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Сажетак
До сти за ње и за шти та на ци о нал них ин те ре са се, тра ди ци нал-

но, ве зу је за ста ње без бед но сти др жа ве и на ци је: на ци о нал на без-
бед ност упра во под ра зу ме ва не сме та но до сти за ње, ужи ва ње и раз-
вој на ци о нал них вред но сти и из ве сност ре а ли зо ва ња на ци о нал них 
ин те ре са, од су ство прет њи по на ци о нал не вред но сти и ин те ре се, 
као и од су ство стра ха да ће би ти угро же ни. Од спо соб но сти др жа-
ве да пра вил но утвр ди и ефи ка сно ре а ли зу је на ци о нал не ин те ре се, 
за ви си и сте пен без бед но сти дру штва, др жа ве и ме ђу на род не за-
јед ни це. По ли ти ка спро во ђе ња на ци о нал них ин те ре са је сло же на и 
у дис пер зи ји из ме ђу ре ал них на ци о нал них по тре ба, ин те ре са дру-
штве них, по ли тич ких и  не фор мал них (ин те ре сних и ло би стич ких) 
гру па, на ци о нал не мо ћи, ста ња на ци о нал не и ме ђу на род не без бед-
но сти, на ци о нал ног и ме ђу на род ног пра ва, спољ не по ли ти ке дру-
гих др жа ва и по ли ти ке ме ђу на род них ор га ни за ци ја. Уз то, у про па-
ги ра њу на ци о нал них ин те ре са др жав ни ци не ка да ни су објек тив ни, 

* Рад је ре зул тат ре а ли зо ва ња на уч но и стра жи вач ког про јек та: „Развојинституционалних
капацитета,стандардаипроцедуразасупротстављањеорганизованомкриминалуи
тероризмууусловимамеђународнихинтеграција“. Про је кат фи нан си ра Ми ни стар ство 
про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је (бр.179045), а ре а ли зу је Кри-
ми на ли стич ко-по ли циј ска ака де ми ја у Бе о гра ду (2011−2014). Ру ко во ди лац про јек та је 
проф. др Са ша Ми јал ко вић.
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а че сте про ме не ре жи ма у тран зи циј ским др жа ва ма не рет ко усло-
вља ва ју и дра стич ну про ме ну аген де на ци о нал них ин те ре са. Нај-
зад, опреч ност ста во ва у по гле ду де кла ри са ња и на чи на до сти за ња 
на ци о нал них ин те ре са мо же да под стак не кон флик те на ци о нал них 
и ме ђу на род них раз ме ра, по себ но у дру штви ма са не раз ви је ном 
то ле ран ци јом, без бед но сном и по ли тич ком кул ту ром, и у ко ји ма 
и не по сто ји кон ти ну и тет у во ђе њу на ци о нал не по ли ти ке. У та ко 
тур бу лент ним окол но сти ма ни је јед но став но де фи ни са ти и до сти-
ћи на ци о нал не при о ри те те, а ти ме ни оси гу ра ти на ци о нал ну без-
бед ност. У та квој си ту а ци ји се на ла зи и Ре пу бли ка Ср би ја, као зе-
мља у тран зи ци ји ко ја те жи ме ђу на род ним ин те гра ци ја ма.
Кључ не ре чи: по ли ти ка, на ци о нал ни ин те ре си, на ци о нал не вред но сти, 

на ци о нал на без бед ност, ме ђу на род не ин те гра ци је, Ре пу-
бли ка Ср би ја.

ДИЛЕМААГЕНДЕСАВРЕМЕНИХ
НАЦИОНАЛНИХИНТЕРЕСАИОДНОССА
БЕЗБЕДНОШЋУДРЖАВЕИДРУШТВА

„Без бед ност је јед на од основ них људ ских по тре ба“.1) То је 
симбиоза безопасности (одсуство претњи) и сигурности (одсу-
ствостраха)уодносунаизвесневредностииинтересе. С об зи ром 
на то да су пред мет овог ра да на ци о нал ни ин те ре си, у ра ду ће се 
нај пре ука за ти на обим, са др жај и ко ре ла ци је пој мо ва вред но сти, 
ин те ре са и без бед но сти. За тим ће се на при ме ру Ср би је ука за ти на 
од нос на ци о нал них ин те ре са и на ци о нал не без бед но сти, као и на 
бит не чи ни о це ко ји ути чу на оства ри вост на ци о нал них ин те ре са.

Вредности су иде ал на свој ства из ве сних пред ме та, дру штве-
них по ја ва, про це са и са др жа ја све сти ко је им љу ди (по је ди нач но 
и/или ко лек тив но) при да ју, а ко је их чи ни по жељ ним јер им омо гу-
ћа ва ју за до во ље ње по тре ба, по бољ ша ва ју жи вот, од но сно ужи ва ју 
у њи ма. „Мо гу да бу ду ма те ри јал не и ду хов не. Ре ла тив но су трај не 
и ди на мич не по ја ве, усло вље не исто риј ским, кул ту ро ло шким, ре-
ли гиј ским, иде о ло шким, ге о граф ским, вре мен ским и дру гим кри-
те ри ју ми ма, због че га се и раз ли ку ју ме ђу др жа ва ма и дру штве ним 
гру па ма“2) (вредносни системи). Вред но сти ко је има ју ре ла тив-

1) Аnthony Bur ke, “Apo ri as  of   Se cu rity”, Alternatives:Global,Local,Political, Sa ge Pu bli ca ti-
ons, Inc, Vol. 27, No. 1/2002, стр. 1.

2) Во јин Ди ми три је вић, „Без бед ност и по ли тич ка за јед ни ца“, у збор ни ку:Реформасектора
безбедности (ур. Ха џић Ми ро слав), Ин сти тут Г 17 плус и Цен тар за ци вил но-вој не од но се, 
Бе о град, 2003, стр. 37–38.
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но тра јан и ве ли ки зна чај за по је дин ца или ко лек тив, на зи ва ју се
дру штве ним. У за ви сно сти од то га чи је су (по је ди нац, дру штве не 
гру пе и дру штво, др жа ва, ме ђу на род на за јед ни ца, чо ве чан ство и 
пла не та), вред но сти мо гу да се по де ле  на ин ди ви ду ал не, дру штве-
не, др жав не и на ци о нал не, ме ђу на род не и гло бал не – чо ве чан ске 
вред но сти.

Националневредности су од зна ча ја за це ло куп но дру штво 
и др жа ву. То су: оп ста нак др жа ве и на ци је; мир, сло бо да, пра ва и 
без бед ност љу ди и дру штве них гру па; ква ли тет жи во та на ро да и 
на ци је и со ци јал но бла го ста ње; устав ни и прав ни по ре дак др жа ве и 
вла да ви на пра ва; јав ни по ре дак, ред и мир; еко ном ски про спе ри тет, 
енер гет ска ста бил ност и ин фор ма ци о ни ре сур си; по ли тич ка ста бил-
ност и на ци о нал но је дин ство; те ри то ри јал ни ин те гри тет; су ве ре ни-
тет; на ци о нал ни по нос и до сто јан ство; на ци о нал ни иден ти тет; здра-
ва жи вот на сре ди на и дру ге вред но сти.3)

С дру ге стра не, интерес се на ла зи у сре ди шту раз ма тра ња 
о по је дин цу, дру штве ним гру па ма, али и о на стан ку, при ро ди и 
функ ци ји др жа ве. Се ман тич ки, ин те рес на ла тин ском је зи ку (inte-
resum, interese) зна чи уче ство ва ти у не че му, би ти за ин те ре со ван за 
не што. Мо дер но, про ши ре но по и ма ње ин те ре са об у хва та и ка те-
го ри је по пут вред но сти, ста во ва, оче ки ва ња и те жњи; реч ју, ин те-
рес је мо ти ва ци о ни фак тор, ре гу ла тор по је ди нач ног и ко лек тив ног 
по на ша ња, си но ним за по тре бу и те сно је ве зан за вред но сти. У 
од ре ђе њу ин те ре са тре ба по ћи од по тре ба и ци ља оног о чи јим ин-
те ре си ма се рас пра вља. Од пре о вла ђу ју ће све сти, си сте ма вред но-
сти и иде ја за ви си и де фи ни са ње ин те ре са и при о ри те та у њи хо вом 
до сти за њу; исто вре ме но, ин те ре си по кре ћу дру штве но по на ша ње, 
али и по врат но ре де фи ни шу си стем вред но сти и иде ја.4)

Зна чи, „ин те ре си су ре флек си ја про јек то ва них по тре ба за до-
сти за њем, ужи ва њем, за шти том и уна пре ђе њем од ре ђе них вред но-
сти, ко ји их де тер ми ни шу и у чи јој су функ ци ји. Ге не рал но, ин те-
рес је те жња ка до сти за њу и оства ре њу кон крет них ци ље ва, пла но ва, 
иде ја, ко ји ра ђа ју но ве ин те ре се. Од нос на ци о нал них вред но сти и 
ин те ре са је ка у за лан, али ни је увек дво сме ран. На чел но, ин те ре-
си зе мље мо гу да бу ду угро же ни, а да исто вре ме но ни су угро же не 
ње не ви тал не вред но сти, и обр ну то. Исто вре ме но, су бјек ти пра ве 
хи је рар хи ју при о ри те та и зна ча ја лич них ин те ре са. Та ко се не кад на 
пу ту оства ри ва ња пре те жних ин те ре са све сно при ста је на ште ту по 

3) Са ша Ми јал ко вић: Национална безбедност, Кри ми на ли стич ко-по ли циј ска ака де ми ја, 
Бе о град, 2011, стр. 33–34.

