 
зна чај но ума њио ква ли тет др жав ног здрав ства што су по не ким ту-
ма че њи ма ис ко ри сти ли хр ват ски фон до ви да уђу у и пре у зму зна-
ча јан део тр жи шта.

Ако се по гле да исто ри ја ових про сто ра и де ло ва ња ве ли ких 
си ла пре ма Ср би ма, уоча ва се да су нај зна чај ни ји не ти пич ни без-
бед но сни иза зо ви би ли ве за ни за иден ти тет ска пи та ња. Да нас 
је већ мо гу ће ма кар у основ ним цр та ма ре кон стру и са ти по ли ти ку 
су зби ја ња срп ског иден ти те та ко ји су во ди ле ве ли ке си ле у кон ти-
ну ти е ту од Аустро-Угар ске и Ото ман ске им пе ри је, пре ко Ита ли је, 
Не мач ке, Бри та ни је до Сје ди ње них др жа ва. Сви на по ри на овом 
пла ну би ли су усме ре ни ка 1) одва ја њу Ср ба од Ру са, пра во сла вља 
и ћи ри лич ног пи сма, 2) про ме ни иден ти те та Ср ба и по себ но ка 
кон стру и са њу но вих на ци ја на обо ди ма срп ског ет нич ког про сто-
ра. Та ко смо уме сто је дин стве ног срп ског про сто ра на ко ме би без 
об зи ра на вер ску при пад ност Ср би по кри ва ли ши рок цен трал ни 
про стор Бал ка на, до би ли про ши ре ну хр ват ску на ци ју са ве ли ким 
бро јем по кр ште них Ср ба, бо шњач ку на ци ју, за тим ма ке дон ску на-
ци ју и ко нач но за ме так не ка кве цр но гор ске на ци је. Је дан део Ср ба 
су аси ми ло ва ли и Ал бан ци, Бу га ри, Ру му ни и Ма ђа ри.

У свом ка пи тал ном де лу о ре ли гиј ском ин тер вен ци о ни зму,17) 
Алек сан дар Ра ко вић је по ка зао ка ко је ре ли гиј ско и цр кве но пи та-
ње ко ри шће но у том прав цу и ка ко се оно и да нас ко ри сти да би се 
пре ко вер ског пи та ња вр ши ла но ва одва ја ња Ср ба од свог ет нич ког 
кор пу са. С об зи ром да по сто је број ни на по ри да се и на те ри то ри ји 
Вој во ди не фор ми ра не ка ква Вој во ђан ска на ци ја од Ср ба Вој во ђа-
на,18) за шти та од на сто ја ња да се ови про це си на ста ве пред ста вља 
фун да мен тал ни за да так за Ср бе да нас и у Ср би ји и у Срп ској, али 

17) Ра ко вић, Алек сан дар, Ср би и ре ли гиј ски ин тер вен ци о ни зам, 19912015, Хри шћан ски 
кул тур ни цен тар, Бе о град, 2016.

18) Ти ме се де таљ но ба вио ака де мик По пов. Ви де ти: По пов, Че до мир, Исто ри ја на де лу, 
Ма ти ца срп ска, Но ви Сад, 2016.
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и у Цр ној Го ри где Ср би во де ве ли ку бит ку за очу ва ње свог тра ди-
ци о нал ног иден ти те та и за спре ча ва ње сво је аси ми ла ци је у но во-
цр но гор ски ква зи на ци о нал ни про је кат.

