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Сарадња полиције Републике Српске са другим
субјектима у размени информација од значаја за
контролу тероризма у Босни и Херцеговини
Апстракт: Тероризам као негативна друштвена појава
због своје актуелности и посљедица које проузрокује привлачи велику пажњу. Борба против тероризма је веома тежак и мукотрпан посао и изискује један мултидисциплинарни приступ, као и
вишеструку сарадњу и размјену информација између различитих
домаћих и међународних институција. Полиција Републике Српске, као важан субјект безбједности, предузима значајне активности у погледу прибављања и анализе информација које су од значаја за контролу тероризма у Босни и Херцеговини. У вези с тим,
она остварује сталну сарадњу са грађанима и различитим полицијским и изванполицијским институцијама. Предмет поменуте
сарадње су припадници вехабијског покрета и друге групације које
представљају реалну пријетњу у погледу терористичког дјеловања. У овом раду извршено је емпиријско истраживање на основу
ког се јасно види да сарадњу између полиције Републике Српске и
других субјеката (грађана, других полицијских и изванполицијских
институција) свакодневно треба побољшавати и усавршавати,
пошто она није на врхунском нивоу.
Кључне ријечи: полиција, тероризам, контрола тероризма, сарадња, вехабијски покрет.
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Увод
Савремени тероризам је насилни облик понашања (Гаћиновић, 2012:1). У контексту свеобухватних негативних друштвених
појава тероризам заузима посебно мјесто с обзиром на његову
присутност и тренд сталне експанзије, те тенденције да се испољава кроз нове појавне облике, са високим степеном организованости, тајности и интернационализације, прилагођавајући се при
томе друштвено-економским и политичким односима сваке земље. Према Филипу Хербсту, израз терорист је данас толико демонизован да има исту негативну конотацију као што су некад имали изрази фашист или комунист (Herbst, 2003:163). У вези с тим,
може се рећи да је то на неки начин и разумљиво ако се сагледа
природа наведених појмова.
Даље, „веома је тешко пронаћи случајеве терористичке активности, како год били дефинисани и идентификовани, да нису
међународно подржани, са циљевима преко границе, подстакнути
претежно глобалним околностима, глобални по својим последицама и у неку руку упућени глобалној заједници“ (Кegley, 2003:9).
Зато многе земље улажу велика средства у борбу против тероризма, развијају различите стратегије и врше мноштво анализа како
би на том плану постигле добре резултате. Такође, оне у ту сврху
некад употребљавају и силу (Стојадиновић, 2015:101). Стога државе реагују брзо да би уклониле пријетњу реду, миру и безбједности (Петровић, 2014:31). Међутим, да би се такве ствари свеле
на минимум, настоји се остварити велика сарадња између свих институција и субјеката који могу да допринесу борби против тероризма. Босна и Херцеговина је веома сложена земља и као таква
није поштеђена утицаја терористичких пријетњи. Њена специфичност се огледа у комплексној државној организацији, мултиетничности, мултирелигијској заступљености и сл. Дакле, овакво стање
ствари у великој мјери доприноси настанку појединих групација
које претендују ка вршењу терористичких активности.
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Долазак вехабија у Босну и Херцеговину и њихово дјеловање
Долазак вехабија у Босну и Херцеговину везује се за ратни
период, када су разни хуманитарци и муџахедини почели ширити
вехабијско тумачење ислама. Дакле, опште је мишљење да се вехабијско исламско учење у Босни појављује са ратом, тачније
1993. и 1994. године, а повезује се са доласком неколико стотина
добровољаца из исламских земаља – муџахедина, који се у склопу
бригаде Ел Муџахид стављају под команду тадашње Армије БиХ.
Бригада је махом била састављена од исламских добровољаца, али
су у њу ушли и домицилни Бошњаци – муслимани (http://www.zarez.hr/clanci/vehabizam-u-bosni-izmedu-prijetnje-sutnje-i-interesa, доступно 20. 2. 2017). Међутим, неки од тих исламских добровољаца су се прикључивали босанским цивилним одбрамбеним снагама (Колман, 2006:22). Тумачење ислама на овај начин у БиХ није
било присутно све до доласка ових лица. Људи који се на улицама
могу препознати по дугим брадама и заврнутим панталонама велика су непознаница већини људи у БиХ, како немуслиманима,
тако и већини муслиманске популације у БиХ. Неријетки су они
који се због њиховог наступа и често агресивног приповиједања и
пропагирања вјере плаше ових људи. Недавно се због „непримјерене агресивности појединаца и група у тумачењу ислама“ Ријасет
исламске заједнице БиХ резолуцијом о тумачењу ислама по први
пут јавно огласио у вези с вехабијама. Исламска заједница БиХ
