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ABSTRACT:Authors question reliance on proclaimed ‘four strategic pillars’ of Serbian 

foreign policy. They study the issues of traditional national interest, namely of territorial 

integrity, sovereignty, protection of population, interests of Serbian people, social 

welfare and economic development of Serbia vis-à-vis relations with EU, Russia, USA 

and China. This countries have differing positions on Kosovo and Metohija, issue of 

national sovereignty in general, different interests in regional politics and  distinct 

foreign policy goals. Serbia has strategic aim of joining the EU and maintaining its 

territorial integrity. Proclaimed policy is also expansion of external trade and expansion 

of ties with Russia and China. Gajić and Janković are presenting gains and losses of 

strategic partnership with each of the four pillars in relation to the others and in relation 

to the interests of Serbia. They want to analyse the feasibility of the substantive continuity 

of proclaimed policy. 
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Спољну политику чине самоинтересне стратегије које бирају државе да би 

оствариле своје националне интересе у међународним односима. На спољну 

политику сваке државе утичу домаће околности, политике других држава и жеље за 

успостављањем специфичног геополитичког дизајна. Да би утврдили успешност 

учинака спољне политике неке државе, као својеврну лакмус – проверу, њу треба 

суочити са питањем: у којој мери у свом деловању утврђена спољна политика и 

дипломатија неке државе доприносе остварењу њених националних интереса? 

Концепт националног интереса, премда у теорији подложан разним тумачењима - 

од реалистичког (национални интерес као тежња ка увећању моћи2) до либерално-

институционалистичког, од објективног до субјективног поимања интереса – због 

чега често јесте сматран за „екстремно нејасан концепт“3, представља најопсежнији 

опис целовитог система вредности у спољној политици. Тачније, концепт 

националних интереса повезује и обједињује у себи поимање националних 

вредности и националних циљева којима се руководе субјекти у међународном 

                                                 

1 Др Александар Гајић, научни сарадник, Институт за европске студије, Београд и мр Слободан 

Јанковић, истраживач-сарадник у Институту за међународну политику и привреду, Београд. Рад је 

реализован у оквиру пројекта „Србија у савременим међународним односима: Стратешки правци 

развоја и учвршћивања положаја Србије у међународним интегративним процесима – 

спољнополитички, међународно економски, правни и безбедносни аспекти“, Министарства науке 

Републике Србије, ев. бр. 179029, за период 2011-2014. године. 

2 Morgenthau Hans, Politics Among Nations, 6th edition, McGraw-Hill, New York, 1985 

3  Frankel Јoseph, National Interest, Macmillan, London 1970, p. 26. 
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животу. Под основним националним вредностима подразумевамо оне вредности 

које су неизоставно прихваћене у науци о међународним односима4: опстанак 

политичке заједнице, територијални интегритет, независност, квалитет живота, 

положај појединца у друштву...; док под националним циљевима подразумевамо 

постигнућа на пре свега политичком и економскиом пољу у смислу њиховог 

задобијања или очувања. Конкретни циљеви, по правилу, произлазе из основних 

националних вредности, односно оних вредности заједничким свим државама, а 

потом и оним специфичним вредности које баштине поједини субјекти 

међународних односа. Формулисање сваке спољне политике, дакле, почива на 

одређењу националних интереса (односа вредности и циљева), процене 

међународне ситуације зарад остварења ових интереса и употребе средстава 

(оспособљености дипломатског апарата) за остварење задатака, то јест циљева 

спољне политике. Избору спољнополитичких циљева следује идентификација 

постојећих алтернатива, односно процена тога шта оне у међународном контексту 

доносе; а тек потом и доношење одлуке у смислу избора једне алтернативе те 

одабира средстава које државној спољној политици стоје на располагању како би се 

остварио раније одређени циљ.   

Актуелна спољнополитичка концепција Србије, у јавности позната као „четири 

стуба српске спољне политике“, никада није доктринарно разрађена у писаној 

форми. Њени деклараторни почеци налазе се у инаугуралном говору председника 

Бориса Тадића 2004. „Данас су наши спољнополитички приоритети: европске 

интеграције, добросуседство, као и уједначени односи са три центрипеталне тачке 

светске политике: Бриселом, Вашингтоном и Москвом.”5 На тој линији је изјава 

министра спољних послова Србије Вука Јеремића 2007. године, непосредно након 

формирања тадашње коалиционе владе ДСС-ДС, када је говорио о ЕУ, Русији и 

САД као „три стуба“ српске спољне политике. Права инагурација ове концепције 

одиграла се у августу 2009. године када је председник Србије Борис Тадић, након 

посете Пекингу, изјавио да Србија има „четири стуба“ спољне политике ( уз 

придодавање Кине ЕУ, Русији и САД)6 и да ће то у дужем периоду бити њена 

основна спољнополитичка доктрина.  

Од тада па све до актуелних збивања, у јавности не престају критички гласови ка 

овако прокламованој спољној политици Републике Србије. Примедбе су и начелне 

и практичне природе. Једни јој замерају да се, без обзира на начелну основаност, у 

пракси не примењује политика интересног балансирања између четири 

прокламована „спољнополитичка стуба“7. Други сумњају у њено начелно 

утемељење, сматрајући да Србија као мала држава нема капацитете да води 

                                                 

4 Димитријевић Војин, Стојановић Радослав, Међународни односи, Службени лист СРЈ, Београд 

1996, стр. 258- 264 

5 Према: Кнежевић Милош, „Дилеме спољне политике о „безалтернативној” евроинтеграцији 

Србије”, Национални интерес,  бр. 2/2010, год. VI, vol. 8, стр. 188. 

6 Blic 07.09.2009, http://www.blic.rs/Vesti/Politika/109738/Tadic-Kina-jedan-od-cetiri-stuba-spoljne-politi 

ke-Srbije 

7 Ђурковић Миша, Академија Коче Поповића, Политика, 11.08.2011, http://www.politika.rs/ 

pogledi/Missa-Djurkovich/Akademija-Koce-Popovica.lt.html 
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амбициозну политику балансирања између делимично супротстављених интереса 

великих сила и њиховом задовољавању које се, у крајњему исходу, често 

међусобно искључује. Трећи, пак, сматрају ову концепцију „конфузном“ и 

заговарају приклањање једној од њих, услед немогућности да се водећим светским 

силама у довољној мери изађе у сустрет.8 Ми ћемо стога, у раду посматрати 

спољнополитичку концепцију Србије кроз призму остварења националног интереса 

према свакој од земаља које чине „четири стуба“ понаособ и уочити евентуалне 

„добитке“ и „губитке“ које стратешко партнерство са сваком од њих може да 

донесе. На тај начин ћемо добити јаснији увид у одрживост и перспективе ове 

спољнополитичке концепције.  