Ако та ко ства ри по ста ви мо он да су за да ци ве за ни за све об-
ли ке кон тра о ба ве штај не за шти те до ма ћих ин сти ту ци ја од ин фил-
тра ци је и ко руп ци је спо ља19). На тај на чин мо ра мо да са чу ва мо де-
ло ва ње је дин стве не Срп ске пра во слав не цр кве на чи та вом срп ском 
про сто ру и да спре чи мо на сто ја ња да се њој про ме ни име и да се 
она по це па по но во др жав ним гра ни ца ма па да бу де и не ка ква Хр-
ват ска пра во слав на цр ква, Бо сан ска пра во слав на цр ква итд. Ин-
сти ту ци је иден ти те та ко је не гу ју, чу ва ју и пре да ју иден ти тет ско 
на сле ђе мо ра ју до би ти ап со лут ни при ро ти тет. Ако се оне за пу сте, 
срп ски на род ће да нас са по ја ча ним си сте ми ма ма ни пу ла ци је и ме-
диј ског де ло ва ња из гу би ти свој те мељ. По себ но у све тлу при ти са-
ка да се на кон про па лог ју го сло вен ског екс пе ри мен та укљу чу је мо 
у но ве мул ти на ци о нал не и ре ги о нал не екс пе ри мен те ко ји тра же да 
код де це раз ви ја мо но ве над на ци о нал не иден ти те те.

Ра зу мљи во је да се ов де мо ра во ди ти ра чу на ко ме се и под ко-
јим усло ви ма пре пу шта кон тро ла ме ди ја у обе др жа ве. Но сва ка ко 
нај ва жни ји апект је су обра зов не ин сти ту ци је ко је су по след њих 
го ди на на уда ру по ви ше осно ва. У Ср би ји су си стем обра зо ва ња 
на кон 2000. пре у зе ли кла сич ни аген ти ути ца ја стра них си ла и ве-
ли ких над на ци о нал них игра ча ко ји су си сте мат ски ра ди ли на под-
ри ва њу ква ли те та обра зо ва ња, ауто ри те та шко ле и про фе со ра и на 
про мо ци ји не мо рал ног по на ша ња.20) Ови про це си се на жа лост и 
да ље на ста вља ју и сва ка ре фор ма обра зов ног си сте ма пред ста вља-
ла је да љи ко рак у том прав цу. На пра вљен је цео ан ти си стем вред-
но сти у ко ме се кроз шко лу и ме ди је па три о ти зам ви ше не пред ста-
вља као фун да мен тал на не у пит на вред ност. Ауто ри тет ро ди те ља у 
ку ћи и учи те ља у шко ли се си стем ски и ци ља но под ри ва ка ко би се 
у дру штву уни шти ла ди сци пли на, по ре дак и ор га ни за ци ја те под-
ста кле све анар хич не тен ден ци је.

Но, без бед но сно је по себ но про бле ма тич но кре та ње на тр
жи шту уџ бе ни ка. За пет на е стак го ди на срп ски из два чи су из гу би-
ли бор бу на до ма ћем тр жи шту ко је су пре у зе ли сло ве нач но - не-

19) Не до пу сти во је да на че лу На род не би бли о те ке Ср би је бу де кла си чан стра ни агент 
ути ца ја Сре тен Угри чић ко ји је у нај ва жни јој срп ској кул тур ној ин сти ту ци ји оба вљао 
по сао рас та ка ња срп ског кул тур ног про сто ра, та ко што је Ње го ша кла си фи ко вао ван 
срп ске књи жев но сти и ста вљао у „цр но гор ску“ књи жев ност. По гле да ти Вла ду шић, 
Сло бо дан, „Са мо у би ство из не ха та или уну тра шње бом бар до ва ње На род не би бли о те-
ке“, Пе чат, 02. 06. 2010. 

20)  О то ме ви де ти у: Ђур ко вић, Ми ша, Сли ка, звук и моћ, МСТ Га јић, Бе о град, 2009; Ди-
ми три је вић, Вла ди мир, Но ви школ ски по ре дак, Ле ген да, Ча чак, 2005.
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мач ки Клет и хр ват ска Школ ска књи га. У по след њем тре нут ку је 
за у ста вље на и на ја вље на при ва ти за ци ја За во да за уџ бе ни ке и на-
став на сред ства ко ји су исти ови игра чи хте ли да пре у зму и да ско-
ро пот пу но овла да ју срп ским тр жи штем уџ бе ни ка. Овај ула зак је 
оства рен на низ вр ло про бле ма тич них на чи на као што су дам пин-
шке це не, ко руп ци ја ди рек то ра и на став ни ка бес плат ним се ми на-
ри ма и та бле ти ма, ви ше го ди шње по сло ва ње са гу бит ком да би се 
за у зе ло тр жи ште итд.