реаговала је након физичког обрачуна и пуцњаве у џамији у Рашкој између традиционалних вјерника и радикалнијих вјерника који
својим изгледом и начином практиковања ислама одударају од
вјековне традиције Бошњака на овим просторима (вехабије), као и
изјава појединих вехабија у медијима који су оштро нападали традиционални ислам у БиХ, вјерске лидере и имаме. Резолуција позива муслимане на јединство, те осуђује и сматра непожељним у
БиХ „оне који на било који начин уносе немир у џамије под изговором провођења „праве вјере“. Ово је најбољи примјер да припадници вехабијског покрета нису прихваћени међу Бошњацима и
да су и они, као и други народи, почели да схватају могућност деструктивног дјеловања овог покрета на просторима БиХ и читавог
региона.
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Развој вехабизма у БиХ текао је у више праваца, а један од
њих је јавни и транспарентни, који се пласира од стране медија
који у прву руку представља реалну пријетњу и основ угрожавања
безбједности у БиХ. То су појединачни терористички акти који су
наизглед неповезани и које настоје да минимизирају поједини политички лидери у БиХ. У другом правцу развија се финансирање
тероризма, напредује логистика, подршка условима који доводе
до развоја тероризма на овим подручјима. Треба посматрати четири фазе настанка тероризма на овим просторима (према Џеваду
Галијашевићу), да би се схватио тај дуги процес настанка услова
за његов развој. Творци те идеје размишљали су дугорочно и прави резултати дугогодишње припреме и опасности од тероризма
тек слиједе на просторима БиХ. Реалну опасност представља интелектуална и политичка елита која настоји да минимизира опасност од тероризма (Шетка, Ратковић, 2011:661).
Истовремено са јачањем утицаја вехабизма на рад Исламске вјерске заједнице, појављује се и Унија босанских џемата, као
паралелна исламска заједница, која се може посматрати као први
корак у стварању нове исламске заједнице која је под потпуном
контролом вехабија. Радикални ставови Уније босанских џемата,
који се изјавама о „чеченизацији и афганистанизацији“ БиХ залажу за стварање нове БиХ, умногоме усложњавају односе и представљају најаву унутрашњих сукоба (Шетка, Ратковић, 2011:662).
Говорећи о феномену вехабизма у БиХ, Џевад Галијашевић
износи тврдње да је центар вехабизма у БиХ у Исламској заједници БиХ, гдје је инсталиран преко џамије „Краљ Фахд“ и неких
других џамија (ради се о џамијама изграђеним финансијским средствима из Саудијске Арабије). Галијашевић наводи и чињеницу
да се на простору БиХ остварује и пројекат паралелних обавјештајних система и ИЗ БиХ, који је требало да скрене пажњу са умјешаности ИЗ БиХ и бошњачких политичара у подршку овом покрету. Поменута мјеста представљају главне центре за регрутацију нових припадника вехабијског покрета. Велику улогу у регрутацији нових чланова вехабијског покрета имају свакако и омладинске организације које се финансирају средствима из истих извора као и припадници вехабијског покрета, а своје дјеловање усмјеравају на ширење идеја вехабија међу омладином (Шетка, Ратковић, 2011:662).
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Допринос полиције Републике Српске у спречавању и
сузбијању тероризма
Полиција Републике Српске активно учествује у борби
против свих облика криминалитета, па и кривичних дјела тероризма. Многи стручњаци сматрају да је тероризам појава која се може поистовијетити са земљотресом и да је немогуће остварити његову контролу. Спречавање тероризма претпоставља познавање
криминалних појава, политичких, економских, социјалних и друштвених узрока и услова који до њих доводе (Пена, 2008:359). С
обзиром на поменуту природу појаве са сигурношћу можемо рећи
да је полицији и другим институцијама које се супротстављају тероризму посао веома отежан. Ипак, полиција предузима значајне
активности у погледу борбе против тероризма. У вези с тим, Министарство унутрашњих послова Репубике Српске у протеклој и
овој години предузело је низ организационих и других мјера и активности у циљу квалитетнијег и ефикаснијег организовања, чиме
је побољшано и оперативно дјеловање у области сузбијања тероризма. У оквиру МУП-а систематизована је посебна Управа за борбу против тероризма и екстремизма (Јовичић, Шетка, 2015:181),
са циљем да се и на тај начин актуелизира и појача сваки вид превентивно репресивне дјелатности. Сигурно је да постојање наведене управе представља напредак и јачање ефикасности МУП-а1.
Ипак, да би се постигли што бољи резултати у погледу превенције
тероризма и криминалитета уопште, неопходна је примјена стратегијског приступа (Симоновић, 2004:33-34). Примјена поменутог
приступа у комбинацији са оперативним радом на терену мора да1