Кина  

 Односи Републике Србије и НР Кине, представљајући континуитет односа 

Југославије и НР Кине (започете њеним признањем 1.10.1947), традиционално су 

добри и  стабилни. Као стална чланица СБ, атомска сила и економска велесила у 

успону, НР Кина своју спољнополитичку и безбедносну концепцију темељи на 

принципима класичне суверености држава, залаже се за сарадњу на принципима 

једнакости и обостране користи, као и немешања у унутрашње послове других 

земаља. Решавања свих међународних проблема НР Кина види у оквиру 

одлучивања у УН и СБ УН. „Она одбацује теорију превазиђености суверенитета у 

корист људских права и праксу на њима базирану.... као одговорни чинилац 

међународних односа она је гарант поштовања рeзoлуције СБ УН 1244.“9 Кина је 

подржавала СРЈ током агресије 1999. године и противила се НАТО ваздушним 

ударима као опасном преседану у међународним односима. Она је сматрала да 

Београд са пуним правом штити свој територијални интегритет делујући на 

сузбијању делатности албанског сепаратистичког покрета на КиМ; такође, у свим 

међународним организацијама и њиховим форумима, НР Кина је доследно 

подржавала Србију и њено становиште по питању статуса КиМ и током преговора 

и након самопроглашења независности ове српске покрајине 2008. године. Кинеска 

дипломатија је, штавише, изразила дубоку забринутост због унилатералног 

проглашења независности сматрајући да она штети миру и стабилности како на 

подручју Балкана, тако и основним начелима међународних односа и ауторитету и 

улози УН и његовог СБ.10 Кина верује да се до једино прихватљивог решења за обе 

стране у спору, и Београд и Приштину, може доћи тек кроз нове и директне 

преговоре, поштујући при томе принципе међународног права. Кина простор 

југоисточне Европе пре свега види у смислу економског повезивања са целином 

                                                 

8 „Лично мислим да је Србији место уз ЕУ, као што је то, мислим,и главни стратешки циљ Србије. И 

стога мислим да би управо таква оријентација, значи не ка четири стуба, већ ка једном доминантном 

циљу, а у склопу тог циља онда и однос према другим земљама, требало да буде српска политика.“   

Симић Предраг, Конфузна спољна политика Србије, Deutche Welle, 08.12.2010, http://www.dw-

world.de/dw/article/0,,6307543,00.html 

9 Митровић, Драгана, „Модели продубљивања сарадње са НР Кином и земљама централне и 

источне Азије“, Зборник Елементи стратегије спољне политике Србије, ИМПП, Београд, 2008, стр. 

26 

10 "China 'deeply concerned' over Kosovo independence: govt". AFP. 2008-02-18, 

http://afp.google.com/article/ALeqM5i3P7GRr55t2l7VZqxiWweagLgJqw. Retrieved 2008-07-18. 

http://afp.google.com/article/ALeqM5i3P7GRr55t2l7VZqxiWweagLgJqw
http://afp.google.com/article/ALeqM5i3P7GRr55t2l7VZqxiWweagLgJqw
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европског простора као тржишта високе куповне моћи и самим тиме идеалног за 

пласирање сопствених производа, тако да на простору Балкана нема циљева у 

смислу геостратешког редизајнирања простора - односно промена граница, већ 

тежи одржавању стабилности постојећег поретка. У том смислу, Кина јавно 

подржава тежње Србије за пуноправно приступање ЕУ, али без штете по њену 

територијалну целовитост и виталне националне интересе. 

Кина представља најзначајнијег спољно-трговинског партнера Србије у Азији, чија 

је вредност робне размене у 2009. години износила 870,85 милиона евра, од чега је 

извоз Србије био свега 6,59 милиона евра. Србија, дакле, као и све земље света, има 

трговински дефицит у односу на НР Кину, а робна размена бележи у последњем 

периоду пад узрокован протекционистичким мерама наше владе. Структура 

трговине између две земље је последњих година непромењена: Србија извози у 

Кину каучук, опрему и машине (специјалне машине и друмска возила), плуту, дрво 

и слично; док увози у првом реду машине (телекомуникационе и електричне 

уређаје), робу широке потрошње, тканине, хемијске производе и дуго. „Примарне 

области сарадње са неспорном заинтересовањошћу кинеске стране представљају 

пољопривреда, истраживање нафте и гаса, петрохемија, фармацеутска индустрија, 

производња тешких и грађевинских машина, аутоиндустрија, трговина, 

образовање, култура и спорт.“11 Од великог значаја за будућу привредну сарадњу 

јесте „Споразум о економској и техничкој сарадњи РС и НР Кине у 

инфраструктурним пројектима“ кога је са кинеском страном потписао председник 

РС приликом посете Пекингу 29.08.2011. године. Додатну погодност побољшању 

привредне сарадње представљају чињенице да су АП Војводина и провинције 

Хејли Ђанг и Ђи Лин братске, као и градови Београд-Харбин и Нови Сад-Ханшу, 

што отвара простор за кооперацију и на регионалном и локалном нивоу. Међутим, 

упркос потписаним споразумима и великој жељи кинеске стране да део свог 

спољнотрговинског девизног суфицита смештеног у инвестиционе фондове 

пласира у реалну економију и инфраструктурна улагања, до операционализације и 

реализије ове, за Србију преко потребне сарадње, још није дошло. 

Билатерална сарадња између две земље је у константном успону. Међу 

најзначајнијим посетама,  поред раније наведених,  можемо навести посету 

министра одбране РС (новембар 2008), посету потпредседника Владе и министра 

унутрашњих послова РС (децембар 2009) те посету министра спољних послова 

поводом отварања „ЕКСПО 2010“ (мај 2010) Кини, као и посету министра одбране 

НР Кине Србији (септембар 2009). Између РС и НР Кине тренутно је на снази 

преко педесет билатералних споразума од којих су, поред „Споразума о економској 

и техничкој сарадњи РС и НР Кине у инфраструктурним пројектима“ (август 2009), 

током последње деценије најзначајнији следећи уговори: „Споразум о сарадњи у 

области пољопривреде“ (Београд 18.04.2007). „Меморандум о сарадњи у области 

безбедности и инспекције индустријских производа“ (Београд, 17.04.2007), 

„Споразум о научно-техничкој сарадњи“ (Пекинг, април 2009), „Протокол о 

сарадњи између МСП РС и МИП НР Кине“(Пекинг, 13.09.2009). 

                                                 

11 Митровић, Драгана, „Модели продубљивања сарадње са НР Кином и земљама централне и 

источне Азије“, Зборник Елементи стратегије спољне политике Србије, ИМПП, Београд, 2008, стр. 

27 
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Русија 

 Историја руско-српских односа од времена обнове модерне српске државе (као и у 

вековима пре тога) својом културном, верском, језичко-менталитетском и 

историјском блискошћу два словенска народа у великој мери оповргава искључиво 

„рационално“ поимање интересних политичких односа између држава и сведочи да 

сви ови фактори у великој мери могу да плодоносно доприносе бољем обостраном 

разумевању те интересном приближавању  у међународној сарадњи12. Савезништво 

са Русијом било је од изузетне важности за настанак модерне српске државе у 

време Карађорђеве Србије (1804-1813); постепено прерастање аутономије српске 

кнежевине у суверену државу (1815-1878) у највећој мери омогућено је руским 

дипломатским утицајима и војним победама над Османским Царством. Премда не 

увек једнаког интензитета и учинка, тешко је у  међународним односима  целе 

„вестфалске епохе“ наћи боље примере солидарности и савезништва између две 

државе од оне коју је Русија показала према Србији у неким од најтежих тренутака 

њене историје (1815, 1876-7, 1912, 1914-15). Званични односи Србије са Русијом 

имају континуитет од 1838. године (са периодом прекида од 1918-1940) и могу се 

окарактеристати као традиционално савезнички и блиски. Наиме, ни Србија ни 

Русија се зарад својих интереса никада нису сврстали у савезе са трећим државама 

који би их довео у позицију да се налазе једна против друге.  

Руско поимање међународних односа почива на поштовању класичне државне 

суверености,  територијалног интегритета, једнакости и међусобног уважавања, као 

и немешања у унутрашње прилике других држава. Решења свих међународих 

спорова и унутрашњих проблема које прете међународном миру Русија види у 

оквиру међународног права, односно преговарања између страна у спору у 

оквирима система УН. Управо у том смислу Руска Федерација представља кључног 

савезника Републике Србије по питању спора о статусу КиМ у контексту 

савремених међународних односа, сматрајући, по речима руског премијера Путина, 

сваку подршку унилатералном проглашњу независности аморалном и нелегалном. 