На кон све га што се на овим про сто ри ма де ша ва ло ми слим 
да не тре ба об ја шња ва ти ко ли ко је за Ср би ју опа сно што Хр ва ти и 
Сло вен ци др же ве ћин ски удео у срп ском тр жи шту уџ бе ни ка. Мо-
же мо са мо да за ми сли мо шта би се у Хр ват ској де си ло да је ма кар 
еле мен тар но тен ден ци ја кре ну ла у том прав цу. Тре ба се под се ти-
ти чи та вих кам па ња ко је су во ђе не кад су Ми тро вић, Ми шко вић 
и не ки дру ги срп ски по слов ни љу ди по ку ша ва ли да пре у зму не ке 
хр ват ске ком па ни је.

У прет ход ном сег мен ту по ме ну ли смо по ре ме ће ни си стем 
вред но сти, ко ји је под ути ца јем по гре шног школ ског си сте ма, ме-
диј ске иде о ло шке пре си је и хе до ни стич ке ска рад не и ан ти по ро-
дич не по пу лар не кул ту ре за ца рио на на шим про сто ри ма. Европ ска 
уни ја, САД, и дру ги за пад ни ак те ри си сте мат ски про мо ви шу тзв. 
ЛГБТ пра ва, пор но гра фи за ци ју јав не сфе ре, кул ту ру ван брач них 
за јед ни ца и раз во да, жен ских ку ћа и ме ша ња др жа ве у све по ре по-
ро дич ног жи во та. До но се се за ко ни по пут Ан ти ди скри ми на ци о ног 
(2010) или За ко на о за шти ти од на си ља у по ро ди ци (2016) ко ји 
ди рект но де сти му ли шу сту па ње у по ро дич не за јед ни це и ра ђа ње 
де це. По ли ти ча ри или не раз у ме ју о че му се ра ди, или су ди рект но 
уце ње ни за оп ста нак на вла сти ти ме да пу шта ју та кве на ка рад не 
за ко не. По ре ме ће ни си стем вред но сти у ко ме не ма про сто ра за жр-
тво ва ње, ве ру и мо рал, узрок је и дра ма тич ног па да на та ли те та, 
исе ља ва ња, ко руп ци је, па да ве ре у зна чај обра зо ва ња итд. Озбиљ-
ни по зна ва о ци исто риј ских и дру штве них кре та ња сло жи ће се да 
је мо рал на де гра да ци ја јед ног дру штва увод у ње го во про па да ње 
по свим осно ва ма.

На кра ју ће мо крат ко по ме ну ти и два но ва иза зо ва ко ји се 
по ја вљу ју у спи ску са ко јим смо се су сре ли на по чет ку ра да. Те
ро ри зам, ко ји је до жи вео но ви злат ни пе ри од на про сто ру За пад не 
Евро пе,21) сре ћом још увек ни је у зна чај ној ме ри при су тан на на-
шем про сто ру. По тен ци ја ли су ме ђу тим ја ко ве ли ки. Под се ти мо се 
да је у Звор ни ку пре пар го ди на у апри лу 2015. био та кав на пад на 
21) По гле да ти по се бан број ча со пи са По ли ти ка на ци о нал не без бед но сти, по све ћен но вим 

те ро ри стич ким иза зо ви ма. Број 1/2016.
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по ли циј ску ста ни цу ко ју је из вр шио по врат ник са бли ско и сточ ног 
фрон та.22) По зна то је да ве ли ки број му сли ма на из БиХ, са Ко сме-
та, Ма ке до ни је и из Ра шке обла сти или ра ту је у ре до ви ма ИДИЛ, 
од но сно не ких дру гих екс тре ми стич ких гру па, или се вра тио ода-
тле са зна чај ним бор бе ним ис ку ством. Ши ром БиХ и на Ко сме ту 
по сто је број ни кам по ви за обу ку или ве ха биј ске за јед ни це ко је су 
ве о ма скло не ра ди кал ним ме то да ма бор бе про тив „не вер ни ка“, али 
и про тив при пад ни ка ели те соп стве ног на ро да.