Управа за борбу против тероризма и екстремизма врши: обраду кривичних дјела из области тероризма, екстремизма, као и ратних злочина и кривичних дјела
по међународном хуманитарном праву; врши послове контроле, надзора и инструктивног усмјеравања рада свих организационих јединица МУП РС надлежних за рад по наведеним кривичним дјелима уз подршку криминалистичкообавјештајних анализа; примјењује криминалистичко-техничке методе и средства
и посебне оперативне послове; располаже базом података МУП, као и подацима и информацијама из отворених извора; усмјерава рад других организационих јединица на пословима борбе против тероризма и екстремизма и њихове
превенције, остварује потребну сарадњу са другим државним органима; поступа по релевантним сазнањима обавјештајно-безбједносне службе када се односе на дјелокруг рада Управе (Шетка, 2016:132).
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ти жељени резултат. Међутим, веома је битно да се непосредни
оперативни рад припадника полиције на безбједносном сектору
максимално и непосредно увеже у контексту свих облика оперативне дјелатности полиције и других безбједносних стурктура.
Дакле, овдје се прије свега мисли на сарадњу у погледу коришћења информација које су производ обавјештајног рада и примјене
обавјештајно-безбједносних операција (Мијалковић, 2015:9). Такође, у вези с тим поменутим обликом сарадње од великог значаја
је и безбједносно провјеравање лица (Мијалковић, 2015:2).
Даље, ако се пође од тога да многи проблеми који захтијевају полицијско поступање настају и манифестују се у локалној
заједници, онда је и успостављање и одржавање партнерских односа са заједницом предуслов ефикасног рада полицијске организације (Милић, 2012:139). Полицијска дјелатност мора бити дубоко
интегрисана у локалну заједницу кроз све облике оперативно превентивне дјелатности. Министарство унутрашњих послова Републике Српске своју надлежност и непосредну дјелатност мора континуирано дијелити са другим безбједносним агенцијама у Босни
и Херцеговини. Евентуалне проблеме и недовољну координацију
активности неопходно је рјешавати уз свеобухватно и темељно
проучавање конкретног случаја са акцентом на његове антидруштвене, противуставне димензије, искључујући евентуалне политичке и друге импликације (Матијевић, Митровић, 2016:237). То је
и разумљиво, пошто је опасност од могућих терористичких напада
нажалост веома присутна и у Босни и Херцеговини. То доказује
изведени терористички напад на полицијску станицу у Бугојну у
јуну 2010. године, затим напад на америчку амбасаду 2011. године,
као и терористички напади на полицијску станицу у Зворнику, и
убиство двојице припадника оружаних снага Босне и Херцеговине.
Да би се овакви и слични терористички акти спријечили, потребна
је перманентна активност у првом плану безбједносних органа и
институција. На нивоу Босне и Херцеговине развијена је и успостављена законодавна и институционална инфраструктура у сфери
превенције тероризма, али је потребно њено стално усавршавање и
надоградња. Заштита од тероризма темељна је функција државе и
њених безбједносних органа и служби у циљу обезбјеђења услова
за миран и сигуран живот свих њених грађана, без насиља и страха, демократски и просперитетан у духу поштовања реда и закона.
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На сузбијање тероризма могуће је дјеловати предузимањем одређених антитерористичких и контратерористичких мјера и средстава социјалне контроле (Стојановић et al., 2014:158).
Поменута сарадња полиције Републике Српске са другим
субјектима је кључ успјеха у погледу контроле тероризма. У вези
с тим, извршено је емпиријско истраживање које је дало занимљиве одговоре на ту тему.
Емпиријско истраживање
Наведено истраживање „Сарадња полиције са грађанима и
другим полицијским и изванполицијским институцијама у прибављању и анализи информација које су од значаја за контролу тероризма − осврт на искуства полиције Републике Српске“ је извршено у периоду од 1. 8. до 1. 9. 2016. године, а коришћен је један инструмент: анкетни упитник. У анкетном упитнику је објашњен
циљ анкетирања (израда научноистраживачког рада на докторским студијима). Анкетни упитник се састоји од 33 питања, од којих се првих седам односи на податке о самом испитивачу, а остала питања су фокусирана на тему научноистраживачког рада. У
анкетним питањима коришћена је Ликертова скала.
Узорак
Истраживање је спроведено на узорку од 31 припадника
новоформиране Управе за борбу против тероризма и екстремизма
Министарства унутрашњих послова Републике Српске. Узорак се
састоји од 26 мушкараца и пет жена. Сви испитаници имају
високу стручну спрему, при чему њих 12 или 38,7% имају
завршену Високу школу унутрашњих послова, два испитаника
или њих 6,5% има завршен Правни факултет, даље, њих 10 или
32,3% имају завршен Факултет за безбједност и заштиту и њих
седам или 22,6% спада у групу остало (Економски факултет,
Политичке науке, Комуниколигија и сл.). Испитаници су по
радном стажу подијељени у три групе: прву групу чине два
испитаника или 6.5%, који имају радни стаж између 5 и 10 година,
другу групу чини 11 испитаника или 35,5% који имају радни стаж
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између 10 и 15 година и трећу групу чини 18 испитаника или
58,1% који имају радни стаж преко 15 година.
Анализа резултата и дискусија
За потребе овог рада биће анализирано седам питања, гдје
ће се табеларним приказом и анализом добијених резултата видјети мишљења испитаника.
Сарадња и координација између полиције РС, органа власти РС,
различитих агенција, државних служби и грађана у РС у циљу
контроле терористичких пријетњи је на одличном нивоу?
Frequency Percent