Она представља „ужасни преседан који разара цео систем међународних односа 

коме су требали векови да се развије... и који може да покрене ланац 

непредвидивих последица за друге регионе света, што се може вратити као ударац 

Западу, право у лице“13. Подршка Русије Србији по косовском питању је чврста и 

доследна - и сеже даље од класичних дипломатских активности: тако је нпр, 

одлуком руске владе, 23.априла 2011. српским енклавама на КиМ упућена хитна 

хуманитарна помоћ, што је изазвало оштре протесте приштинских 

самопроглашених институција14.  

                                                 

12 Више о томе код Slobodan Janković, „Osnove za oslanjanje na Rusiju u spoljnoj politici Srbije“, u:  

Savremeni međunarodni izazovi: globalna i regionalna perspektiva, dr Dragan Đukanović (ur.), Institut za 

međunarodnu politiku i privredu, Beograd 2008, стр. 2 

13  "Putin calls Kosovo independence 'terrible precedent'". 2008-02-22. http://www.eubusiness.com/news-

eu/1203714121.65/. Retrieved 2008-07-18. 

14 „Russia's Putin orders aid for Kosovo Serb enclaves,“ http://www.reuters.com/article/2008/03/24/us-

russia-kosovo-aid-idUSL2452567520080324 

http://www.eubusiness.com/news-eu/1203714121.65/
http://www.eubusiness.com/news-eu/1203714121.65/
http://www.eubusiness.com/news-eu/1203714121.65/
http://www.reuters.com/article/GCA-Russia/idUSL2452567520080324
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Према речима председника Димитрија Медведева, РФ види Србију као „кључног 

партнера“ у југоисточој Европи.15 Нимало чудно он је, приликом посете Београду, 

управо Србији понудио да се придружи РФ у подршци њеном новом  предлогу о 

преуређењу система европске безбедности, што представља један од стратешких 

приоритета садашње руске спољне политике. Интезивне међусобне посете у 

последњих десет година говоре у прилог становишту о могућим успешним 

стратешким партнерским односима две државе. Набројаћемо само најважније: 

посета тада новоизабраног савезног председника СРЈ Коштунице Москви (октобар 

2000),  премијера РС Ђинђића (фебруар 2001) и узвратне посете председника 

Путина Београду (јун 2001); посету премијера Коштинице у Сочију (2004) као и 

његове заједничке посете са председником Тадићем Москви (новембар 2005 и 

јануара 2008), те боравке преседника Медведева (октобар 2009) и премијера 

Путина (март 2011) Београду. Свакако најзначајнији међудржавни споразум у овом 

периоду преставља онај инициран 20. октобра 2009. године а договорен приликом 

Путинове посете Београду марта 2011. године о стратешком партнерству између 

РФ и РС. Предмет споразума, као кључне тачке везивања спољних политика РС и 

РФ, представљају: енергетика, поштовање суверенитета и територијалног 

интегритета, колективна безбедност, инфраструктурни развој и антифашизам. 

Поред тога, предвиђено је и потписивање споразума између две владе у области 

реаговања у случају хуманитарних катастрофа, упозоравања на природне непогоде 

и техногене хаварије (са изградњом заједничког центра за интеценције смештеног у 

Нишу), као и закључивање споразума о сарадњи у борби против организованог 

криминала; затим, међувладине сарадње у области културе, науке, спорта и 

омладинске културе и споразума о сарадњи између Државне Думе РФ и Скупштине 

Србије. Планирано за потписивање у јуну 2011. године  у Москви, закључење ових 

споразума још увек није реализовано.  

 

За сада уговорну основу међудржавних докумената, а по основу сукцесије између 

њихових претходних држава, сачињавају око 50 важећих споразума између РС и 

РФ. Међу њима свакако је најзначајнији уговор о приступању Србије пројекту 

изградње гасовода „Јужни ток“ за снабдевање енергентима овог дела Европе, и, у 

оквиру њега, приватизација српског „НИС“-а чији је већински вланик постао руски 

„Гаспром“, као и уговор између „Гаспрома“ и „Србијагаса“ о формирању 

заједничке компаније за модернизацију подземног складишта гаса „Банатски Двор“ 

(парафиран у Бечу 15.октобра 2010.) 

За Србију, у погледу  економске сарадње, Русија је један од најзначајнијих 

партнера. Она је наш први партнер у обиму трговинске размене, први увозник, а 

пети извозник. Пред почетак светске економске кризе међусобна размена досегла је 

висину од 3,07 милијарди долара (извоз 451 милиона, увоз 2.626, 9 милиона 

долара). РФ у извозу у РС доминира по питању енергената (нафта, гас и деривати 

чине 83,5 % увоза). Такође, РФ извози у Србију сировине и машинске производе, 

                                                 

15 “Medvedev calls Serbia Russia's key partner”. Makfax. 2009-05-29. http://www.makfax.com.mk/en-

us/Details.aspx?itemID=4887. Retrieved 2009-05-30. 

http://www.makfax.com.mk/en-us/Details.aspx?itemID=4887
http://www.makfax.com.mk/en-us/Details.aspx?itemID=4887


 7 

док Србија извози фармацеутске производе, машине, опрему, робу широке 

потрошње те прехрамбене и текстилне производе. Србија има статус повлашћене 

нације у трговинским односима према огромном руском тржишту, што је 

привилегија коју би многе развијеније и веће привреде жарко желеле за себе.  

Упркос широком пољу сарадње и понуђеном стратешком партнерству те бројним 

постојећим  а до сада неискоришћеним потенцијалима, у српској и међународној 

јавности постоје гласови који заступају став да РФ не пружа јасну и свеобухватну 

политичку перспективу Србији која може да буде једнако пробитачна алтернатива 

ЕУ, будући да званични документи Руског МСП, доступни јавности од маја 2010. 

године, као приоритете на Балкану наводе пре свега енергетску и економску 

сарадњу.16 Ови гласноговорници превиђају перспективе до сада нереализованог 

ширег стратешког партнерства, понуде о јачој сарадњи на подручју безбедности, 

укључујући и наговештаје о статусу (од посматрача до пуноправног чланства) у 

ОДКБ-у, одбрамбеном војном савезу већине бивших чланица СССР-а, те чињеницу 

да РФ, уз подршку суверенитету Србије, одобрава њено приступање ЕУ видећи је 

управо као мост своје, не само економско-енергетске, већ укупне стратешке 

сарадње са кључним чланицама ЕУ.   

САД 

После предвођења агресије на СРЈ 1999. године и пада режима Слободана 

Милошевића, финансираног према сопственом признању службеника Фридом 

Хауса (Freedom House) других америчких званичника, и барем једног од челника 

Отпора, Срђе Поповића, престали су формални разлози за санкције.17 СРЈ и Србија 

су се окренуле Западу (Америци и Европској унији) и отвoрили земљу за реформе и 

бројне реформске саветнике који су стизали из америчких и других паравладиних и 

невладиних организација. Имајући то у виду упутно је читати шта су организације 

и појединци финансирани од стране САД писали о спољној политици Србије. Због 

малог простора одлучили смо се да прикажемо ставове и виђења само једне али 

вероватно и најрепрезентативније организације — Форума за међународне односе 

(сада дела Европског покрета у Србији) који већ 15 година делује у Србији а 

његови чланови су на различитим положајима у Министарству спољних послова и 

у другим телима одговорним за креирање и спровођење спољне политике наше 

земље. 