4) Ми ро слав Жив ко вић: Теоријадржавеиправа–Теоријадржаве, По ли циј ска ака де ми ја, 
Бе о град, 1995, стр. 205–207.
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дру ге ин те ре се. Нај зад, не рет ко по је дин ци или ин те ре сне гру пе лич-
не ин те ре се пред ста вља ју као оп ште.“5)

Ви тал не на ци о нал не вред но сти про кла мо ва не су ме ђу на род-
ним јав ним пра вом и уста ви ма др жа ва. На ци о нал ни ин те ре си се про-
кла му ју на ци о нал ним стра те гиј ским до ку мен ти ма, а спро во де на ци-
о нал ним по ли ти ка ма. На чел но, на ци о нал ни ин те ре си би мо ра ли да 
бу ду у ду ху ме ђу на род ног и на ци о нал ног пра ва, што у прак си че сто 
и ни је слу чај.6)

Зна чи, ин те ре си и вред но сти мо гу, али и не мо ра ју да се по ду-
да ра ју. Ге не рал но, по јам ин те ре са је ужег оби ма од пој ма вред но сти 
ка да под ра зу ме ва ко рист, до би так ко јим се уна пре ђу је ква ли тет по-
сто је ћих, али мо же да бу де и ши рег оби ма, ка да се њи ме оства ру ју 
но ве вред но сти. Та ко ђе, ви тал не вред но сти су ба за из ко је се цр пу 
по тен ци ја ли за ре а ли зо ва ње ин те ре са. Уко ли ко се и не по ду да ра ју, 
си гур но су ком пле мен тар не ка те го ри је. Дру штве не вред но сти и ин-
те ре си одр жа ва ју гру пе, дру штво и др жа ву у це ли ни, чи не их ста бил-
ни јим, ком пакт ни јим и усме ра ва ју њи хо во де ло ва ње ка за јед нич ком 
на прет ку. Же ље не вред но сти и ин те ре си мо гу да бу ду сна жан чи ни лац 
про ме на. Та ко ђе, вре ме ном до ла зи до про ме на у вред но сном си сте му 
дру штва, па се од ре ђе не вред но сти од ба цу ју, ме ња ју или се при хва та-
ју но ве, од но сно мо же до ћи до про ме не у хи јар хи ји ин те ре са. Нај зад, 
на ци о нал ни ин те ре си че сто су про јек ци ја вла да ју ће дру штве не гру пе, 
тј. ре жи ма, што се увек не по ду да ра са оп штим ин те ре си ма на ро да.7)

Савременанационалнабезбедност се раз ли ку је од тра ди ци-
о нал ног по и ма ња др жав не без бед но сти (за шти ће ност др жа ве од 
по ли тич ког кри ми на ла и за шти ће ност по рет ка вла сти и ре жи ма).8) 
То је син те за без бед но сти дру штва (без об зи ра на ет нич ко, вер ско, 
ра сно и иде о ло шко опре де ље ње ње го вих чла но ва) и без бед но сти 
др жа ве, али и њи хо во пар ти ци пи ра ње у ме ђу на род ној и гло бал ној 
без бед но сти. Реч је о из ве сном ста њу за шти ће но сти њи хо вих ви-
тал них вред но сти и ин те ре са ко је се оп ти ми зу је функ ци јом вој ног 
и ци вил ног, др жав ног и не др жав ног сек то ра на ци о нал ног си сте ма 
без бед но сти, уз осла ња ње на ви до ве ме ђу на род не са рад ње у без-
бед но сти и на број не ме ђу на род не (не вла ди не и ме ђу вла ди не) ак-
те ре.

5) Са ша Ми јал ко вић, Исто, стр. 36.

6) О од но су на ци о нал них ин те ре са („др жав них раз ло га“) и вла да ви не пра ва ви ди – Ра до-
слав Га ћи но вић, „Де мо кра ти ја и без бед ност у на ци о нал ној др жа ви“, Српскаполитичка
мисао, број 1, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2010, стр. 158.

7) Са ша Ми јал ко вић, Исто, стр. 36.

8) Упо ре ди: Са ша Ми јал ко вић, Ми лан Ми ло ше вић: Обавјештајнобезбједноснадјелат-
ностислужбе, Ви со ка шко ла уну тра шњих по сло ва, Ба ња Лу ка, 2011, стр. 9.
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Зна чи, са вре ме на на ци о нал на без бед ност је ста ње не сме-
та ног оства ри ва ња, раз во ја, ужи ва ња и оп ти мал не за шти ће но сти 
на ци о нал них и др жав них вред но сти и ин те ре са, као и од су ство 
(по је ди нач ног, груп ног и ко лек тив ног) стра ха од њи хо вог угро жа-
ва ња, те ко лек тив ни осе ћај спо кој ства, из ве сност и кон тро ла над 
раз во јем бу ду ћих по ја ва и до га ђа ја од зна ча ја за жи вот дру штва и 
др жа ве. Та кво ста ње се до сти же, одр жа ва и уна пре ђу је функ ци јом 
без бед но сти гра ђа на, на ци о нал ног си сте ма без бед но сти и над на-
ци о нал ним без бед но сним ме ха ни зми ма.9)

Овај кон цепт је из ве сна „рас кр сни ца“  оста лих кон це па та 
(си сте ма и мо де ла) без бед но сти, као и вред но сти и ин те ре са ко ји 
се у окви ру њих шти те. Ово сто га што у за шти ти на ци о нал не без-
бед но сти, по ред др жа ва и ме ђу на род не за јед ни це, уче ству ју и тзв.  
недржавни, субнационалниитранснационалниактери (по је дин-
ци, дру штве ни и при ват ни ко лек ти ви, не вла ди не ор га ни за ци је). 
Иако код са вре ме них др жа ва, на ро чи то код на ци о нал них, уве ли ко 
сла бе не ка тра ди ци о нал на он то ло шка обе леж ја др жав но сти (су ве-
ре ни тет, те ри то ри јал ни ин те гри тет), др жа ве и да ље је ди не има ју 
све ка па ци те те (људ ске, ма те ри јал но-тех нич ке и ор га ни за ци о не) за 
за шти ту свих ни воа без бед но сти од нај ве ћег бро ја иза зо ва, ри зи ка 
и прет њи.10) 

Де фи ни са ње националнихинтереса је, због мо гућ но сти њи-
хо вог „фал си фи ко ва ња“, про бле ма тич но. Ге не рал но, национални
интерес је опе ра ци о на ли за ци ја основ них по тре ба на ци је или др-
жа ве и (не)по сред но се од но си на њи хо ву без бед ност. Виталнина-
ционалниинтерес је по год ност од ве ли ког или пре суд ног зна ча ја за 
оп ста нак и раз вој на ци је. Остали су на ци о нал ни ин те ре си чи јим 
се не ре а ли зо ва њем и не до сти за њем не до во де у пи та ње оп ста нак 
и раз вој на ци је.

Ви тал ни на ци о нал ни ин те ре си (по пут са мо о чу ва ња, за шти-
те су ве ре ни те та, те ри то ри јал ног и на ци о нал ног ин те гри те та) су 
рет ко кад пред мет пре го ва ра ња. Ра ди њи хо ве за шти те на ци ја и др-
жа ва су спрем не да ан га жу ју све рас по ло жи ве сна ге и ду хов не и 
ма те ри јал не ре сур се, те да кре и ра ју и спро во де раз не по ли ти ке.11) 
Ме ђу тим, ин те ре си др жа ве не мо ра ју да се по кла па ју са ње ним 

9) Ши ре: Са ша Ми јал ко вић, „На ци о нал на без бед ност – од вест фал ског до пост хлад но ра-
тов ског кон цеп та“, Војнодело–општевојнинаучно-теоријскичасопис, Ми ни стар ство 
од бра не Ре пу бли ке Ср би је, Бе о град, број 2/2009, стр. 55–73.

10) О про бле ми ма и кри зи са вре ме них др жа ва оп шир ни је, у: Љу би ша Де спо то вић, Жи во-
јин Ђу рић, „Раз град ња на ци о нал не др жа ве: на ци о нал на др жа ва у про це си ма де на ци о-
на ли за ци је, де те ри то ри ја ли за ци је и де су ве ре ни за ци је“, Српскаполитичкамисао, број 
2, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2012, стр. 41–57.

11) Ми тар Ко вач: Стратегијскаидоктринарнадокументанационалнебезбедности–Теориј-
скеоснове, „Свет књи ге“, Бе о град, 2003, стр. 31−37.
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вред но сти ма, од но сно оства ри ва њем ин те ре са јед них мо гу да се 
угро зе вред но сти и ин те ре си дру гих др жа ва.12) То зна чи да, иако 
су вред но сти и ин те ре си ле ги тим ни и ле гал ни, мо гу да се оства ре 
и на не ле ги ти ман и не ле га лан на чин. Нај зад, на ци о нал ни ин те рес 
мо же да бу де и не мо ра лан и не ле га лан, кад др жа ва ње го вим до-
сти за њем све сно угро жа ва сво је ста нов ни штво, дру штве ну гру пу, 
дру гу др жа ву или ме ђу на род ну за јед ни цу.13)

Ре пу бли ка Ср би ја је, као и дру ге др жа ве, увек на сто ја ла да 
ре а ли зу је сво је на ци о нал не и др жав не ин те ре се, пре вас ход но не-
на сил ним сред стви ма. Исто вре ме но, ви ше је пу та би ла при ну ђе ња 
да шти ти соп стве не ин те ре се ко је су дру ги на па да ли. Нај зад, тре ба 
по ме ну ти и то да све до 2009. го ди не, ка да је усво је на Стратегија
националнебезбедностиРепубликеСрбије,ни смо има ли ја сно и 
пре ци зно де фи ни са не на ци о нал не и др жав не ин те ре се чи јем би-
смо до сти за њу си сте мат ски те жи ли.

У да на шњим, те шким вре ме ни ма за Ср би ју ко ја је по ли тич ки 
не ста бил на и у (пре ду гој) еко ном ској тран зи ци ји, као ин те ре си од 
ви тал ног зна ча ја (националниприоритети) мо гли би да се из дво је: 
очу ва ње те ри то ри јал не це ло куп но сти; ус по ста вља ње пу ног су ве-
ре ни те та над те ри то ри јом Ко со ва и Ме то хи је; европ ска бу дућ ност 
Ср би је и при јем у евро а тлан ске ин те гра ци је (у Европ ску уни ју и 
евен ту ал но у НА ТО);  уна пре ђе ње од но са са Ру си јом и оста лим 
зе мља ма, али и са чла ни ца ма Европ ске уни је и САД; уна пре ђе ње 
по ло жа ја у окви ру ме ђу на род них ор га ни за ци ја, пре све га, у Ује-
ди ње ним на ци ја ма; по ми ре ње и уна пре ђе ње од но са са су се ди ма; 
уна пре ђе ње со ци јал не кон тро ле кри ми на ла, пре све га, те ро ри зма, 
ор га ни зо ва ног кри ми на ла и ко руп ци је; еко ном ски раз вој и уна-
пре ђе ње енер гет ске ста бил но сти; уна пре ђе ње ква ли те та жи вот не 
сре ди не; де мо граф ски раз вој; раз вој на у ке, тех ни ке и обра зо ва ња; 
вра ћа ња др жав ног ду га по ве ри о ци ма и сма њи ва ње оби ма за ду же-
но сти гра ђа на код стра них ба на ка и дру ги.14)

Да би се ови на ци о нал ни ин те ре си ре а ли зо ва ли, нео п ход но је 
ис пу ни ти и од ре ђе не националнеобавезе (ко ји су та ко ђе вр ста на-
ци о нал них ин те ре са, од но сно националнихприоритета), пре све-

12) На при мер, екс пло а та тор ском еко но ми јом, моћ не др жа ве оства ру ју сво је еко ном ске ин те-
ре се на ште ту си ро ма шних зе ма ља, што сва ка ко ни је вред ност де мо крат ске др жа ве. Или, 
ору жа ном по бу ном, се па ра ти сти те же от це пље њу де ла те ри то ри је су ве ре не др жа ве на ко јој 
жи ве. Та ко се, ре а ли зо ва њем њи хо вих ин те ре са за ства ра њем соп стве них вред но сти (но ва 
др жа ва са су ве ре ном вла шћу над от це пље ном те ри то ри јом), угро жа ва ју вред но сти и ин те-
ре си ма тич не др жа ве.

13)  Ви ди: Pe ter Ho ugh: UnderstandingGlobalSecurity, Ro u tled ge, Lon don–New York, 2008, 
стр.4; Са ша Ми јал ко вић, Националнабезбедност, стр. 155.