Valid

апсолутно се
слажем
слажем се
не слажем се
не могу рећи −
немам мишљење
Total

Valid
Percent

Cumulative
Percent

2

6.5

6.5

6.5

15
9

48.4
29.0

48.4
29.0

54.8
83.9

5

16.1

16.1

100.0

31
100.0
Табела 1

100.0

У погледу одговора на ово питање ''Сарадња и координација
између полиције РС, органа власти РС, различитих агенција, државних
служби и грађана у РС у циљу контроле терористичких пријетњи је на
одличном нивоу'' два (6,5%) испитаника се апсолутно слаже, њих
15, односно 48,4% се слаже, девет или 29% се не слаже, док њих
пет, односно 16,1% не може да каже − нема мишљење. Дакле,
сарадња и координација између полиције РС, органа власти РС,
различитих агенција, државних служби и грађана у РС у циљу
контроле терористичких пријетњи је по мишљењу испитаника
мање-више солидна, односно није баш на задовољавајућем нивоу
с обзиром да је ријеч о веома тешком кривичном дјелу, па ју је из
тог разлога неопходно подићи на виши ниво.
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Сарадња полиције РС и грађана РС у контроли и превенцији тероризма
је на одличном нивоу?

чврсто се слажем
слажем се
не слажем се
Valid чврсто се не слажем
не могу рећи − немам
мишљење
Total

Frequency

Percent

2
14
10
2

6.5
45.2
32.3
6.5

3

9.7

9.7

100.0

100.0

31
Табела 2

Valid
Cumulative
Percent
Percent
6.5
6.5
45.2
51.6
32.3
83.9
6.5
90.3
100.0

Када је ријеч о питању ''Сарадња полиције РС у контроли и
превенцији тероризма је на одличном нивоу'', мишљења су подијељена, при чему се са наведеним питањима чврсто слажу два
(6,5%) испитаника, њих 14, односно 45,2% се слажу, њих 10 или
32,3% се не слажу, два, односно 6,5% се чврсто не слажу, док три
испитаника (9,7%) нема мишљење. Могући разлог таквог изјашњавања испитаника лежи у чињеници да пројекат ''Рад полиције
у заједници'' још није достигао неопходно потребан ниво.
Криминалистичко-обавештајно покривање лица из вехабијског покрета
или лица блиских вехабијском покрету које врши полиција РС је
одлично?
Frequency Percent
чврсто се слажем
слажем се
не
слажем
се
Valid
не могу рећи − немам
мишљење
Total
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1
23
5

3.2
74.2
16.1

Valid
Percent
3.2
74.2
16.1

2

6.5

6.5

31
100.0
Табела 3

100.0

Cumulative
Percent
3.2
77.4
93.5
100.0
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На питање ''Криминалистичко-обавјештајно покривање лица из вехабијског покрета или лица блиских вехабијском покрету
које врши полиција РС је одлично'' испитаници су се изјаснили на
следећи начин: један (3,2%) испитаник се са наведеним питањем
чврсто слаже, а 23, односно 74,2% испитаника се слажу. Међутим,
њих пет или 16,1% се не слаже, док два (6,5%) не могу да кажу –
немају мишљење, што није од великог утицаја на наведену констатацију. С обзиром да се на територији Републике Српске догодио само један терористички акт, може се рећи, на неки начин,
да су наведени резултати очекивани.
Размјена оперативних информација по питању контроле вехабија
између полиције РС са државним органима БиХ је на
задовољавајућем нивоу?