                                                 

16 Видети Petrović Žarko,“Russia – Serbia relations: Three Year’s Result“, „Russian- Serbian Strategic 

Partnership: Scope and Content“, Russia-Serbian Relations at the begeninig of XXI Century, ISAC Fund, 

Beograd, 2010, str. 5 – 9,  str. 25-41 

17 О тренингу Отпора за демонстрације и неспонтаности српске (и арапских ‘револуција’) које ће 

уследити месецима касније и откривању дела закулисних игара у обарању Милошевића види шта 

кажу сами Отпораши у документарцима: “Beyond the Revolutions - The CIA's Otpor Organization”, 

http://www.youtube.com/watch?v=r_QOyQO_DGc и “The Revolution Business – World”, 

http://www.youtube.com/watch?v=lpXbA6yZY-8&feature=related, скинуто: 20/09/2011. У истим 

прилозима функционер америчке од САД владе финансиране организације Фридом Хаус, говори о 

количини новца коју Америка улаже у земљу попут Украјине ради одржавања цивилног друштва и 

притиска на власт. 
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Према смерницама Предлога платформе за алтернативну спољну политику 

Форума за међународне односе од 18. фебруара 1997. године са мањим 

одступањима одвија се спољна политика Србије од 2001. године.18 Аутори 

Предлога платформе констатују да је тежак положај земље „пре свега, резултат 

амбиција, политике и понашања који извиру из милитантног национализма. 

Југославију су оптужили и за прибегавање сили, непоштовање међународног права 

и нарушавање поретка УН, арогантан однос према међународној заједници и 

конфронтација са њом...”19 Наравно ове се оптужбе не односе на САД или 

Уједињено Краљевство. Заиста мисле на СРЈ. Мада, можда би неко необавештен из 

оптужбе помислио да се ради о некој великој арогантној сили која улази у сукоб са 

остатком света јер јој се тако хоће и може. Форум за међународне односе од 

оснивања (од како је прерастао из Одбора за међунаордне односе Грађанског 

савеза, либерално левичарске странке са изузетно малом подршком у бирачком 

телу у Србији) финансирају западне Владе и фондови и организације из западних 

земаља. Зато и није за чудити што Форум види само једну визију Србије: у ЕУ и са 

НАТО-ом. Уопште свет самерен и сагледан од стране форумаша, који понављамо 

имају значајан уплив у нашу спољну политику далеко је од стварног. У том 

фантастичном виђењу САД али и ЕУ, извозе безбедности и демократију, као да се 

ради о неким фабричким или пољопривредним производима. Прежвакавање и 

понављање страних фраза и концепата више говори о схватању демократије оних 

који о њој на тај начин говоре и пишу него о демократији самој. У складу са таквим 

погледима, 1997. године, аутори документа закључују и препоручују корените 

унутрашње промене, одустајање од државне привреде, ослобађање од 

„националистичких анахронизама”, „хегемонистичких амбиција” и другог. Само 

додатак о напуштању партијске државе нас наводи да тај део текста разликујемо од 

неке од резолуција Комунистичке партије Југославије у периоду пре Другог 

светског рата.20 Јасно је да се у овом документу под одредницом Дејтонски 

споразум уопште и не спомиње Република Српска али се зато и у том делу и у 

другим деловима документа инсистира на потреби гарантовања обнове „државно 

правне целовитости Босне и Херцеговине.” Република Српска се само помиње када 

се инсистира да „право на развој специјалних односа ... ни у ком случају не би 

смело да води дезинтеграцији и подели Босне и Херцеговине.”21 

У погледу односа са Вашингтоном битни су закључци: „(Н)аши односи са САД 

треба да представљају приоритет у спољнополитичком ангажовању Југославије, јер 

од степена оствареног поверења и карактера контаката и сарадње зависе и многи 

други њени интереси од прворазредног значаја.” Управо у овој последњој реченици 

која се осврће на положај САД као највеће силе и најутицајније државе лежи и 

објашњење преокрета спољне политике са фокусом на САД. Наиме, САД нису 

                                                 

18 Dragojlović Nataša, Đukanović Dragan, Sretenović, Živojinović (ur), Predlog platforme za alternativnu 

spoljnu politiku Foruma za međunarodne odnose, Spoljna politika Srbije: strategije i dokumenta, Evropski 

pokret u Srbiji, Beograd 2011, str. 260-275. 

19 Ибид, стр. 260-261. 

20 Ибид, стр. 261. 

21 Predlog platforme za alternativnu spoljnu politiku Foruma za međunarodne odnose, op., cit, str. 263. 



 9 

међу првих десет економских партнера Србије ни по извозу ни по увозу, нити су 

физички близу али је њихов утицај изузетно приметан. САД су војно присутне и у 

БиХ и на Косову и Метохији. 

Америчке компаније су од 2000. године у куповину и одржавање претходно 

домаћих јавних и приватних (Marbo) предузећа уложили око 1,5 милијарди долара. 

У ову суму иде новац који се сваке године, као и у другим предузећима улаже за 

неопходан ремонт и друге послове на одржавању опреме и инфраструктуре па је 

права сума инвестиција нешто мања барем када се ради о делу који се односи на Ју-

Ес-Стил (US Steel Serbia) и фабрику дувана у Нишу.22 Велике америчке 

корпорације присутне су у српској привреди и то поменути Ју-Ес-Стил (US Steel), 

затим “Filip Moris” (Philip Morris), “Kola kola” (Coca-Cola), “Meril Linč” (Merrill 

Lynch) и “PepsiCo” (PepsiCo). Осим њих Бол корпорација (Ball corporation) 

направила је изузетно корисну гринфилд инвестицију, отварајући фабрику за 

производњу лименки у Београду која од наредне године треба да удвостручи 

производњу.23 Међутим, поменута улагања само су делић утицаја САД на домаћу 

економију. О катастрофалним учинцима по српску привреду  усвајања и примене 

савета западних реформатора и њихових домаћих пулена обимну студију урадио је 

проф. Млађен Ковачевић 2010. године.24 Наравно то није једина студија такве врсте 

али је упутна и за друге референце. Ковачевић је приметио и да је Србија 2009. 

година пала за 8 места у односу на 2008. на листи Светског економског форума по 

компетитивности тржишта. Прошле године пад је настављен па се наша земља 

нашла на 95. од 142 места (иза Молдавије и Египта). За утеху је што конкурентност 

тржишта није директно везана и за стандард живљења па је Хондурас доста боље 

пласиран од Србије и поред тога што после Хаитија има најниже наднице у 

Латинској Америци.25 

САД сматрају да као водећа сила у међународним односима имају интересе у свим 

деловима света и да имају мисију ширења либералне демократије широм планете. 

По питању односа људских права и суверенитета, званични Вашингтон се залаже 

за другачије виђење суверености а заправо за некакво глобално грађанство у којем 

наравно Америка због своје војне моћи играулогу светског жандарма. Кроз наводне 

хуманитарне интервенције а сада због одговорности за заштиту, она ратује како 

би заправо проширила интересе кругова од кључног утицаја на политику Беле куће. 

Главни гарант албанске парадржаве на тлу јужне српске покрајине, протектората 

САД и ЕУ, јесу Сједињене Државе. 

САД инсистирају на константном сужавању надлежности и права Републике 

Српске у оквиру БиХ, лобирају у другим државама за признање албанског 

                                                 

22 Интернет, http://serbian.serbia.usembassy.gov/privredna_saradnja.html, скинуто: 18/10/2011. 

23 Интернет, http://www.bloomberg.com/news/2011-09-16/ball-corp-doubles-serbia-output-with-new-eu 

35-million-can-line.html, скинуто: 18/10/2011. 

24 Млађен Ковачевић, „Димензије и узроци економске кризе у Србији”, Национални интерес, Бр. 

1/2010, год. VI vol. 7, стр. 11-53. 