14)  Са ша Ми јал ко вић: Исто, стр. 157.
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га: уса гла си ти на ци о нал но за ко но дав ство са ме ђу на род ним пра вом 
и стан дар ди ма, пр вен стве но са нор ма тив ним си сте мом Европ ске 
уни је; омо гу ћи ти гра ђа ни ма да нео ме та но оства ру ју сво ја пра ва; 
за шти ти ти пра ва на ци о нал них ма њи на; окон ча ти са рад њу са Ха-
шким три бу на лом; за шти ти ти имо ви ну дру гих др жа ва и стра них 
др жа вља на у Ср би ји; ис пу ни ти дру ге ле гал не и ле ги тим не оба ве зе 
на ко је нам ука зу је ме ђу на род на за јед ни ца и дру го.

Пре ма СтратегијинационалнебезбедностиРепубликеСр-
бије15), националне вредности штите се остваривањем нацио-
налнихинтереса. Ин те ре си Ре пу бли ке Ср би је из раз су ви тал них 
вред но сти и по тре ба гра ђа на, на ро да и др жа ве и про из и ла зе из нај-
ви ших вред но сти ко је су утвр ђе не Уста вом Ре пу бли ке Ср би је. Об-
у хва та ју све обла сти дру штве ног жи во та и у са гла сно сти су са уни-
вер зал ним вред но сти ма и стре мље њи ма де мо крат ских дру шта ва 
са вре ме ног све та. За шти та на ци о нал них ин те ре са је оп шти циљ и 
сми сао по сто ја ња и функ ци о ни са ња си сте ма на ци о нал не без бед-
но сти.

На ци о нал ни ин те ре си Ре пу бли ке Ср би је у обла сти без бед-
но сти су: очу ва ње су ве ре ни те та, не за ви сно сти и те ри то ри јал не 
це ло ви то сти Ре пу бли ке Ср би је; очу ва ње уну тра шње ста бил но сти, 
вла да ви не пра ва и раз вој де мо кра ти је и де мо крат ских ин сти ту ци ја, 
као и ин те гра ци ја у Европ ску уни ју и дру ге ме ђу на род не струк-
ту ре; за шти та жи во та и имо ви не гра ђа на Ре пу бли ке Ср би је; еко-
ном ски раз вој, уз очу ва ње жи вот не сре ди не и при род них ре сур са; 
ства ра ње мир ног, ста бил ног и си гур ног без бед но сног окру же ња; 
очу ва ње и раз вој ме ђу на род ног по рет ка; стал но одр жа ва ње и учвр-
шћи ва ње ве зе Ср ба ко ји жи ве и ра де у ино стран ству са ма тич ном 
др жа вом, уна пре ђе ње кул тур них, еко ном ских и дру гих об ли ка 
са рад ње са њи ма и по др жа ва ње очу ва ња њи хо вог на ци о нал ног и 
кул тур ног иден ти те та.16) Стра те ги јом се на гла ша ва и то да је Ре пу-
бли ка Ср би ја од луч на да упо тре би све рас по ло жи ве ка па ци те те и 
ре сур се за за шти ту сво јих на ци о нал них ин те ре са.17)

Ди на мич ност дру штва и без бед но сти, као и дру штве них и 
без бед но сних по тре ба усло вља ва ју и ди на ми ку на ци о нал них ин те-

15) Ви ди гла ву III. (Националниинтересиуобластибезбедности)Стратегијeнационалне
безбедностиРепубликеСрбије, зва нич ни сајт Вла де Ре пу бли ке Ср би је: www.sr bi ja.gov.
rs. О про ми шља њи ма о са вре ме ним на ци о нал ним ин те ре си ма Ре пу бли ке Ср би је, ви ди 
и – Дра го слав Сло вић: Српскинационалниинтереси, Pla to-Bo oks и Фи некс, Бе о град, 
2010.

16) Ви ди – Са ња Шу ља гић: Заснивањесрпскогнационалногидентитета, Ин сти тут за по-
ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2012; Мом чи ло Су бо тић: Идентитетигеополитичкаствар-
ностСрба, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2012.

17) Са ша Ми јал ко вић, Исто.
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ре са. Сто га се раз ли ку ју ак ту ел ни, бу ду ћи, ре а ли зо ва ни и пре ва зи-
ђе ни ин те ре си; оп шти, по себ ни и по је ди нач ни ин те ре си; при о ри-
тет ни и ма ње при о ри тет ни ин те ре си; крат ко роч ни, сред ње роч ни и 
ду го роч ни ин те ре си; лак ше и те же оства ри ви ин те ре си итд.

Оства ри вост на ци о нал них ин те ре са усло вље на је број ним 
фак то ри ма – де тер ми нан та ма. Они, ге не рал но, мо гу да се по де ле 
на субјективне, ко ји по сто је у сфе ри дру штве не све сти и на објек-
тивне, ко ји по сто је у спољ ном све ту (ван дру штве не све сти) а мо-
гу, али и не мо ра ју, да бу ду про дукт су бјек тив них фак то ра.

Све ове де тер ми нан те мо гу да бу ду конструктивне (про гре-
сив не), од но сно да има ју позитивне ефек те, а мо гу да бу ду и де-
структивне, тј. да негативно (ре гре сив но) ути чу на на ци о нал не 
ин те ре се. Уз то, у за ви сно сти од то га да ли на ста ју уну тар зе мље 
или до ла зе из ње ног окру же ња, све де тер ми нан те оства ри во сти на-
ци о нал них ин те ре са мо гу да се по де ле на тзв. унутрашње и спољ-
не (ме ђу на род не). Прак тич но, го то во је увек еви дент но ком би но-
ва но де ло ва ње на ве де них ти по ва де тер ми нан ти; од но сно по је ди не 
де тер ми нан те, по сво јој при ро ди, мо гу исто вре ме но да се свр ста ју 
у ви ше раз ли чи тих на ве де них ти по ло ги ја.

И по ли тич ки жи вот и ин те ре си Ре пу бли ке Ср би је су усло-
вље ни свим на ве де ним фак то ри ма. Ге не рал но, кон цеп циј ско опре-
де ље ње Ре пу бли ке Ср би је у по гле ду про па ги ра ња и за шти те ви-
тал них на ци о нал них ин те ре са у ак ту ел ном про це су ме ђу на род них 
ин те гра ци ја бу квал но је усло вље но и „ра за пе то“ из ме ђу на ци о нал-
не исто ри је др жа ве и пра ва и дру штве не тра ди ци је, без бед но сне 
кул ту ре дру штва, де мо граф ског фак то ра, ге о граф ско-кли мат ских 
фак то ра, на ци о нал но по ли тич ких фак то ра, ди стри бу ци је мо ћи, од-
но са ин те ре сних сфе ра и ин те ре сних гру па у дру штву, ста ња кул-
ту ре и мо ра ла, до ми ни ра ју ће иде о ло ги је и ре ли ги је и су прот ста-
вље но сти ин те ре са од ре ђе них дру штве них гру па, с јед не, и мо ћи 
др жа ве, ста ња ме ђу на род них од но са и ге о по ли тич ких кон цеп ци ја 
ве ли ких си ла и ути цај них др жа ва, с дру ге стра не.

УНУТРАШЊИФАКТОРИОСТВАРИВОСТИ
НАЦИОНАЛНИХИНТЕРЕСАРЕПУБЛИКЕСРБИЈЕ

Иде ја о историји државе и права и друштвенојтрадици-
ји икултури као де тер ми нан та ма на ци о нал них ин те ре са цр пи се 
из ци ви ли за циј ских чи ње ни ца да су да на шње, мо дер не др жа ве за-
пра во про дукт ге не ра циј ске до град ње и уса вр ша ва ња овог об ли ка 
дру штве ног ор га ни зо ва ња, од тре нут ка њи хо вог осни ва ња. Го то во 
ни јед на озбиљ на мо дер на др жа ва ни је се од ре кла ор га ни за ци о них, 
нор ма тив них и функ ци о нал них ре ше ња из др жав ног и дру штве ног 
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жи во та за ко је је исто ри ја по твр ди ла да су кон струк тив на. Мно ге 
су зе мље чак до слов но пре у зи ма ле ова ква ре ше ња дру гих др жа ва. 
Ефек те раз во ја дру штва, др жа ве и пра ва по на ци о нал не ин те ре се 
нај лак ше је са гле да ти кроз при зму тра ди ци је дру штва, на ро чи то 
по ли тич ку тра ди ци ју и тра ди ци ју без бед но сти.

То ком бур не исто ри је Срп ског на ро да, гра ђа ни и при пад ни-
ци си сте ма без бед но сти ни су за бо ра вља ли „еп ски бле сак дав не и 
слав не про шло сти др жа ве Не ма њи ћа, чи је су вред но сти и ин те-
ре се на сто ја ли да по вра те, уна пре де и за шти те.“ При том су би ли 
ан га жо ва ни сви на ци о нал ни ка па ци те ти (до ду ше че сто не до вољ но 
(прим. аут.)), па и без бед но сне слу жбе. Ме ђу тим, њи хо ва ефи ка-
сност је би ла од раз дру штва из ко јег по ти чу: у ор га ни за ци о ном и 
ег зе ку тив ном сми слу, увек су за ви си ле од дру штве но по ли тич ких 
окол но сти у ко ји ма су де ло ва ле.18)

Традиција је про цес пре но ше ња, пре да ва ња и одр жа ва ња 
иде ја, вред но сти, на че ла и мо де ла, усме но и пи сме но с ге не ра ци је 
на ге не ра ци ју. То је ви ше знач на ка те го ри ја ко ја има сво ја со ци о ло-
шка, кул ту ро ло шка, ан тро по ло шка, пси хо ло шка, ре ли гиј ска, исто-
риј ска, со ци ја ли за циј ска, естет ска, по ли ти ко ло шка, фи ло зоф ска и 
број на дру га од ре ђе ња, та ко да об у хва та све обла сти чо ве ко вог жи-
во та, де лат но сти и кул ту ре. Реч је о осно ви без ко је не би по сто ја ла 
и оп ста ја ла дру штва, кул ту ре, ци ви ли за ци је и ис ка зу је се у исто-
риј ском то ку ства ра лач ке ко му ни ка ци је ми сли, вред но сти, де ла и 
до ба ра. Тра ди ци ја у мно го ме од ре ђу је пси хо ло ги ју, мен та ли тет и 
на чин жи во та по је дин ца, гру па, на ро да и на ци је. Чак и пси хо ло шка 
ка те го ри ја колективно несвесно ни је ни шта дру го до ре флек си ја 
тра ди ци је.19)

Зна чај тра ди ци је је ва жан из аспек та исто риј ског од но са срп-
ског дру штва и дру штве них гру па пре ма од ре ђе ним дру штве ним 
вред но сти ма и ин те ре си ма. Иако су ви ше пу та тран сфор ми са не, 
број не су слу жбе ко је не гу ју дух и кон ти ну и тет пр во о сно ва них 
су бје ка та без бед но сти. Мно ге др жа ве − ак ту ел ни по ли тич ки при-
ја те љи тра ди ци о нал но су нам на кло ње ни (нпр., Грч ка, Ру си ја), а 
би ли су нам и са ве зни ци у рат ним окр ша ји ма и при ре ша ва њу дру-
гих озбиљ них без бед но сних про бле ма. Са не ки ма од њих, на жа-
лост, од но си су „за хла ди ли“ (нпр., са Фран цу ском, ко ја је у Пр вом 
свет ском ра ту пру жи ла ве ли ку по моћ и по др шку Ср би ји). Срп ска 

18) О тра ди ци ји без бед но сти на шег дру штва оп шир ни је, у – Ми лан Ми ло ше вић, Бран ко 
Бог да но вић: БезбедностобновљенеСрбије, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2004.