Valid

слажем се
не слажем се
не могу рећи −
немам мишљење
Total

Frequency

Percent
22.6
67.7

Valid
Percent
22.6
67.7

Cumulative
Percent
22.6
90.3

7
21
3

9.7

9.7

100.0

31
100.0
Табела 4

100.0

Даље, са четвртим питањем ''Размјена оперативних информација по питању контроле вехабија између полиције РС са државним органима БиХ је на задовољавајућем нивоу'', већина
испитаника се не слаже − њих 21 или 67,7%; са њом се слаже седам, односно 22,6% испитаника, док три испитаника (9,7%) нема
мишљење. Дакле, на основу добијених података јасно се види да
размјена оперативних информација по питању контроле вехабија
између полиције РС са државним органима БиХ по мишљењу већине испитаника није на задовољавајућем нивоу. Ова констатација је поражавајућа ако се узме у обзир чињеница да је немогуће
остварити контролу терористичких активности без системског
приступа и размјене оперативних информација између институција надлежних за ову проблематику. Могући разлози за добијене
резултате су можда политичке природе, као и вјерске и национа52
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лне различитости, с обзиром на специфичности државе БиХ и дешавања у прошлости, као и сам начин доласка и настанка вехабија
на овим просторима.
Размјена оперативних информација по питању контроле вехабија
између полиције РС са полицијским органима на нивоу ентитета БиХ
је на задовољавајућем нивоу?

слажем се
не слажем се
Valid чврсто се не слажем
не могу рећи −
немам мишљење
Total

Frequency

Percent

8
19
1

25.8
61.3
3.2

3

9.7

9.7

100.0

100.0

31
Табела 5

Valid
Cumulative
Percent
Percent
25.8
25.8
61.3
87.1
3.2
90.3
100.0

На пето питање ''Размјена оперативних информација по питању контроле вехабија између полиције РС са полицијским органима на нивоу ентитета БиХ је на задовољавајућем нивоу'', за опцију „слажем се“, изјаснило се осам испитаника или 25,8%, за опцију „не слажем се“ изјаснило се њих 19 или 61,3%, за опцију
„чврсто се не слажем“ изјаснио се један (3,2%), док су се за опцију
„не могу рећи − немам мишљење“ изјаснила три испитаника или
њих 9,7% од укупног броја испитаних. Ови подаци су поражавајући ако се узме у обзир да је без квалитетне размјене информација
отежан рад у погледу борбе против тероризма.
Међуполицијска оперативна сарадња између полиције РС и полиција
држава у региону је на одличном нивоу?
Frequency
Valid Апсолутно се
слажем
Слажем се
Не слажем се
БЕЗБЕДНОСТ 2/2017

Percent

Valid
Percent

Cumulative
Percent

3

9.7

9.7

9.7

11
10

35.5
32.3

35.5
32.3

45.2
77.4
53
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Не могу рећи −
немам мишљење
Total

7

22.6

22.6

31
100.0
Табела 6

100.0

100.0

Око шестог питања ''Међуполицијска оперативна сарадња
између полиције РС и полиција држава у региону је на одличном
нивоу'' мишљења испитаника су готово подијељена, при чему се
са овим питањем апсолутно слажу три (9,7%) испитаника; 11 испитаника или њих 35,5% се слаже; 10 испитаника, односно 32,3%
се не слаже, док њих седам или 22,6% нема мишљење да ли је међуполицијска оперативна сарадња између полиције РС и полиција
држава у региону на одличном нивоу. У сваком случају, овдје је
видљиво да извјесна сарадња постоји, али да такође постоји потреба да се ова сарадња у великој мјери унаприједи, јер је то у интересу свих држава, с обзиром на природу кривичног дјела. Све
државе у региону су окупиране својим унутрашњим проблемима,
па је можда то разлог недостатка квалитетније сарадње.
Законска регулатива на нивоу БиХ је адекватна за
супротстављање и борбу против тероризма?