Ко смет ко ји је но ми нал но нај ве ћи део од 1999. на о ва мо про-
вео под окри љем кон тро ле тзв. ме ђу на род не за јед ни це по стао је 
из вор ве ли ких без бед но сних прет њи због по ве за но сти тр го ви не 
дро гом, ор га ни ма, швер ца љу ди са ве ли ким су ма ма нов ца ко ји ма 
се мо гу фи нан си ра ти зна чај ни те ро ри стич ки по ду хва ти.

Ко нач но, ка да го во ри мо о сај бер ра то ви ма и сај бер ак ци ја-
ма, тре ба под се ти ти да је Пен та гон фор ми рао сво ју сај бер ко ман ду 
као че твр ти вид вој ске уз тра ди ци о нал ну коп не ну, те мор на ри цу 
и ави ја ци ју. Ха ко ва ња, сај бер на па ди и по себ но ко ри шће ње дру-
штве них мре жа у опе ра ци ја ма под ри ва ња вла сти и ње не сме не на 
ули ци, по ста ло је стан дард ни део опе ра ци ја аме рич ких без бед но-
сних и вој них слу жби и фор ма ци ја. Отуд се све зе мље да нас мо ра ју 
озбиљ но ба ви ти за шти том од сај бер шпи ју на же, ха ко ва ња и сај бер 
те ро ри стич ких на па да. По зна то је да су у Ки ни трај но оне спо со-
би ли рад мре жа и ком па ни ја ко је сум њи че за са рад њу са аме рич-
ким без бед но сним слу жба ма, а да Ру си и Тур ци као и дру ге зе мље 
по вре ме но при бе га ва ју за бра ни де ло ва ња од ре ђе них мре жа и си-
сте ма на сво јој те ри то ри ји (феј сбук, тви тер). На про шло го ди шњим 
пар ла мен тар ним из бо ри ма у Цр ној Го ри, пр ви пут смо има ли та кав 
слу чај и ов де ка да су вла сти Цр не Го ре ис кљу чи ле де ло ва ње вај бе-
ра на сво јој те ри то ри ји до кра ја из бо ра.

Слу жбе без бед но сти Ср би је и Срп ске исто као и вој ска мо-
ра ју по ла ко да раз ви ја ју сво ја оде ље ња за од бра ну од сај бер на па-
да и за оне мо гу ћа ва ње суб вер зив них ак ци ја стра них слу жби пре ко 
дру штве них мре жа.

*
У за кључ ку мо же мо да ука же мо на чи ње ни цу да смо ов де 

на бро ја ли чи тав низ не тра ди ци о нал них, од но сно не ти пич них без-
бед но сних прет њи, ко је има ју све ве ћи ак ту ел ни и по тен ци јал ни 
ка па ци тет за угро жа ва ње без бед но сти Ср би је и Срп ске. На рав но, 
тра ди ци о нал ни иза зо ви су и да ље при о ри тет и за то је нео п ход но 

22) Видети: http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/republika_srpska/aktuelno.655.html:545570-
Policajac-ubijen-u-napadu-na-policijsku-stanicu-ubica-vikao-Alahu-akbar
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да Ср би ја вра ти ре дов но слу же ње вој ног ро ка, као и да се ин тен зи-
ви ра раз ме на без бед но сних ин фор ма ци ја из ме ђу Бе о гра да и Ба ња 
Лу ке, па и без бед но сна са рад ња у сег мен ти ма у ко ји ма је то мо гу-
ће, као што су су зби ја ње те ро ри зма и слич но. Но ови не ти пич ни 
об ли ци без бед но сног угро жа ва ња све ви ше до би ја ју на зна ча ју и 
пред ста вља ће убу ду ће све ве ће прет ње за оп ста нак на ших др жа ва. 