19) Лат. traditio – пре да ње, пре но ше ње с ко ле на на ко ле но, усме но ши ре ње при ча, по у ка, ве-
ро ва ња, оби ча ји, вест. Ве се лин Илић, „Тра ди ци ја“, у: Енциклопедијаполитичкекултуре 
(гру па ауто ра), Са вре ме на ад ми ни стра ци ја, Бе о град, 1993, стр. 1 204.
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тра ди ци ја је, из ме ђу оста лог, из вор па три от ских и ро до љу би вих 
обра за ца по на ша ња, али и оних ко ји се не га тив но ре флек ту ју по 
на ци о нал не ин те ре се (нпр., сло бо дар ски дух, ми ро љу би вост и 
при ја тељ ство на ро да, агре сив ност дру штва, из ра же ни култ ва тре-
ног оруж ја, из ра же ни култ во ђе – ли де ра итд.). Нај зад, ци ви ли-
за циј ски про ма шај срп ске на ци је је тај што го то во ни ка да ни смо 
учи ли на соп стве ним гре шка ма, а још ма ње на ту ђим. Због то га је 
исто ри ја на шег на ро да го то во исто ри ја ра то ва и кон фли ка та у ко је 
смо (по пра ви лу) увла че ни без на ше во ље, и у ко ји ма смо, чак и 
ка да смо по бе ђи ва ли, би ли ве ли ке жр тве (ве ли ка људ ска и ма те-
ри јал на стра да ња) и рет ко ка да ре а ли зо ва ли на ци о нал не ин те ре се.

Култура је скуп свих ма те ри јал них и ду хов них вред но-
сти ства ра них фи зич ким и ду хов ним ра дом чо ве ка, а чи ји би се 
основ ни сми сло ви са сто ја ли у на по ру за одр жа ва ње, про ду же так 
и на пре дак људ ског дру штва и по је дин ца у ње му. То је укуп ност 
на уч ног, умет нич ког ства ра ња и зна ња љу ди, њи хо вог ис ку ства и 
ши ри не осе ћај но сти, ко ји се из ра жа ва ју као укуп ност или сте пен 
раз во ја по је дин ца и дру штве них гру па, њи хо ва уса вр ше ност у вла-
да њу све том.20) Је дан о кон сти ту тив них еле ме на та, али и про ду ка та 
кул ту ре, упра во је си стем вред но сти и ин те ре са.21)

Кул ту ра има ве ли ки зна чај из аспек та за у зи ма ња ста ва и од-
но са дру штва пре ма ви тал ним на ци о нал ним ин те ре си ма. У те сној 
је ве зи са тра ди ци јом, па се на кул ту ру од но си го то во све што је 
ре че но и за тра ди ци ју. Та ко ђе, кул ту ра је и „чу вар“ на ци о нал ног 
иден ти те та, по но са и до сто јан ства, али и сти му ла тор на ци о нал не 
то ле ран ци је. На рав но, кул ту ра мо же да се зло у по тре би, пре све га 
ма сов на кул ту ра као ње на пот ка те го ри ја, за раз вој од ре ђе них ре-
гре сив них и де струк тив них иде о ло ги ја.

Да ље, за до сти за ње на ци о нал них ин те ре са ва жна је и без-
бедносна култура. На и ме, тра ди ци о нал но схва та ње по ко ме је 
са мо и пр вен стве но др жа ва од го вор на за за шти ту без бед но сти и 
на ци о нал них ин те ре са уве ли ко се на пу шта. Гра ди се „но ва фи-
ло зо фи ја“ без бед но сти по ко јој др жав не слу жбе без бед но сти све 
ви ше до би ја ју уло гу су бје ка та ко ји се лек тив но де лу је пре ма од-
ре ђе ним („нај о па сни јим“) об ли ци ма угро жа ва ња, док је дру штву 
(за јед ни ци – по је дин цу) оста вље но да се шти ти од оних дру гих, 
„ма ње опа сних“ по ја ва. На рав но, ни је реч о не по ве за ним су бјек-
ти ма и њи хо вим јед но крат ним ак ци ја ма, већ на про тив – о си сте-

20) Рат ко Бо жо вић, „Кул ту ра“, у: Енциклопедијаполитичкекултуре (гру па ауто ра), Са вре-
ме на ад ми ни стра ци ја, Бе о град, 1993, стр. 575.

21) Љу бо мир Та дић: Политиколошкилексикон, За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства, Бе-
о град, 1996, стр. 182.
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му ко ји, кроз кон ти ну и ра ни про цес, ре а ли зу је функ ци ју за шти те 
без бед но сти и на ци о нал них ин те ре са. Ти ме се ства ра јед на но ва 
кул ту ра без бед но сти у ко јој уче ству ју сви дру штве ни су бјек ти, ко ја 
има пр вен стве но пре вен тив ну функ ци ју и ко ја је нај про дук тив ни ја 
на ми кро те ри то ри ји др жа ве – у ло кал ној за јед ни ци.22) Из аспек та 
за шти те на ци о нал них ин те ре са, без бед но сна кул ту ра мо же да се 
по де ли на ин ди ви ду ал ну, ма сов ну и про фе си о нал ну.

Индивидуалнаимасовнабезбедноснакултура су спо соб ност 
гра ђа на да пре по зна ју на ци о нал не ин те ре се, да да ју лич ни до при-
нос њи хо вом до сти за њу и за шти ти, да пре по зна ју опа сно сти ко је 
мо гу да их угро зе и да у ве зи то га пра во вре ме но алар ми ра ју над ле-
жне др жав не ор га не. Професионалнабезбедноснакултура се огле-
да у уме шно сти и успе шно сти вр ше ња слу жбе не ду жно сти у ве зи 
са за шти том и уна пре ђе њем оп штих вред но сти и ин те ре са. С тим 
у ве зи, на ро чи то је ин те ре сант на без бед но сна кул ту ра при пад ни-
ка на ци о нал ног си сте ма без бед но сти, а пре све га: пар ла мен та ра ца, 
чла но ва вла де, слу жби без бед но сти, ор га на ино стра них по сло ва, 
пред став ни ка у ме ђу на род ним ор га ни за ци ја ма и ауто ри те ти ма у 
сек то ру на ци о нал не еко но ми је. Осим ре фор ме др жав не упра ве, је-
дан од ак ту ел них при о ри те та Ре пу бли ке Ср би је сва ка ко је де по ли-
ти за ци ја (де пар ти за ци ја) јав ног сек то ра и сек то ра без бед но сти, као 
и спре ча ва ње и су зби ја ње ко руп ци је.23) Еви дент ни су и на по ри на 
ус по ста вља њу вла дав не прин ци па за ко ни то сти, мо рал но сти, ху ма-
но сти, до след но сти, од го вор но сти, не пре кид но сти и пра во врем но-
сти у оба вља њу слу жбе не и јав не ду жно сти. Ти ме би се на ци о нал-
ни ин те ре си Ре пу бли ке Ср би је уз ди гли из над пар тиј ских ин те ре са 
и на ме ра из ве сних ин те ре сних гру па.

Да ље, не сме се за не ма ри ти ни ути цај идеологије и религије 
на кон цеп ци ју на ци о нал них ин те ре са. Иде о ло ги ја је груп но усло-
вље на свест, си стем иде ја, ве ро ва ња и вред но сти ко ји ма се из ра жа-
ва ју основ ни ин те ре си јед не гру пе, али не не по сред но, већ по сред-
но, тј. по пра ви лу та ко да се ти ин те ре си ма ње или ви ше све сно 
при ка зу ју као ин те ре си ве ћи не у дру штву да би, та ко ра ци о на ли зо-
ва ни, би ли лак ше на мет ну ти дру гим дру штве ним гру па ма као њи-
хо ви вла сти ти ин те ре си и као њи хо ви вла сти ти вред но сни си сте ми 
ор јен та ци је и ак ци је. Ну жно се ве зу је за по тре бу за шти те ин те ре са 
и очу ва ња по ло жа ја гру па ко је су на вла сти, не ну жно и исти не. Све 

22) Љу бо мир Ста јић, Са ша Ми јал ко вић,  Све тла на Ста на ре вић: Безбедноснакултура, Дра-
га нић, Бе о град, 2004, стр. 29–30.

23) Ви ди – Је ле на То до ро вић, „Ре фор ме др жав не упра ве у Ср би ји и про цес европ ских ин те-
гра ци ја“, Политичкаревија, број 2, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2012, стр. 
193−206.
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је исти на што по ве ћа ва моћ ових го ре и сма њу је моћ ових до ле: да 
би се на мет нуо дру ги ма, ин те рес се ма ски ра ра ци о на ли за ци јом, па 
се та ко из о па чу је исти на, свест и сли ка јед не ствар но сти.  Лич ни 
ин те рес при ка зу је се као ин те рес гру пе, а ин те рес гру пе као оп шти 
дру штве ни ин те рес ко ји те жи да се нор ма ти ви зу је и ин сти ту ци о-
на ли зу је, а не рет ко и ин тер на ци о на ли зу је.24) Ге не рал но, иде о ло ги је 
мо гу да бу ду прогресивне и деструктивне.

Религија је спе ци фи чан вид иде о ло ги је. То је фор ма дру штве-
не све сти, део иде о ло шке над град ње чи ја се спе ци фич ност са сто ји 
у фан та стич ном од ра зу од но са љу ди пре ма при ро ди и њи хо вих ме-
ђу соб них од но са.25) До ми нант ни про па га тор ре ли ги је је цр ква. Оба 
ви да дру штве не све сти зло у по тре бља ва ју се ра ди ин док три на ци је 
по је ди них ка те го ри ја циљ них гру па.26)

По себ но опа сан вид иде о ло ги је је национализам. То је ода-
ност сво јој на ци ји ко ја мо же до се за ти до жр тво ва ња ин ди ви ду у ма 
ствар ним или има ги нар ним ин те ре си ма на ци ја. Ова ода ност че-
сто мо же да пре ра сте у фа на ти зам и спрем ност да се, у име на ци је 
по чи ни сва ко ја ка не прав да, па и зло чин. Пре те ра на ода ност сво јој 
на ци ји из ра жа ва се, пре све га, у уве ре њу и иде о ло шком ши ре њу 
та квог уве ре ња да је соп стве на на ци ја нај ви ша вред ност пред ко-
јом тре ба да из бле де вред но сти и ин те ре си дру гих, по себ но су сед-
них и ри вал ских на ци ја.27) Зна чи, ква ли тет на ци о на ли зма кре ће се 
у оп се гу од крај ње по зи тив ног, до крај ње де струк тив ног, од но сно 
од ин те гра тив ног до дис руп тив ног и агре сив ног.28) На ци о на ли зам 
се сма тра и нај ве ро ват ни је нај моћ ни јом по ли тич ком си лом са вре-
ме ног све та. Због то га ира ци о нал ни на ци о на ли зам и на ци о на ли-
стич ка ме га ло ма ни ја спа да ју ме ђу нај ве ће прет ње без бед но сти чо-
ве чан ства што је, на жа лост, до ка за но Пр вим и Дру гим свет ским 

24) „Онај ко ла же до бро зна шта је исти на, док онај ко иде о ло шки ми сли че сто ни је све стан 
да је у за блу ди и да об ма њу је и се бе и дру ге.“ Ђу ро, Шу шњић, „Иде о ло ги ја“, Енцикло-
педијаполитичкекултуре, Са вре ме на ад ми ни стра ци ја, Бе о град, 1993, стр. 374–376.