25 “Table_4: The Global Competitiveness Index 2011–2012”, (ed) Professor Klaus Schwab, The Global 

Competitiveness Report 2011-2012 © 2011 World Economic Forum, Internet, http://www3.weforum 

.org/docs/WEF_GCR_Report_2011-12.pdf, скинуто: 12/10/2011. 
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протектората као наводне мултиетничке Републике Косово. С друге стране, изузев 

краткотрајне политике повлачења амбасадора из земаља које су признале део 

територије Србије као самосталну државу Косово, односи Србије према Америци 

јесу били позитивни и свакако асиметрични. Српска политичка елита је и после 

отвореног лобирања званичног Вашингтона за независно Косово убрзо наставила 

политику свестране сарадње са САД. Прилике за потврду такве политике биле су 

током посета Србији потпредседника САД Џозефа Бајдена (Joseph Biden) 20. маја 

2009. и америчке државне секретарке Хилари Клинтон (12. и 13. октобра 2010). 

Хилари Клинтон је у Београду истакла наду да ће се Србија придружити ЕУ, 

похвалила одржавање Параде представника ЛГБТ организација и указала да 

резолуција УН коју су предложили ЕУ и Србија може бити основа и полазиште за 

дијалог Београда и Приштине. С истом поруком она је 13. октобра 2010. отпутовала 

у Приштину.26 Готово бескомпромисна политика прихватања захтева америчке 

политике довела је српску спољну политику у ћорсокак везано за очување српских 

националних интереса као и њеним односима са другим државама чији се интереси 

делимично или у великој мери косе са америчким, а које су наклоњене Србији 

попут Русије, Ирана, некада Либије и других. 

ЕУ 

Од пада режима Слободана Милошевића, 5. октобра 2000. године нова и наредне 

српске владе су се оријентисале у спољној политици на партнерство са Западом а 

одмах је истакнут и циљ интегрисања у ЕУ. То је јасно изразио министар спољних 

послова СРЈ, Горан Свилановић у свом експозеу од 24. октобра 2001. године.27 

Тада је и први пут јавно истакнут безалтернативни пут Србије у Европку Унију.28 У 

том циљу, још 2002. године, Влада Републике Србије је образовала „Савет за 

европске интеграције, као саветодавно тело Владе, које прати, разматра, оцењује и 

усмерава процес европске интегеграције Србије... Усвајањем Националне 

стратегије за приступање ЕУ, 2005. године, приступање Србије Европској унији 

дефинисано је као приоритетан и дугорочан стратешки циљ... Године 2004. 

основана је Канцеларија за придруживање Европској унији, као посебна служба 

Владе Србије за послове придруживања ЕУ. Од 28.12.2007. године, ова канцеларија 

носи назив Канцеларија за европске интеграције.”29 У међувремену се распала 

Државна Заједница Србије и Црне Горе. Како се од придруживања прешло у фазу 

                                                 

26 Hilari Klinton u Prištini, http://www.bbc.co.uk/serbian/news/2010/10/101013_clintonprishtinawed.shtml, 

скинуто: 17/10/2011. 

27 Ekspoze Gorana Svilanovića, saveznog ministra za inostrane poslove, u saveznoj skupštini S.R. 

Jugoslavije, Beograd, 24. oktobar 2001. godine, Spoljna politika Srbije: strategije i dokumenta, op., cit, str. 

286. 

28 Ibid. 

29 Развој односа и сарадње Република Србија - Европска Унија, Министарство спољних послова 

Републике Србије, Интернет, http://www.mfa.gov.rs/Srpski/spopol/Prioriteti/integration_EU_s.html, 

скинуто: 18/08/2011. На седници Владе Републике Србије 17. јуна 2005. године усвојена је 

Национална стратегија Србије за приступање Србије и Црне Горе Европској унији. Овај документ 

израдила је и примењивала Влада Србије, иако је у наслову наведен и назив државне заједнице. 

Види: Канцеларија за европске интеграције, Влада Републике Србије, Интернет, 

http://www.seio.gov.rs/документа/национална-документа.247.html, скинуто: 22/08/2011. 



 11 

приступања (што се односи на постизање пуноправног чланства у ЕУ) Влада 

Републике Србије  усвојила је Национални програм за интеграцију 9. октобра 2008. 

године а први извештај о спровођењу истог усвојен је 5. фебруара 2009. године. 30 

Улазак у ЕУ као кључни спољнополитички циљ подразумевао је низ реформи у 

управљању и функционисању државе и њених институција. Војнобезбедносне 

реформе, реформе у школству, здравству, у области људских права и другог 

најчешће су обављане „у духу европских интеграција” односно са циљем 

постизања пуног учлањења Србије у Унију. 

ЕУ има подељене надлежности у спољној политици са земљама чланицама. Многе 

од круцијалних интерних и спољних политика зависе од одлука кључних земаља 

чланица, Немачке, Француске и Уједињеног Краљевства. Наведене земље на 

неформалним састанцима (тројка Уједињено Краљевство, Немачка и Француска а у 

последње време билатерални састанци Немачка-Француска) доносе оквире у 

којима ће се донети одлуке о спољној и унутрашњој политици ЕУ. Ове земље и у 

нешто мањој мери Италија и Шпанија имају велику слободу у спољној политици у 

односу на тела ЕУ која имају спољнополитичке ингеренције (Председник ЕУ, 

Министар Спољних послова ЕУ, Савет ЕУ и Европска комисија). О овоме је 

недавно писала и Гергана Паси, бивша бугарска министарка за европске послове.31 

Зато, када горе наведене три земље доносе неку спољнополитичку одлуку по 

питању евроинтеграција можемо то сматрати и политиком ЕУ. 

ЕУ заједно са САД промовише нови концепт ограничене суверености и залаже се 

за концепт људских права која надилазе значење суверенитета. Усвајајући овакво 

виђење значаја људских права, ЕУ и САД су подржале и подржавају војне агресије 

под видом хуманитарних инетрвенција а у новије време кроз концепт 

Одговорности на реаговање.32 ЕУ чланице, као и САД, учествовале су и подржале 

војну агресију на СРЈ 1999. године а данас се залажу за добросуседске односе 

Косова и Србије. 

Питање да ли је Србији место у ЕУ, да ли се средњерочно може очекивати да 

Србија постане чланица ЕУ као и да ли све то одговара нашим интересима само 

наизглед је превазиђено питање. На стручним и медијским распаравама често се 

може чути како развијене западноевропске  државе као што су Норвешка и 

Швајцарска иако нису чланице ЕУ прихватају велики број правних тековина 

наднационалне заједнице којој Србија стреми па је то показатељ да је 

европ(униј)ско право (acquis communautaire) пожељно за добру управу. Међутим, 

горе наведена тврдња ако је тачна за Норвешку у случају Швајцарске је само 

делимично тачна а оно што је најважније — интереси, структура привреде, 

величина земље, партнерства, унутрашњеполитичка ситуација и геостратешки 

                                                 

30 Канцеларија за европске интеграције, Влада Републике Србије, Интернет, http://www.seio.gov.rs 

/документа/национална-документа.247.html. 

31 “Borba novih članica za uticaj u EU”, Еuractiv 21.09.2011.Интернет, http://www.euractiv.rs/eu-

prioriteti/2724-borba-novih-lanica-za-uticaj-u-eu-, скинуто: 26/09/2011. 

32 Види о овом концепту у Slobodan Janković, „Libijska kriza i njene posledice”, Međunarodna politika, 

str. 44. 
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положај ових држава вишеструко се разликују од Србије па само у мањој мери 

могу послужити за поређења. Да би одговорили на питање користи или штете 

односа Србије и ЕУ ваља видети који су услови за улазак Србије у ту заједницу, 

постоји ли воља ЕУ да јој се Србија прикључи и како десетогодишње 

придруживање и приступање Србије Унији утиче на њене националне интересе, 

очување државности, побољшање привредне ситуације и очувања и промоције 

српског националног идентитета и културе. С обзиром на формат текста и тему 

овога пута ћемо избећи тематизацију националног идентитета и културе гледе 

европских интеграција. 