ЛИ ТЕ РА ТУ РА

Вла ду шић, Сло бо дан. „Са мо у би ство из не ха та или уну тра шње бом бар до ва ње 
На род не би бли о те ке“, Пе чат, 02. 06. 2010.

Ди ми три је вић, Вла ди мир. Но ви школ ски по ре дак, Ле ген да, Ча чак, 2005.
Ђур ко вић, Ми ша. Илу зи ја Европ ске уни је, Ка те на мун ди, Бе о град, 2015.
Ђур ко вић, Ми ша. Сли ка, звук и моћ, МСТ Га јић, Бе о град, 2009. 
Мин клер, Хер фрид. Си ла у сре ди шту, Ал ба трос плус, Бе о град, 2016.
Га ћи но вић, Ра до слав (ур.). По ли ти ка на ци о нал не без бед но сти, број 1/2016, 

Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, Те мат о те ро ри зму.
По пов, Че до мир. Исто ри ја на де лу, Ма ти ца срп ска, Но ви Сад, 2016.
Ра ко вић, Алек сан дар. Ср би и ре ли гиј ски ин тер вен ци о ни зам, 19912015, Хри-

шћан ски кул тур ни цен тар, Бе о град, 2016.
Спо ра зум о ус по ста вља њу спе ци јал них па ра лел них ве за из ме ђу Ре пу бли ке 

Срп ске и Ре пу бли ке Ср би је, Слу жбе ни лист Ре пу бли ке Срп ске, број 60, 
11. јул 2007.

Sri kanth, Divya. „Non-Tra di ti o nal Se cu rity Thre ats in the 21st Cen tury: A Re vi ew“, 
In ter na ti o nal Jo ur nal of De ve lop ment and Con flict, 4/2014.

Тре нин, Ди ми трии. Тра ди ци он ные и но вые вы зо вы без о па сно сти в ме жду
на род ных от но ше ни ях, 08. 06. 2015. До ступ но на: http://rus si an co un cil.ru/
in ner/?id_4=6082#top-con tent

Ca bal le ro-Ant hony, Mely (ed.). An In tro duc tion to NonTra di ti o nal Se cu rity Thre
ats, Sa ge, 2015.

Ши по вац, Јо ван. „Ср би ја и Ре пу бли ка Срп ска: без бед но сни иза зо ви“, Ко ре
ни, 27. 09. 2016. До ступ но на: http://www.ko re ni.rs/sr bi ja-i-re pu bli ka-srp ska-
bez bed no sni-iza zo vi/

Шљу кић, Ср ђан. „Ку пуј те зе мљу, ви ше је не пра ве“, По ли ти ка, 26.02. 2017.



ПОЛИТИКА НАЦИОНАЛНЕ БЕЗБЕДНОСТИ

110

стр. 97-110.

 
Mi sa Djur ko vic

NON-TYPI CAL SE CU RITY THRE ATS  
TO SER BIA AND RE PU BLIC OF SRP SKA

Re su me
In this ar tic le the aut hor analyzes atypi cal or nontra di ti o nal se

cu rity thre ats (NST) for the Re pu blic of Ser bia and Re pu blic of Srp ska. 
First, he ex pla ins what the atypi cal se cu rity thre ats are. Then, he pre
sents the usual list of the se thre ats and ex pla ins why in this par ti cu lar 
ca se it sho uld be mo di fied. The aut hor then analyzes in de tail the fol
lo wing NST: de mo graphy and de po pu la tion, the sa le of land and ot her 
re so ur ces to fo re ig ners, the pro blems as so ci a ted with the pri va ti za tion 
of stra te gic sec tors, the he alth sec tor, and a set of iden tity is su es such 
as con trol of the me dia, edu ca tion and tex tbo ok mar ket, fi nis hing with 
dis tor ted va lue system. At the end are con si de red two usual NST, ter ro
rism and cyber war fa re. 
Keywords: atypi cal or nontra di ti o nal se cu rity thre ats (NST), de mo graphy, 

pri va ti za tion, iden tity, edu ca tion, ter ro rism
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