25) Лат. religio– по глед на бож је и све то, по бо жност, ве ра. Малаполитичкаенциклопедија 
(гру па ауто ра), Са вре ме на ад ми ни стра ци ја, Бе о град, 1966, стр. 1 038.

26) Индоктринација је сва ко план ско, си сте мат ско и кон тро ли са но ши ре ње иде о ло ги је вла-
да ју ћих ели та и гру па ко јим оне по кри ва ју, оправ да ва ју и оја ча ва ју сво ју дру штве ну 
моћ и по ли тич ку власт, ка ко би мла де ге не ра ци је, пре ко вас пит но–обра зов ног си сте-
ма, усво ји ле ту иде о ло ги ју као вла сти ти си стем ин тер пре та ци је, ор јен та ци је и ак ци је, 
не осе ћа ју ћи по тре бу за дру га чи јим по гле дом на свет. Ђу ро Шу шњић, „Идок три на ци-
ја“, Енциклопедијаполитичкекултуре, Са вре ме на ад ми ни стра ци ја, Бе о град, 1993, стр. 
399–405.

27)  Љу бо мир Та дић: Исто, стр. 146–147.

28)  Јо ви ца Тр ку ља: Освајањедемократије–Огледопосткомунизму, Синг-Ло гос, Бе о град, 
1995, стр. 49.
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ра том, број ним ло кал ним и ре ги о нал ним су ко би ма, ге но ци ди ма и 
слич ним по ја ва ма угро жа ва ња без бед но сти.29)

Из не те тврд ње илу стру је и ско ри ја исто ри ја на под руч ју 
СФРЈ, од но сно Бо сне и Хер це го ви не где је до шло до про цва та ет-
ничког и верског национализма из ме ђу Хр ва та, Бо шња ка и Ср ба 
ко ји, ина че, има ју за јед нич ко ет нич ко (сло вен ско) по ре кло, од но-
сно си ту а ци ја на Ко сме ту где су те жње за от це пље њем Ал ба на ца 
од Ср би је под гре ја не етничким и верским националнизмом. Уз то, 
Ре пу бли ка Ср би ја је мул ти на ци о нал на и мул ти ре ли гиј ска зе мља, у 
ко јој жи ве Ср би, Бу га ри, Ру му ни, Ма ђа ри, Ма ке дон ци, Цр но гор ци, 
Бо шња ци и при пад ни ци број них дру гих ма њи на. За сту пље ни су и 
Хри шћан ство (Пра во сла вље и Ка то ли чан ство), Ју да и зам, Ислам и 
дру ге вер ске за јед ни це. С тим у ве зи, еви дент не су и из ве сне „не-
у рал нич не тач ке“ по тен ци јал них ет нич ки и вер ски мо ти ви са них 
кон фли ка та: Ко смет, Ра шка област, Бу ја но вач ко-Пре шев ско удо ље 
и Вој во ди на. Уз то, у про шло сти су би ле за сту пље не број не иде о-
ло ги је, ме ђу ко ји ма се сва ка ко мо же из дво ји ти марк си стич ка јер је 
утр ла пут мно гим не ми лим зби ва њи ма у СФРЈ кра јем де ве де се тих 
го ди на про шло га ве ка. Да нас по сто је иде о ло ги је ко је про па ги ра ју 
ме ђу на род не ин те гра ци је, а по сто је и иде о ло ги је ко је про па ги ра-
ју изо ла ци о ни зам. На жа лост, по сто је и иде о ло ги је ко је про па ги-
ра ју се па ра ти зам по је ди них де ло ва те ри то ри је Ре пу бли ке Ср би је, 
али и оне ко је про па ги ра ју уни та ри зам са Ре пу бли ком Срп ском. 
Дру штво је вр ло не хо мо ге но, па је те шко и по сти ћи иде о ло шки 
кон сен зус у по гле ду про па ги ра ња на ци о нал них ин те ре са и на чи на 
њи хо вог до сти за ња.

Сле де ћа бит на од ред ни ца на ци о нал них ин те ре са, ко ја се 
„осла ња“ на прет ход ну, је сте дистрибуцијамоћи,интереснихсфе-
раиинтереснихгрупаунутардруштва. Као спо соб ност из ве сног 
на ме та ња соп стве не во ље дру ги ма, моћ у дру штву мо же да бу де 
формална, од но сно да про ис ти че из по зи ци је вла сти и неформал-
на, тј. да по ти че и да је кон цен три са на ван зва нич них струк ту ра 
вла сти. По ме ну ти ви до ви мо ћи мо гу да има ју са др жај политичке
(ути цај са по зи ци је офи ци јел ног по ли тич ког по ло жа ја или ван ње-
га), економске (ма те ри јал но-фи нан сиј ске) и духовне (иде о ло шке, 
ре ли гиј ске, на уч не, кул тур не) моћи. Уз то, при ме на мо ћи мо же да 
бу де легална и легитима, од но сно нелегална и нелегитимна, а по-
не кад и легална и нелегитимна, и обр ну то. Из мо ћи про из и ла зи 
власт, од но сно ути цај на власт и на до но ше ње по ли тич ких од лу ка 
што, у крај њем слу ча ју, мо же да се ре флек ту је на до сти за ње на ци-
о нал них ин те ре са.

29) Нај дан Па шић: „На ци ја и на ци о на ли зам“, у: Енциклопедијаполитичкекултуре, Са вре-
ме на ад ми ни стра ци ја, Бе о град, 1993, стр. 706.
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Фор мал ну моћ има др жа ва и по мо ћу ње вр ши дру штве ну ре-
гу ла ци ју и ста ра се о без бед но сти дру штва и се бе са ме. Исто вре-
ме но, по је ди ни ви до ви мо ћи кон цен три са ни су у ру ка ма по је ди на-
ца или ко лек ти ва ван др жав ног си сте ма (тзв. неформалницентри
моћи). Пре ма то ме, моћ је исто вре ме но сред ство (не)ле гал не и (не)
ле ги тим не дру штве не ре гу ла ци је и усме ра ва ња дру штва и др жав-
ног си сте ма ка оства ри ва њу на ци о нал них вред но сти и ин те ре са, 
од но сно ка оства ри ва њу по је ди нач них или груп них ин те ре са.

Интереснегрупе на сто је да ути чу на по ли тич ке стран ке и на 
раз ли чи та ми ни стар ства. Њи хов је спе ци фи чан циљ да за сту па ју 
не ки од ре ђе ни ин те рес у дру штву. Де ле се на протективнеинте-
реснегрупе, ко је шти те ин те ре се од ре ђе них сег ме на та дру штва и 
на промотивнеинтереснегрупе, ко је ви ше за го ва ра ју не ки од ре ђе-
ни циљ не го што шти те ин те ре се од ре ђе не дру штве не гру пе. Оне 
вр ше при ти сак на раз не на чи не: ле гал ним фи нан сиј ским до ни ра-
њем; иле гал ним пла ћа њем за ступ ни ка и др жав них чи нов ни ка; апе-
ли ма на јав но мне ње; ра зним об ли ци ма гра ђан ске не по слу шно сти; 
оси гу ра њем струч ног ми шље ња итд.30)

Сво је ци ље ве, ин те ре сне гру пе оства ру ју на по сред ним ло би-
ра њем или пре ко при ја тељ ских (ло би стич ких) гру па за при ти сак 
на јав но мње ње, вла ду, упра ву, пар ла мент, да би пре суд но ути ца ле 
на оства ре ње не ких сво јих ци ље ва. Опа сност њи хо вог де ло ва ња 
са сто ји се у мо гу ћем фал си фи ко ва њу пра вих ин те ре са ко је за сту-
па ју.31) Ме то ди по мо ћу ко јих ин те ре сне гру пе оства ру ју сво је ци-
ље ве су ра зно вр сни, од при ме не ра зних об ли ка при си ле (у че му се 
не кад зло у по тре бља ва ју на ци о нал не и ме ђу на род не ин сти ту ци је) 
ра ди на ме та ња во ље и усло вља ва ња, до при бе га ва ња про па ган ди и 
ра зним „по ли тич ким ига ра ма и тр го ви на ма“.

Све на ве де не вр сте мо ћи че сто се зло у по тре бља ва ју с ци љем 
до ла ска по је ди на ца и гру па на власт, од но сно с ци љем за др жа ва ња 
вла сти и не у тра ли са ња по ли тич ких не ис то ми шље ни ка. Из аспек-
та на ци о нал них ин те ре са, опа сно је то што се че сто по је ди нач ни 
и груп ни ин те ре си пред ста вља ју као на ци о нал ни, од но сно што се 
на ци о нал ни ин те ре си за не ма ру ју на ра чун по је ди нач них, сит но-
соп стве нич ких ин те ре са. Та ко се ис кри вљу је сли ка о па ра ме три ма 
дру штве них вред но сти, а ти ме и про јек ту је же ље но ста ње без бед-
но сти ко је је фо ку си ра но око на мет ну тих вред но сти.

30) Мајкл Ха ра лам бос; Мар тин Хол борн: Социологија:Темеиперспективе, Гол ден мар ке-
тинг, За греб, 2002, стр. 594–595.

31) Енгл. Lobby – пар ла мен тар но пред со бље. Љу бо мир Та дић: Исто, стр. 122–123.
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Та ко ђе, у не де мо крат ским, псу до де мо крат ским и то та ли тар-
ним ре жи ми ма, моћ ни ци ути чу на за ко но дав ну функ ци ју др жа ве, 
ко јом се де фи ни ше др жав ни по ре дак, па и ор га ни за ци ја на ци о нал-
ног си сте ма без бед но сти. У том сми слу, они не рет ко ути чу на по-
ста вља ње нај ви ших ру ко во ди ла ца др жа ве, пре све га у слу жба ма 
без бед но сти и у пра во суд ном си сте му. Ти ме на сто је да се за шти те 
од санк ци ја ко је им пре те због ра зних зло у по тре ба и зло чи на ко је 
су по чи ни ли, а све на ште ту на ци о нал них ин те ре са.