Милош Кнежевић је у пар наврата указао на неусклађеност политике четири стуба 

са паролом Европа нема алтернативу. Он је приметио „евроатлантским 

интеграционим тежњама дела политичке класе у Србији претходила је, такође, 

евроатлантска дезинтеграција српске државе!” Кнежевић је почетком 2010. најавио 

оно што се већ назирало, а то је „да се ближи час у коме ће (...) од Србије одлучно 

захтевати признање независности Косова.” Зато и закључује „самопрокламована 

лажна држава Republica Kosova и стварна наддржава Европа Уније чине за Србију 

један а не два проблема, тако да им је неопходно јединствено а не одвојено 

приступати.”33 

Сама Европска унија налази се у великој политичкој и економској кризи. Све већи 

број грађана у земљама чланицама сматра да је чланство у Унији донело штету. У 

Француској је према последњим доступним подацима ЕУ барометра, у новeмбру 

2010, први пут број оних који сматрају да је интеграција начинила више штете него 

користи премашио 40 одсто (тачније 42 одсто док је удео оних који сматрају да је 

више користи 46 одсто).34 Осим тога корупција, за коју је задужено више тела али и 

комесар за борбу против превара, до 2010 био је садашњи потпредседник ЕК, Сим 

Калас, почетком деведесетих као гувернер националне естонске банке умешан у 

финансијски скандал.35 О нечистим рачунима Уније најочитије говори податак да 

је комисија за аудитинг 16-ту годину за редом одбила да потпише завршни рачун 

због неслагања у 90 одсто рачуна.36 

 

 

Услови ЕУ и њихове последице 

Наизглед, услови за приступање ЕУ су јасно дефинисани. Ипак, ови услови се 

повремено мењају, допуњују па није исто важило за пријем Грчке (1981), Шпаније 

и Португала (1986) и за пријем Словеније и Малте нпр (2004. године). Оно што је 

                                                 
33 Милош Кнежевић, „Дилеме спољне политике о „безалтернативној” евроинтеграцији Србије”, op, 

cit, стр. 195, 200. 

34 EUBAROMETER, Интернет, http://ec.europa.eu/public_opinion/cf/showchart_column.cfm?keyID=6& 

nationID=6,&startdate=2001.11&enddate=2010.11, скинуто: 22/09/2011. 

35 Интернет, http://www.ashleymote.co.uk/?p=237. 

36 “EU accounts not signed off… for the 16th consecutive year”, Интернет, http://www.civitas.org.uk/ 

wordpress/2010/11/10/eu-accounts-not-signed-off%E2%80%A6-for-the-16th-consecutive-year/, скинуто: 

22/09/2011. 
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важило за 10 нових чланица 2004. године није у пуној мери важило за приступање 

Румуније и Бугарске 2007. године. Ове земље су примљене у Унију из потребе 

геостратешког приступа Црном мору. Потоње је јасно имајући у виду бројне 

пропусте, посебно у области борбе против корупције али и неиспуњења 

критеријума економске одрживости и спремности за тржишну утакмицу: 

Постојање функционалне тржишне привреде, способне да издржи конкуренцију на 

јединственом европском тржишту.37 Уопштено посматрајући, привредна друштва 

из средњоевропских и источноевропских чланица ЕУ махом нису издржала 

конкуренцију већ су преузета од стране великих компанија махом из старих земаља 

чланица — Немачке, Француске, Италије, Уједињеног Краљевства и земаља 

Бенелукса. 

Да ли је резултат тога повећање животног стандарда односно куповне моћи 

становништва у новим земљама чланицама? 

Неуједначеност примања од 1990-их значајно расте како у земљама ОЕЦД-а тако и 

у новим чланицама ЕУ (из источне и централне Европе).38 ЕУ је 2003. покренула 

инструмент који јој омогућава да прецизно сакупља, мери и пореди податке о 

примањима, сиромаштву и другим социо-економским показатељима у земљама 

чланицама. О савршенству овог инструмента говори и податак добијен овом ЕУ 

методом према коме 5 одсто најсиромашнијих у Холандији поседују нешто више 

од 5 одсто прихода у земљи. Том логиком Холанђани некако успевају да имају 

више од 100 одсто прихода!39 Ирска и Исланд које су поред Естоније навођене као 

фантастични примери привредног развоја доживели су економски пад и кризу 

далеко већу него друге државе чланице ЕУ. У Балтичким земљама чланицама 

паритет куповне моћи становништва опао је од 10 до 28 одсто само у годину дана 

2008-2009. Летонија која је 2007. проглашена за најбрже растућу ЕУ привреду, две 

године касније је дочекала троструко увећање незапослености и пад куповне моћи 

за 28 одсто.40 

Мађарски јавни дуг је у периоду 2005-2010 (чланица од 2004.) порастао са 62,0 % 

до 78,9%, док је спољни дуг нарастао у истом периоду са 75,1% БДП-а на 132,3% 

БДП. И поред ових обеспокојавујућих бројки, ваља приметити да Естонија као 

пример неолибералне економске политике и даље стоји у доњој половини ЕУ 

                                                 

37 „Који су услови за улазак у Европску унију?”, Канцеларија за европске интеграције Владе 

Републике Србије, Интернет, http://www.seio.gov.rs/upload/documents/publikacije/kako_zasto_2010. 

pdf, скинуто: 12/09/2011. 

38 István György Tóth1–Márton Medgyesi, “Income Distribution in New (and Old) EU Member States”, 

Corvinus Journal of Sociology and Social Policy 1 (2011), Vol.2 (2011) 1, p. 6. 

39 “Income inequality in EU countries ”, Figure 1: The income share of the bottom 1%, 5%, and 10% of the 

population in EU Member States, Интернет, http://www.socialsituation.eu/monitoring-report/income-

distribution/income-inequality/income-inequality-in-eu-countries-1, скинуто: 07/10/2011. 

40 “GfK Purchasing Power Europe" study tracks Europeans' consumer potential in crisis-ridden 2009”, 

Bruchsal, December 09, 2009, Интернет, http://www.gfk-geomarketing.com/fileadmin 

/newsletter/pressrelease/ purchasing_power_europe2009.html, скинуто: 15/09/2011. 
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економија по више показатеља а према промени, тј. паду, БДП и опадању куповне 

моћи прошла је лошије од Мађарске.41 

Захтеви Србији 

Осим економске кризе у ЕУ и од раније приметног замора од њеног даљег 

проширења -  европске чланице ЕУ, њихови највиши државни званичници и 

дипломатски представници процес овог учлањења у случају Србије стално 

продужавају на временском хоризонту, те указују и да Србија не може напредовати 

без фактичког признања Косова (и Метохије). 

Изузев наведеног условљавања (о чему ћемо мало касније навести и неке примере) 

а уз захтеве за реформама политике, економије, унутрашњег устројства и културе 

(кроз примену западног концепта људских права) од Србије је захтевана и сарадња 

са од стране Запада финансираног Хашког трибунала који је издао огромну већину 

оптужница против лица српске народности. Да ли ће се захтеви за изручивање 

држављана Србије наставити и после хапшења последњег оптуженог српског 

бегунца? С обзиром да је главни тужилац Међународног кривичног трибунала 

за злочине у бившој Југославији 13. септембра поред задовољства због хапшења 

Ратка Младића поставио питање истраге јатака, сумња није неоснована.42 Брамерц 

је 19. октобра 2011. у Хагу изјавио да почетком новембра од Србије очекује 

извештај о местима скривања осумњиченог за ратне злочине Ратка Младића и 

његовим јатацима.43 Такође, може се основано претпоставити да ће поједине земље 

чланице ЕУ вршити притисак на власти Републике Србије да оптуже српске 

држављане због агресије америчких и немачких припадника КФОР-а на српске 

демонстранте на Косову 27. септембра 2011. Наступи појединих домаћих 

политичара указују управо на такав сценарио. 