Valid

Сасвим се слажем
Слажем се
Не слажем се
Сасвим се не
слажем
Не могу рећи −
немам мишљење
Total

Frequenc Percent
y
1
3.2
12
38.7
14
45.2

Valid
Cumulative
Percent
Percent
3.2
3.2
38.7
41.9
45.2
87.1

1

3.2

3.2

90.3

3

9.7

9.7

100.0

31
100.0
Табела 7

100.0

Анализом одговора на седмо питање ''Законска регулатива
на нивоу БиХ је адекватна за супротстављање и борбу против тероризма'' види се да су мишљења поприлично подијељена, при чему се са овим питањем сасвим слаже један испитаник (3,2%), њих
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12 (38,7%) се слаже, 14 испитаника или њих 45,2% се не слаже, један испитаник (3,2%) се сасвим не слаже, а три испитаника или
њих 9,7% нема мишљење у вези са наведеном тврдњом. Дакле,
што се тиче законске регулативе којом је регулисано кривично
дјело тероризма, она је квалитетно постављена у смислу садржине
и свеобухватности свих елемената кривичног дјела тероризма.
Проблем је у разуђености и у неуједначености инкриминација између државне и ентитетске законске регулативе. У вези с тим, тај
проблем се манифестује у чињеници да је кривично дјело тероризма готово идентично дефинисано и у Кривичном закону БиХ и у
ентитетским законима и Кривичном закону Брчко дистрикта, што
може довести до сукоба надлежности полиције Републике Српске
и неке друге полицијске агенције на подручју цијеле БиХ.
Закључак
С обзиром на специфичности БиХ и њен начин организовања, не можемо да не укажемо на постојање већих безбједносних
изазова које те специфичности узрокују. Сама заступљеност вехабијског покрета у БиХ носи извјесне ризике од могућих терористичких активности на њеном тлу. Не кажемо да су сви чланови
вехабијског покрета оријентисани ка тероризму, али на основу ранијих искустава, одређени број терористичких активности које су
се догодиле на тлу БиХ дјело је припадника вехабијског покрета.
У вези с тим, неопходна је стална контрола од стране свих безбједносних институција у БиХ. Тако, полиција Републике Српске,
као веома важна карика у погледу цјелокупне безбједности БиХ,
даје велики допринос у борби против тероризма и екстремизма.
Међутим, да би постигла квалитетне резултате у погледу контроле терористичких активности, полиција Републике Српске, па и
било која друга институција, мора да остварује сарадњу са другим, такође важним друштвеним субјектима. Овдје се мисли прије
свих на грађане, затим друге полицијске и изванполицијске институције које имају веома важну улогу у прибављању и анализи информација од значаја за контролу тероризма, што потврђује и горе
наведено истраживање.
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На основу свега наведеног, можемо рећи да је у погледу
контроле терористичких активности у БиХ неопходно свакодневно унапрђивати сарадњу полиције Републике Српске са другим
већ поменутим субјектима. Такође је неопходно прилагодити законску регулативу да би се избјегли евидентни проблеми у пракси.
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The Cooperation of the Police in the Republic of Srpska with
Other Entities in Obtaining and Analyzing Information of
Importance for Control of Terrorism in Bosnia and Herzegovina
Abstract: Terrorism, as a negative social phenomenon, is
attracting a lot of attention because of its relevance and consequences
that causes. Many countries are investing large amounts in terms of its
control. The fight against terrorism is a very difficult and laborious
task and it requires a multidisciplinary approach as well as multiple
cooperation and exchange of information between the various
institutions of domestic and international character. Police in the
Republic of Srpska, as an important subject of security, undertakes
significant activities in obtaining and analyzing information of
importance for the control of terrorism in Bosnia and Herzegovina. In
this regard, it has permanent cooperation with citizens, as well as
various police and non-police institutions. This form of cooperation
should be constantly improved and raised to a higher level, in order to
create conditions for better opposition to terrorist threats. The subject
of the above mentioned co-operation are members of the Wahhabi
movement and other groups that represent a real threat in terms of
terrorist activities. The paper presents the empirical research, based
on which it is clear that cooperation between the police of the Republic
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of Srpska and other entities (citizens, police and other non-police
institutions) should be continually improved and perfected, as they are
not at the top level. Also, the legislation that regulates the crime of
terrorism should be adjusted to police agencies in Bosnia and
Herzegovina, or else the police would come in jurisdictional disputes
with other police agencies in Bosnia and Herzegovina.
Keywords: police, terrorism, control of terrorism, cooperation,
the Wahhabi movement.
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