Ови про бле ми су и на ша ре ал ност: осим то та ли та ри стич ког 
при сту па вр ше њу вла сти и ње ној зло у по тре би то ком де ве де се тих 
го ди на про шло га ве ка, све до ци смо и број них ко руп ци о на шких 
афе ра у ко је су упле те ни бив ши ми ни стри и из ве сни „тај ку ни“, а 
на ште ту на ци о нал них ин те ре са Ре пу бли ке Ср би је (зло у по тре бе у 
про це су при ва ти за ци је, зло у по тре бе при јав ним на бав ка ма, зло у-
по тре бе при до де љи ва њу из во ђе ња јав них ра до ва, раз ра чу на ва ње 
са по ли тич ким не ис то ми шље ни ци ма итд.).

Становништво земље је је дан од кон сти ту е на та др жа ве, а 
де мо граф ски фак тор је у ди рект ној ко ре ла ци ји са на ци о нал ном 
без бед но шћу и до сти за њем на ци о нал них ин те ре са. На и ме, др жа ве 
ко је су мно го људ не че сто су и спо соб ни је да ор га ни зу ју број ни-
ју вој ску, па је и њи хо ва вој на моћ ве ћа не го код „ма лих“ др жа ва. 
Исто вре ме но, вој на моћ за ви си и од ста ро сне и на ци о нал не струк-
ту ре ста нов ни штва. Да ље, др жа ве са из ра же ним по зи тив ним при-
род ним при ра шта јем по ста ју „те сне“, не ма ју до вољ не при вред не 
ка па ци те те да упо сле ста нов ни штво, што по спе шу је раз вој си ро-
ма штва, па и кри ми на ла, кон фли ка та и ми гра ци ја. С дру ге стра не, 
код др жа ва са не га тив ним при род ним при ра шта јем по сто ји опа-
сност од гу бље ња на ци о нал ног иден ти те та, услед кул ту ро ло шких 
при ти са ка ко ји до ла зе од стра не ими гра на та. То мо же до ве сти до 
екс пан зи је на ци о нал них ма њи на над до ма ћим ста нов ни штвом, па 
и до ства ра ња се це си о ни стич ких аспи ра ци ја, по ли тич ког на си ља 
и дру гих кон фли ка та. Нај зад, у по след ње вре ме је из ра жен про-
блем иле гал них ми гра ци ја, ко ји озбиљ но угро жа ва функ ци о ни са-
ње Европ ске уни је. Ва жна од ли ка ста нов ни штва је и сте пен раз ви-
је но сти њи хо ве без бед но сне кул ту ре.

Ре пу бли ка Ср би ја има озбиљ не де мо граф ске про бле ме и по-
ра жа ва ју ћа је ње на де мо граф ска ста ти сти ка: у од но су на ста ње 
од пре јед ног ве ка, Ту ра ка је ви ше за 400%, Ал ба на ца за 700%, 
Ру му на за 45%, Бу га ра за 38%, а Гр ка за 35%. Је ди но Ср ба да нас 
има ма ње не го пре 100 го ди на. Про сеч на по ро ди ца у Ср би ји је тро-
чла на, а про се чан брач ни пар има 0, 85 де це. Ср би ја има нај ве ћи 
мор та ли тет, а нај ма њи на та ли тет у Евро пи, због че га је Ср ба сва ке 
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го ди не ма ње за око 20 000. Го ди не 1950., по сле Фи на ца, Ср би су 
би ли нај здра ви ји на род у Евро пи; да нас су фи зич ки нај бо ле сни ји. 
У Ср би ји има ви ше оних ко ји су ста ри ји од 65 го ди на, не го оних 
ко ји су мла ђи од 15 го ди на. Про сеч на ста рост ста нов ни штва кре ће 
се у оп се гу го ди на ше сте де це ни је, а про сеч на ду жи на жи во та је 
око 73−74 го ди не. Око 72% срп ских се ла је „умр ло“. Прет по ста вља 
се да ван ма ти це, ши ром све та, жи ви око 4 000 000 Ср ба. Из ра же-
не су ми гра ци је из по гра нич них ме ста ка гра до ви ма, и из гра до ва 
ка глав ном гра ду у ко јем је кон цен три са но око че твр ти не укуп ног 
ста нов ни штва. Због не га тив не сто пе на та ли те та, Ср ба је сва ке го-
ди не ма ње и ма ње. Уко ли ко се та кав тренд на ста ви, Ср би ће у сво-
јој до мо ви ни у до глед но вре ме би ти ма њи на, а да не го во ри мо о 
сла бље њу вој них ка па ци те та и од брам бе них спо соб но сти зе мље.32)

Уз то, већ смо ви ше пу та од Европ ске уни је до би ја ли упо зо-
ре ња да ће на шим гра ђа ни ма по но во би ти уве ден „ви зни ре жим“ за 
ме ђу на род на пу то ва ња уко ли ко др жа ва не уна пре ди прак су спре-
ча ва ња и су зби ја ња иле гал них ми гра ци ја из на ше зе мље и пре ко 
на ше зе мље ка Европ ској уни ји. То ства ра лош имиџ на ше зе мље 
на ме ђу на род ној сце ни и ни ка ко не по го ду је на ци о нал ним ин те ре-
си ма Ре пу бли ке Ср би је.

Да ље, из аспе ка та на ци о нал них ин те ре са зна ча јан је и тзв. 
географско-климатскифактор. На и ме, те ри то ри ја ни је са мо про-
стор и гра ни ца су ве ре ни те та и над ле жно сти др жа ве. Она је дру-
штве но еко ном ска сре ди на ко ја зна чај но ути че на исто ри ју и по-
ли ти ку јед не зе мље. Она је по ли тич ки фак тор не кад од бит ног 
зна ча ја за суд би ну и раз ви так по је ди них на ро да. У том прав цу, она 
не ути че са мо као ге о граф ско ме сто и об лик, већ и на по ли тич-
ко–ге о граф ски од нос. Она је са став ни део исто ри је и на ци о нал ног 
би ћа по је ди них на ро да, а би ла је основ и по вод за екс пан зи је, али 
и за са рад њу: она је одва ја ла и спа ја ла у по ли ти ци, па је и озби љан 
фак тор др жав не по ли ти ке, на ци о нал не без бед но сти и на ци о нал-
них ин те ре са.33)

Ге о граф ски фак тор не сум њи во ути че на по ло жај и по на ша ње 
зе мље на ме ђу на род ној сце ни. Ово сто га што од географскогполо-
жаја, обликаземље, ње ног рељефа и климе не рет ко за ви се и еко-
ном ска, ге о стра те шка и ге о по ли тич ка моћ, што се не по сред но ре-
флек ту је на ње ну спо соб ност да оства ри сво је ин те ре се. Су ви шно 

32) Из до ку мен тар не ТВ еми си је (на зив еми си је ауто ру ни је по знат) ко ја је у мар ту 2011. 
го ди не еми то ва на на Пр вом про гра му Ра дио Те ле ви је Ре пу бли ке Срп ске. На ве де но пре-
ма – Са ша Ми јал ко вић: Националнабезбедност,  стр. 117.

33) Малаполитичкаенциклопедија, Са вре ме на ад ми ни стра ци ја, Бе о град, 1966, стр. 1 232–1 
233.
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је об ја шња ва ти зна чај плод не зе мље, ве ли ке те ри то ри је, бо гат ства 
во дом, из ла ска на мо ре, рав ни чар ског и плод ног зе мљи шта, раз-
ви је не пут не мре же, те шко про ход них пла нин ских ве на ца пре ма 
су сед ним (не при ја тељ ским) др жа ва ма, за сту пље но сти при род них 
енер гет ских ре сур са (наф та, при род ни гас, ру де, шу ме, сна га во де 
и ве тра, број сун ча них да на у го ди ни итд.), биљ не и жи во тињ ске 
ра зно ли ко сти и број но сти и слич но, за укуп ну моћ др жа ве.34)

Ге о граф ске де тер ми нат не др жа ва од њих мо гу да чи не 
озбиљ не геостратешкеиграче и геополитичкестожере, од но сно 
су бјек те од ко јих за ви се на ци о нал на и ме ђу на род на без бед ност.35) 
С тим у ве зи, раз ви је ни су и те о риј ски прав ци ко ји по ла зе од те зе 
да при ро да тла и про стор (ге о граф ски по ло жај, ве ли чи на те ри то-
ри је, из лаз на мо ре, са о бра ћај ни зна чај те ри то ри је) ко ји за у зи ма 
јед на др жа ва од ре ђу ју дру штве не ин сти ту ци је, ра сне и на ци о нал не 
осо би не, кул ту ру итд. (тзв. геополитичкашкола).36)   

 Ср би ја је пла нин ска, али и рав ни чар ска зе мља; бал кан ска, 
али и ју жно е вроп ска и по ду нав ска др жа ва; вод на, пло вид бе на и 
плод на, са бо га тим би о ди вер зи те том. Та кав ге о граф ски по ло жај је 
пред о дре дио да про стор ко ји на се ља ва срп ско ста нов ни штво има 
ве ли ки ге о по ли тич ки зна чај, јер се на ње му укр шта ју су прот ста-
вље ни ге о по ли тич ки ин те ре си ве ли ких си ла, раз ли чи ти ре ли гиј-
ски ути ца ји и ци ви ли за ци је и пре ко ње га про ла зе ва жни са о бра-
ћај ни ко ри до ри и це во во ди. У том сми слу, Ср би ја је у так тич кој 
по зи ци ји да лак ше до стиг не на ци о нал не ин те ре се; исто вре ме но, 
ње не ин те ре се угро жа ва ју моћ не др жа ве чи ји се на ци о нал ни ин те-
ре си про те жу над ге о про сто ром Ср би је.37)

34) Оп шир ни је, у – Бо бан Ми лој ко вић, „Са вре ме ни ге о то по граф ски ма те ри ја ли за по тре-
бе по ли ци је – ка рак те ри сти ке и на чин ко ри шће ња“, Безбедност, број 4, Ми ни стар ство 
уну тра шњих по сло ва Ре пу бли ке Ср би је, 2007, стр. 108–139.

35) Активнигеостратешкииграчи су др жа ве ко је има ју спо соб ни сти и на ци о нал не сна ге 
да сво ју моћ и ути цај спро ве ду и ван сво јих гра ни ца ка ко би про ме ни ли по сто је ће ге о-
по ли тич ко ста ње ства ри. Геополитичкистожери су оне др жа ве чи ји зна чај се не из во ди 
из њи хо ве мо ћи и мо ти ва ци је, већ пре из њи хо вог осе тљи вог по ло жа ја и због то га што 
њи хо во по тен ци јал но ра њи во ста ње мо же да иза зо ве по сле ди це на по на ша ње ге о стра-
те шких игра ча. Збиг њев Бже жин ски: Великашаховскатабла, ЦИД, Под го ри ца, 2001, 
стр. 42–43.

36) Во јин Ди ми три је вић; Ра до слав Сто ја но вић: Основитеоријемеђународниходноса, Слу-
жбе ни лист СФРЈ, Бе о град, 1977, стр. 95.