Захтеви везани за посредно признавање Косова (као државе) почели су одмах након 

самопроглашене независности окупираног дела Србије. Наиме, ЕУ је у Споразуму 

о стабилизацији и придруживању тада додала нови члан (члан 17 Cooperation with 

other countries candidate for EU accession not concerned by the Sap — Сарадња са 

другим земљама кандидатима за придруживање ЕУ које нису обухваћене САП –

Процесом стабилизације и придруживања). Наравно, једина земља на Балкану која 

није била обухваћена процесом САП била је заправо тзв. земља — Косово — 

чланови 15 и 16 предвиђени су за регионалну и прекограничну сарадњу са осталим 

земљама у региону.44 У последње време све су одлучнији захтеви регулисања 

односа са Косовом (и Метохијом), који се називају суседским. Суседски односи се 

                                                 

41 GDP per capita, consumption per capita and comparative price levels, EUROSTAT, Интернет, 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/GDP_per_capita,_consumption_per_capita_

and_comparative_price_levels, скинуто: 15/09/2011. 

42 “Bramerc-Tadić: Odgovori o jatacima”, В92, 13.09.2011, Интернет, http://www.b92.net/info/vesti 

/index.php?yyyy=2011&mm=09&dd=13&nav_category=64&nav_id=541717, скинуто: 08/10/2011. 

43 “Brammertz expects report on Mladic's hiding in November”, 20. October 2011, Интернет, http://www. 

emg.rs/en/news/serbia/166670.html, скинуто: 20/10/2011. 

44 Stabilisation and Association Agreement Between the European Communities and their Member States 

of the One Part, and the Republic of Serbia, of the Other Part, CE/SE/en 21. 

http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2011&mm=09&dd=13&nav_category=64&nav_id=541717
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могу успоставити између држава, никако између државе и једног њеног дела. У 

погледу Косова и Метохије, али и у погледу ситуације у Рашкој односно Санџаку 

може се констатовати да ЕУ нема непристрасну или политику у корист развоја 

Србије. Наиме, амбасадори чланица ЕУ су учествовали у стварању неформалне 

„Групе пријатеља Санџака”, која организује помоћ и наводно ‘припрема терен’ за 

отварање представништва Новог Пазара у Бриселу.45 Бројни дипломатски 

представници чланица ЕУ директно су се мешали у унутрашњу политику Србије у 

смислу њеног територијалног уређења, међуетничких односа па чак и избора. Не 

треба заборавити покојног амбасадора СР Немачке који је инсистирао да се на, 

уобичајено затворене за медије, скупове Форума за међународне односе Европског 

покрета у Србији медији доведу. Пошто је то учињено он је претио отварањем 

питања територијалног интегритета Србије у Војводини и у Рашкој/Санџаку у 

случају да Србија не пристане на надзирану независност Косова. У истој линији су 

и изјаве амбасадора Волфрама Маса о датуму републичких парламентарних избора, 

о томе како треба децу подучавати о бомбардовању 1999, али и изјаве амбасадора 

Велике Британије и других западних земаља.46 Примера има много а намеру 

кључних земаља ЕУ да заједно са САД створе независно Косово без обзира на 

прилике, стандард живота односно гетое у којима живе Срби и неалбанске мањине 

те последице по међународни поредак говори и интервју са тадашњим амбасадором 

Француске у СЦГ, Игом Перноом (Hugues Pernet). Он је септембра 2005. године 

када се ишчекивао извештај специјалног известиоца УН за Косово, Каи Еидеа, о 

стандардиа, рекао да је становниште међународне заједнице (што је лепши надимак 

за Запад) да свеједно треба ући у преговоре о статусу.47 

Корист или штета? 

У погледу користи од интеграције Канцеларија за европске интеграције у кратком 

водичу о ЕУ даје крајње штури одговор на питање „Које су краткорочне, а које 

дугорочне користи од уласка у ЕУ? 

„Краткорочне користи углавном се односе на пренос знања и метода, приступ 

разним фондовима и програмима Европске уније, техничко-финансијску помоћ ЕУ, 

могућност коришћења фондова намењених смањењу разлика између регија и 

држава чланица Уније. Дугорочно се могу очекивати позитивни ефекти 

спроведених реформи у вези са применом прописа ЕУ, као и ефекти учествовања 

на великом, заједничком тржишту, модернизација привреде пораст директних 

страних улагања, отварање нових радних места, заштита права потрошача, 

итд.”48 

                                                 

45 “Sofra za “Prijatelje Sandžaka”, Septembar 16, 2011, Интернет, http://www.sandzacke.rs/info 

/politika/sofra-za-prijatelje-sandzaka/, скинуто: 22/09/2011. 

46 “Мас: Срби морају својој деци да објасне да је бомбардовање било исправно”, 28. октобар 2010, 

Интернет, http://www.zastonato.org/2010/10/mas-srbi-moraju-svojoj-deci-da-objasne-da-je-bombardova 

nje-bilo-ispravno/, скинуто: 15/09/2011. 

47 “Face Reality and Negotiate”, CorD, No19 - September 2005, Интернет, http://www.cordmagazine. 

com/images/archivepdf/cord19.pdf, скинуто: 01/29/2010. 

48 „Како, зашто, да ли, када Европска унија?”, Канцеларија за европске интеграције, Треће, 

допуњено и измењено издање, Београд, 2010, стр. 35. 
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О смањењу разлика између регија, једном када се уђе у ЕУ говори и податак да у 

чланицама које су приступиле 2004. (изузев Малте и Кипра) готово да није дошло 

до промена у регионалним разликама а до разлика није дошло ни између ЕУ-15 

групе земаља и новопримљених.49 

Оно што се не наводи јесте да се више од 80 одсто СДИ одвија унутар групе 

земаља Г-20 (привлаче 78 одсто СДИ а од њих иде 85 одсто свих СДИ).50 Барем 81 

одсто свих СДИ на свету нису нове гринфилд инвестиције већ купопродаја 

постојећих компанија и финансијске трансакције. Од преосталих 19 одсто, које јесу 

гринфилд (отварање нових предузећа и нових радних места) огромна већина отпада 

на земље БРИКС-а а не на ЕУ земље. Студија Светске банке од августа 2011. 

указује да клима за инвестиције само вероватно има значајан утицај на привлачење 

СДИ а да су величина тржишта, његове перспективе и природна богатства 

битнији.51 Добре институције и погодности за СДИ су битне али 85 одсто земаља 

константно смањује број прописа, убрзава процедуру или даје стимулансе 

потенцијалим инвеститорима.52 Коначно, осим што светска економија ипак расте, 

још више расте разлика између сиромашних и богатих и географски и унутар свих 

друштава на глобалном нивоу. Према извештају УНКТАД-а, сиромашне земље су 

још 2001. године губиле 2 милијарде америчких долара дневно због неправедних 

трговинских правила од којих су многа промовисана управо од стране Светске 

трговинсе организације каже се на сајту СТО-а. Штавише на истој страни сајта 

СТО-а стоји закључак „Трговинска либерализација је негативно везана за пораст 

зарада код 40 одсто најсиромашнијих али је позитивно везана за раст међу високо 

доходовним групама...” Па се закључује и да нема узрочнопоследичне везе између 

страних инвестиција и смањења сиромаштва.53 Мађарска и Естонија примиле су 

висок ниво СДИ због иницијално ниских личних доходака да би са порастом 

стандарда дошло до постепеног пресељења постројења у азијске земље али и у 

суседне Украјину и Русију.54 

Политика либерализације и тржишности готово увек и свуда доводи до повећања 

цена и опадања животног стандарда већине становништва. Укрупњавање и 

следствена монополизација као обележје либерализованих тржишта чине већим 

могућност за непринципијелно али и незаконито договарање цена све мањег броја 

великих предузећа. 

                                                 

49 Geomina Turlea, Mark Bogdanowicz, EU Enlargement: Economic Development and the Information 

Society, Vubpress / Upa, 2008, p. 413.  

50 “Report on G20 Trade and Investment Measures (September 2009 to February 2010) WTO, OECD, 

UNCTAD”, 8 March 2010, P. 19. 

51 “How Much Does Investment Climate Matter?”, The World Bank Group, Financial and Private Sector 

Development, Note Number  32 August 2011, p. 4 

52 Ibid, p. 3. 

53 Trade liberalisation statistics, WTO, Интернет, http://www.gatt.org/trastat_e.html, скинуто: 

23/09/2011. 

54 Geomina Țurlea, Mark Bogdanowicz, EU Enlargement: Economic Development and the Information 

Society, op., cit, p. 414.  
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Ако узмемо у обзир ове податке разумеђемо да од уласка у ЕУ, Србија практично 

не добија ништа ни на економском плану што не би могла да оствари и без тога. 

Истовремено, неуласком у ЕУ остаје више простора за другачију економску 

политику која може погодовати развоју српске привреде. 

Закључак 

Безалтернативност је поразна као усмерење у спољној политици - осим ако се не 

ради о томе да нема другог избора него да делује само у једном могућем правцу на 

остварењу националних интереса земље. Али, ако се безусловно делује само у 

једном правцу супротно остварењу сопствених интереса – ради се о безумној 

политици. Покушај компромиса или налажења средњег решења са јачом страном 

могућ је само уколико она осети да нешто може изгубити, што је изводиво само ако 

за остварење решења постоје алтернативе, једнаке или повољније, од понуђене, јер 

то слабијој преговарачкој страни диже „вредност“. 

Проблематично усмерење у односу на „четири стуба спољне политике“ Србије је, 

дакле, довоструко. Прво, два од „четири стуба“ воде политику која је директно, 

мада у различитој мери (САД  готово потпуно, а ЕУ делимично) супротна неким од 

највиталних националних интереса Републике Србије, док је са друге стране, 

евентуална добит или компензација у оваквој сарадњи, нарочито у контексту 

светске економске кризе, постала крајње спорна. Ситуација је тим трагичнија што 

је политичка власт у  Србији, највише због идеолошке једностраности и политичко- 

интересних утицаја, а тек секундарно геополитичког положаја (ситуација 

„полуокружења“) привреду задњих више од деценије усмеравала искључиво у 

правцу интеграција са привредама ЕУ, довевши своје ресурсе и своје тржиште у     

стање колонијалне полупериферије поусталог неолибералног капиталистичког 

система. Овакво стање данас реално отежава сваки заокрет ка диверсификовању 

сарадње и оставља Србију подложну уценама чије испуњавање је витално 

угрожавају55.  Друго, сарадња са „друга два стуба“, она са којима постоји 

јединствени интересни правац и у политичком и привредном смислу - или је 

недовољно искоришћена (у дипломатско-политичком смислу), или је крајње 

скромна, или готово рудиментарна обзиром на могуће потенцијале плодотворне 

сарадње (пре свега економска сарадња са Кином). Другим речима – ми се налазимо 

у ситуацији да се Србија ослонила готово искључиво на „два неповољнија стуба“ 

своје спољне политике, а у великој мери одмакла од друга „два стуба“ која могу да 

је подупиру у настојањима да оствари  потребну сопствену стабилност. 

Партнерство са другим силама (у овом случају са Руском Федерацијом и НР 

Кином), јачање свих инструмената одбране територије и не одрицање њихових 

примена фактори су који могу навести јачу страну на налажење компромиса. 

                                                 
55  Не заборавимо да  земље ЕУ 27 2010. године  имају удео од 67% у увозу у Србију,  а да Србија у 

исту извози својих 63,9% роба (сировина и прехрамбених производа махом). Прави показатељ 

економских односа  са ЕУ и САД је чињеница да економска политика Србије вођена по рецепту 

западних влада и монетарних институција са предоминантним утицајем САД и земаља ЕУ довела 

до тога да је индустријска производња у Србији 2009. била за 12 одсто мања него 2008. Године, али 

и за 15,5 одсто нижа него у 1998. години (под санкцијама) „и за чак 52% нижа него далеке 1989. 

године,” (која је већ била лошија од 1980. године). Према Ковачевић Млађен, „Димензије и узроци 

економске кризе у Србији”, стр. 12 
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Садашња политика одрицања од свих средстава одбране који „нису дипломатски”, 

а заправо се своде на дипломатске ноте, представке и вербалне протесте, не може 

донети никакве користи наспрам стране која је спремна на употребу свих средстава 

зарад промоције и очувања експерименталног протектората на тлу Србије. Тачније 

речено - Србија се због „безалтернативне политике“ приступања ЕУ одрекла 

многих инструмената који би ојачали њену позицију по питању статуса КиМ.  

О користима од приступања и процеса неопхопдно је размотрити и питање стицања 

статуса кандидата. У међувремену је (12. октобтра) ЕК препоручила Савету ЕУ 

прихватање давања статуса кандидата Србији без почетка преговора уз услов 

наставка дијалога са албанским властима у Приштини. Процес добијања оваквог 

мишљења потпредседник владе Републике Србије за европске интеграције 

Божидар Ђелић, сликовито је описао као пролазак кроз европског ‘топлог зеца’. 

Тим поводом аутори се одлучују за једну прогнозу. Имајући у виду „беспоговорни 

и безалтернативни приступ“ Србије у преговорима са ЕУ око чланства који 

обеснажује и обесмишљава било какав преговарачки капацитет Београда са једне, а 

незавидну спољну и безбедносну политику ЕУ с друге стране, која ван европског 

континента није у стању да одлучније пројектује свој спољнополитички потенцијал 

док, при томе, има потребу за афирмацијом спољног угледа, закључујемо: ЕУ ће у 

децембру вероватно одобрити неку врсту полукандидатског статуса Србији. Чак 

иако се то формално буде звао кандидатски стаус у ЕУ чекаоници, он ће бити 

ограничен разним условима о којима је раније било речи, ако и другима који се 

тичу реформи институција, деловања правосудних органа нарочито и другог. 

Улазак Хрватске у ЕУ почетком 2013 представљаће додатну рампу и условљавање 

Србији на њеном путу ка ЕУ. Ово је јасно посебно имајући у виду стално 

погоршање односа двеју држава чију узроци леже у политици хрватске стране. 

Непосредно након добијања кандидатски статус може бити замрзнут, а датума за 

почетак преговора свакако неће бити. Аутори се одважују да оду тако далеко и 

укажу да, према савременим трендовима, Србија неће ни бити примљена у ЕУ. 

Међутим, ту могућност Србија може да искористи  и одбаци онај део услова и 

прописа који су штетни по културну и економску политику земље, па да потом - 

као суверени партнер - настави односе са ЕУ и другим интеграцијама и земљама у 

мери која јој одговара. 

Изградња суверенитета европских држава историјски је започела кроз постепену 

афирмацију судске власти у рукама суверена, тј. државне власти. Радикална 

дерогација права суверене власти, односно државне суверености те угрожавање 

територијалног интегритета кроз инсистирање на добросуседски односима са 

Косовом, све уз одузимање дела територије, рудних блага и  становништва не само 

да, како се званично истиче, делимично уступају суверенитет наднационалним 

структурама - него поништавају државност Републике Србије, а да притом нема 

значајнијег бољитка за грађане Србије. 
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