37)  Из го во ра проф. др Са ше Ми јал ко ви ћа на про мо ци ји књи ге Ду ша на Про ро ко ви ћа: Ге-
ополитикаСрбије–положајиперспективенапочеткуXXIвека, ко ја је одр жа на 20. 
но вем бра 2012. го ди не.

 http://www.slgla snik.com/%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B5%D0%BB
%D0%BD%D0%BE/%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%BF%D
1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%99%D0%B5%-
D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%9A%D0%B8%D0%B3%D0%B0-%D0%B3%D0%
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МЕЂУНАРОДНИФАКТОРИОСТВАРИВОСТИ

НАЦИОНАЛНИХИНТЕРЕСАРЕПУБЛИКЕСРБИЈЕ

Под тзв. ме ђу на род не фак то ре оства ри во сти на ци о нал них 
ин те ре са Ре пу бли ке Ср би је у усло ви ма ме ђу на род них ин те гра ци ја 
мо гу да се под ве ду: ре ал на „моћ“ Ре пу бли ке Ср би је и до жи вљај те 
мо ћи у ме ђу на род ном ор ку же њу, ста ње са вре ме них ме ђу на род них 
од но са и ути цај ак ту ел них до ми нант них ге о по ли тич ких кре та ња 
на уну тра шњи и ме ђу на род ни по ли тич ки жи вот Ср би је.

За шти та на ци о нал них вред но сти и оства ри ва ње на ци о нал-
них ин те ре са у над ле жно сти је на ци о нал ног си сте ма без бед но сти. 
То зна чи да се у за шти ти на ци о нал них вред но сти и до сти за њу на-
ци о нал них ин те ре са др жа ва осла ња на по тен ци ја ле сво је мо ћи.38)

У са вре ме ној ге о по ли тич кој ствар но сти, по и ма ње и прак-
ти ко ва ње мо ћи др жа ва је зна чај но из ме ње но у од но су на вре ме 
„хлад ног ра та“. Не ка да је моћ би ла од ре ђе на ве ли чи ном те ри то-
ри је, бро јем ста нов ни ка, вој ном мо ћи, бо гат ством у тзв. гру бим 
си ро ви на ма и из во ри ма енер ги је. Да нас су зна чај ни из во ри мо ћи 
још и сте пен тех нич ко-тех но ло шког раз во ја, обра зов на и ста ро сна 
струк ту ра ста нов ни штва, али и ути цај на до но ше ње од лу ка у ме-
ђу на род ним ор га ни за ци ја ма. Да ље, но ви ви до ви ис по ља ва ња мо-
ћи др жа ве су и при влач ност кул тур них до ба ра, иде о ло ги је, на чи на 
раз ми шља ња и жи во та итд. Реч ју, моћ се цр пи из привлачности
укупногцивилизацијскогобрасца. Та ко „твр ду моћ“ (hardpower), 
ко ја је оли че на у вој ној мо ћи, све ви ше по ти ску ју еко ном ско-фи-
нан сиј ска, тех нич ко-тех но ло шка, ко му ни ка циј ско-ин фор ма тив на, 
по ли тич ка и сво је вр сна де мо крат ско-дру штве на моћ („ме ка моћ“ 
– softpower). Ме ђу тим, но ва не вој на ди мен зи ја без бед но сти сва ка-
ко још ду го не ће у пот пу но сти ис кљу чи ти вој на сред ства у про ми-
шља њу без бед но сти.39)

Моћ зе мље је про дукт ви ше ви до ва мо ћи, ко ји се ба зи ра ју на 
свим на ве де ним на ци о нал ним и др жав ним вред но сти ма. Ге не рал-
но, то су:

B5%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0
%B0-%D1%81%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B5, до ступ но 25. но вем бра 
2012.

38) Оп шир ни је, у – Ра до слав Га ћи но вић: Безбедноснафункцијадржаве, Ин сти тут за по ли-
тич ке сту ди је, Бе о град, 2012.

39) Дра ган Р. Си мић: Наукаобезбедности–савремениприступибезбедности, Слу жбе ни лист 
СРЈ и Фа кул тет по ли тич ких на у ка, Бе о град, 2002, стр. 37–38.
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– војнамоћ, тј. по се до ва ње мо бил них и об у че них људ ских 
и ре спек тив них ма те ри јал них вој них ка па ци те та ко ји су 
спо соб ни да у су ко бу са про тив нич ком сна гом из во ју ју 
по бе ду и по ко ре га, на ме та ју ћи му во љу и шти те ћи ин те-
ре се сво је вла де;

– економско-енергетскамоћ, од но сно по се до ва ње си ро вин-
ских, струч них ка дров ских, про из вод них, енер гет ских, 
фи нан сиј ских и слич них ка па ци те та ко ји др жа ву чи не бо-
га том, а ње ним гра ђа ни ма га ран ту ју за до во ља ва ју ћи жи-
вот ни стан дард. Та кве др жа ве су и вој но, тех но ло шки и 
кул тур но моћ не, и ути цај не у ме ђу на род ним од но си ма;

– моћ знања и технолошко-информациона моћ, као кон-
ти ну и ра ни раз вој на у ке, тех ни ке и тех но ло ги је ко јим се 
уна пре ђу ју обра зов ни, про из вод ни, ко му ни ка циј ски, ис-
тра жи вач ки и жи вот ни про це си, али и вој на и еко ном ска 
моћ зе мље. Информационамоћ, ко ју по се ду ју зе мље са 
раз ви је ни јом ин фор ма ци о ном тех но ло ги јом уна пре ђу је 
тех но ло шку моћ и омо гу ћа ва им кон тро лу чво ро ва тран-
сна ци о нал них ко му ни ка ци ја и елек трон ског са о бра ћа ја;

– културнамоћ, тј. раз ви је ност кул ту ре, тра ди ци је, на ци-
о нал не све сти, на ци о нал ног иден ти те та и без бед но сне 
кул ту ре, чи ме дру штво по ста је мо дер на, сло жна и хар мо-
нич на це ли на спо соб на да се од у пре прет ња ма по на ци о-
нал не вред но сти и ин те ре се и да свој до при нос њи хо вом 
пре ва зи ла же њу;

– политичкамоћ, ко ја се ја вља као ре зул тан та на ве де них 
ти по ва мо ћи др жа ве, а огле да се у спо соб но сти др жа ве 
да до ми ни ра или да бар рав но прав но уче ству је у зби ва-
њи ма на ме ђу на род ној сце ни, тј. да у од но си ма са дру гим 
др жа ва ма и су бјек ти ма ме ђу на род них од но са не у тра ли ше 
све прет ње и по ве ћа из ве сност за до во ље ња на ци о нал них 
ин те ре са.40)

Да ље, ме ђу на род ни од но си су од но си су бје ка та ме ђу на-
род ног пра ва, од но сно су бје ка та ме ђу на род них од но са. То су, пре 
све га, по ли тич ка те ри то ри јал на пот пу на дру штва (др жа ве); за тим 
ме ђу на род ни су бјек ти ме ђу на род них од но са – ме ђу на род не (ме ђу-
др жав не – ме ђу вла ди не) ор га ни за ци је и тран сна ци о нал ни су бјек-
ти ме ђу на род них од но са (ме ђу на род не не вла ди не ор га ни за ци је, 
тран сна ци о нал ни по ли тич ки по кре ти, тран сна ци о нал не вер ске 

40) Са ша Ми јал ко вић: Исто, стр. 159–160. Упо ре ди са – Збиг њев Бже жин ски: Исто, стр. 
28–29.
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ор га ни за ци је, тран сна ци о нал не при вред не ор га ни за ци је и тран-
сна ци о нал не не фор мал не дру штве не гру пе – сек те, тај на дру штва, 
дру штва фи нан сиј ских оли гар ха итд.).41) У том сми слу, и на ци о-
нал ни ин те ре си Ре пу бли ке Ср би је усло вље ни су ин те ре си ма на ве-
де них су бје ка та ме ђу на род них од но са. Ов де ни је реч са мо о спољ-
но по ли тич ким, не го и о тзв. уну тра шњим ин те ре си ма зе мље, ко ји 
се че сто пре пли ћу са ин те ре си ма на ве де них су бје ка та ме ђу на род-
них од но са.

До сти за ње на ци о нал них ин те ре са и, уоп ште за шти та на ци о-
нал не без бед но сти је бит но усло вље но ме ђу на род ним од но си ма, и 
то из нај ма ње два аспек та: ме ђу на род ни од но си мо гу да бу ду га рант 
на ци о нал них ин те ре са, али и уз вор њи хо вог угро жа ва ња. Због то га 
мно ге др жа ве сво ју без бед ност, а ти ме и без бед ност сво га дру штва 
ве зу ју за вој не си ле, сту па ју ћи са њи ма у из ве сне са ве зе, да ју ћи им 
из ве сне уступ ке, за тим при сту па ју у из ве сне ме ђу на род не ор га ни-
за ци је, ве зу ју сво ју при вре ду и енер ге ти ку за при вре ду и енер ге-
ти ку дру гих др жа ва, раз ви ја ју при ја тељ ске од но се итд. Ре пу бли ка 
Ср би ја је, осим члан ства у Ује ди ње ним на ци ја ма, Ор га ни за ци ји за 
европ ску без бед ност и са рад њу и број ним дру гим ме ђу на род ним 
ор га ни за ци ја ма, ујед но и чла ни ца про гра ма Парт нер ство за мир и 
по тен ци јал на чла ни ца Европ ске уни је. Ти ме се ауто мат ски не ће 
ре ши ти прој ни про бле ми Ре пу бли ке Ср би је, али ће се олак ша ти 
ре а ли зо ва ње по је ди них на ци о нал них ин те ре са, на ро чи то уко ли ко 
то за ви си и од од лу ке по ме ну тих ме ђу на род них ор га ни за ци ја.

Нај зад, ка да је реч о геополитичкимконцепцијама „ве ли ких 
си ла“ и ути цај них др жа ва на оствар љи вост на ци о нал них ин те ре-
са Ре пу бли ке Ср би је он да се, пре све га, ми сли на гео-иде о ло ги је 
тзв. атлан ти зма, евро а зи јат ства, (сред ње е е вроп ског) кон ти нен та-
ли зма и нео о сма ни зма.42) Ови спољ но по ли тич ки фак то ри сна жно 
де тер ми ни шу на ци о нал ну стра те ги ју про кла мо ва ња, до сти за ња и 
за шти те на ци о нал них ин те ре са:

– атлантизам про па ги ра ју Сје ди ње не Аме рич ке Др жа ве, 
уз сна жан осло нац на Ве ли ку Бри та ни ју. Ов де ни је реч са-
мо о ути ца ју НА ТО на гло бал на по ли тич ка зби ва ња, већ и 
о тен ден ци ји „по за пад ња ча ва ња“ остат ка све та, од но сно 
уре ђи ва ња по ли тич ког, еко ном ског, со ци јал ног и без бед-
но сног си сте ма, као и упо до бља ва њу иде о ло ги је, кул ту ре 
и пси хо ло ги је ма лих зе ма ља стан дар ди ма „бо га тог, сло-
бод ног и срећ ног“ За па да. Ге не рал но, све се сво ди на тзв. 

41) Во јин Ди ми три је вић; Ра до слав Сто ја но вић: Исто, стр. 141–196.

42) Ду шан Про ро ко вић: ГеополитикаСрбије:ПоложајиперпективенапочеткуXXIвека, 
Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2012. стр. 421.
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ге о по ли тич ком по ста вља њу по зи ци је САД у од но су на 
на ци о нал ну и свет ску еко но ми ју, а у по след ње вре ме и 
на тзв. бор бу про тив гло бал ног те ро ри зма и не де мо крат-
ских ре жи ма и бор бу за људ ска пра ва. „При ти сци“ на Ре-
пу бли ку Ср би ју ов де се вр ше кроз зах те ве ко ја она мо ра 
да ис пу ни као чла ни ца Парт нер ства за мир на евен ту а ал-
ном пу ту ка НА ТО, од но сно као кан ди дат за учла ње ње у 
Европ ску уни ју. До дат не при ти ске на Ре пу бли ку Ср би ју 
чи ни и вој но при су ство НА ТО на под руч ју ју жне срп ске 
по кра ји не и отво ре но по др жа ва ње не за ви сно сти са мо-
про кла мо ва не „Ре пу бли ке Ко со во“; 

– евроазијатство про па ги ра Ру ска Фе де ра ци ја („мај ка Ру-
си ја“), а огле да се у ши ре њу ру ских ге о по ли тич ких ути-
ца ја ван Ру си је, а пре све га на ге о про стор Ази је и Евро пе. 
Ге не рал но, он је кон ку рент ски оста лим ге о по ли тич ким 
кон цеп ци ја ма, а „опо зи ци о ни“ је атлан ти зму. Пре ма ње-
му, свет је по де љен из ме ђу два цен тра око ко јих се фор-
ми ра ју „ве ли ки про сто ри“. Је дан од тих цен та ра је Ру си ја, 
а про стор ко ји се око ње фор ми ра тре ба ло би да чи не: 
зе мље чла ни це За јед ни це не за ви сних др жа ва и по је ди-
не др жа ве Ис точ не Евро пе (зе мље тзв. Евро а зиј ске уни-
је). Иде о ло шки, из ве сни цен три по ли тич ки мо ћи Ср би-
је су ве о ма бли ски овој кон цеп ци ји; ге о граф ски, Ср би ја 
је уда ље на од Ру си је, Укра ји не и Цр ног мо ра; ре ал но, за 
оче ки ва ти је ве ли ку ре ак ци ју опо зи ци не иде о ло ги је (тзв. 
атлан ти стич ку кон тра ре ак ци ју). Чи ње ни ца је да Ср би ју за 
Ру си ју ве же ду го го ди шње при ја тељ ство, али и да Ср би ја 
има ко ри сти од ру ске еко ном ске по мо ћи и ин ве сти ци ја43);

– (средњееевропски) континентализам про па ги ра Не мач-
ка, уз по др шку Аустри је, а ка сни је и Сло ве ни је и Хр ват-
ске. Циљ је ши ре ње ути ца ја Не мач ке на сред њу Евро пу. 
Ме ђу тим, не мач ка пре власт зах те ва да ље те ри то ри јал но 
рас пар ча ва ње Ср би је, јер ја ча ње не мач ког ути ца ја зах те ва 
сла бље ње Ср би је. Иако је ри вал ство са Не мач ком зна чај-
но из ра же но још од Пр вог свет ског ра та, Не мач ка је (на-
жа лост, и вој но) при сут на на про сто ру Ре пу бли ке Ср би је, 
кроз уче шће у тзв. ме ђу на род ним ми ров ним сна га ма на 
под руч ју Ауто ном сне по кра ји не Ко со во и Ме то хи ја. У ре-
а ли зо ва њу ове иде о ло ги је мо гу ћи су кон флик ти са но си о-
ци ма евро а зи јат ске ге о по ли тич ке кон цеп ци је;

43) Упо ре ди са – Алек сан дар Са ша Га јић: „Пер спек ти ве срп ско-ру ских од но са у кон тек сту 
са вре ме не свет ске кри зе“,  Националниинтерес, број 2, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, 
Бе о град, 2012, стр. 59–78.
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– неоосманизам про па ги ра Тур ска. Ова се кон цеп ци ја су-
сре ће са ви ше ди ле ма у по гле ду ко ха би та ци је са не ком 
од на ве де них стра те ги ја, ка да би из ве сност ње ног ре а ли-
зо ва ња зна чај но по ра сла: из исто риј ског угла, вр ло је ве-
ро ват но при бли жа ва ње ан гло сак сон ском атлан ти зму, јер 
је Тур ска зна чај на чла ни ца НА ТО и са ве зник САД. Исто-
вре ме но, из стра те шког угла, нео о сма ни зму је нај и спла-
ти ви је да пак ти ра са не мач ким кон ти нен та ли змом, јер би 
се та ко ство рио ге о по ли тич ки блок ко ји би се про те зао 
од Ме ди те ра на до Атлан ти ка; ге о граф ски, нај при род ни-
је би би ло да се нео сма ни зам при бли жи евро а зи јат ству, 
јер је Тур ска за пра во евро а зиј ска др жа ва. Ина че, ути цај 
нео о сма ни зма већ је одав но не спо ран и, осим у јав ним 
на сту пи ма број них ал бан ских, бо сан ских, ма ке дон ских, 
срп ских и бу гар ских по ли ти ча ра, еви ден тан је и у еко-
ном ским ин ве сти ци ја ма, обра зов ном си сте му, ме диј ском 
про сто ру, на по љу ху ма ни тар ног ра да и у тзв. шоу-би зни-
су у зе мља ма на ве де них по ли ти ча ра.44)

По ред ових, за из ве сност до сти за ња и ре а ли зо ва ња на ци-
о нал них ин те ре са Ре пу бли ке Ср би је зна чај не су и ге о по ли тич ке 
кон цеп ци је Фран цу ске, Ита ли је, Цр не Го ре, Ки не, Ал ба ни је итд., 
али је њи хов ути цај на на ци о нал не ин те ре се Ре пу бли ке Ср би је ма-
њи не го ути цај ге о по ли ти ке ве ли ких си ла.

Ге не рал но, све по ме ну те ге о пол тич ке кон цеп ци је има ју ве-
ли ки ути цај на про па ги ра ње и оства ри ва ње на ци о нал них ин те ре са 
Ре пу бли ке Ср би је. Де ло ва ње не ких од њих ди рект но је упе ре но 
про тив по је ди них на ци о нал них ин те ре са: атлан ти зам по др жа ва 
не за ви сност ла жне „Ре пу бли ке Ко со во“; кон ти нен та ли зму не од го-
ва ра ја ка и ве ли ка Ср би ја; нео о сма ни зам по др жа ва му сли ма не од 
ко јих не ки у Ра шкој обла сти има ју се па ра ти стич ке те жње, а не ки 
са под руч ја Бо сне и Хер це го ви не и пре тен зи ци о ни стич ке на ме ре. 
Исто вре ме но, по је ди ни од на ци о нал них ин те ре са су  те шко оства-
ри ви без по др шке зе ма ља ко је су њи хо ви иде о ло шки про па га то ри 
(нпр., при јем у Европ ску уни ју без по др шке но си ла ца атлан ти зма 
и кон ти нен та ли зма; раз вој спољ но тр го вин ске раз ме не и еко ном-
ска ин ве сти ра ња без но си ла ца евро а зи јат ства итд.). У та квом ам-
би јен ту, по ли тич ки ли де ри би мо ра ли да му дром ди пло ма ти јом и 
ве штим „ба лан си ра њем“ на ме ђу на род ној ге о по ли тич кој сце ни 
ство ре усло ве за оства ре ње на ци о нал них ин те ре са, што ни је ни 
ма ло ла ко.

44)  Ду шан Про ро ко вић:Исто, стр. 421−466.
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PROTECTIONOFNATIONALINTERESTS
OFREPUBLICOFSERBIAINPROCESSOF
THEINTERNATIONALINTREGRATIONS

Summary
The re a li za tion and the pro tec tion of na ti o nal in te rest is, tra di ti o-

naly, lin ked with the sta te of na ti o nal se cu rity; na ti o nal Se cu rity im pli-
es unob struc ted ac hi e ving, enjoying and de ve lo ping of na ci o nal va lu es 
and cer ta inty of re a li zing na ti o nal in te rests, ab sen ce of thre ats to na ti-
o nal va lu es and in te rests, as well as ab sen ce of fe ar that they will be 
en dan ge red. Ca pa bi lity of sta te to re gu larly de ter mi ne and ef fi ci ently 
re a li ze na ti o nal in te rests, de pends on the le vel of se cu rity of so ci ety, 
sta te and in ter na ti o nal com mu nity. The po licy of ca rrying out na ti o nal 
in te rests is com pli ca ted be ca u se it is “stretched” bet we en real na ti o nal 
ne eds, so cial in te rests, po li ti cal and in for mal (in te rest and lobbying) 
gro ups, na ti o nal po wer, the sta te of na ti o nal and in ter na ti o nal se cu rity, 
na ti o nal and in ter na ti o nal right, fo re ign po licy of ot her sta tes and po-
li ti cal in ter na ti o nal or ga ni za ti ons. As well as to pro pa ga tion of na ti o-
nal in te rests, sta te smen are not al ways ob jec ti ve, and of ten chan ges in 
re gi me in co un tri es in tran si tion so me ti mes re qu i re dra sti cally chan ge 
in agen da of na ti o nal in te rests. Even tu ally, con tra po si ti ve at ti tu des in 
terms of dec la ring and the man ner of ac hi e ving na ti o nal in te rests can 
en co u ra ge con flicts of na ti o nal and in ter na ti o nal pro por ti ons, espe ci ally 
in so ci e ti es with un de ve lo ped to le ran ce, se cu rity and po li ti cal cul tu re, 
in which the con ti nu ity in le a ding na ti o nal po li tics do es not exist. In 
such tur bu lent cir cum stan ces it is not that sim ple to de fi ne and ac hi e ve 
na ti o nal pri o ri ti es, and with that en su re na ti o nal se cu rity. That is the si-
tu a tion with the Re pu blic of Ser bia too, which is a co un try in tran ssi tion 
and in the pro cess of in ter na ti o nal in te gra ti ons.
Key words: po li tics, na ti o nal in te rests, na ti o nal va lu es, na ti o nal se cu rity, in-

ter na ti o nal in te gra ti ons, Re pu blic of Ser bia.
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Resume
The fun ction of na ti o nal in te rests is to ac hi e ve, pro mo te and 

pro tect na ti o nal va lu es and, in turn, na ti o nal se cu rity.  The ir de fi ni tion 
sho uld, the re fo re, de ri ve from the de ter mi na tion of the hig hest-ran king 
sta te le a der ship re gar ding the most ap pro pri a te ways of pro tec ting and 
pro mo ting the so cial and na ti o nal va lu es.  The agen da of the na ti o nal 
in te rests shall be con di ti o ned by the exi sting system of va lu es, as well 
as by both the exi sting and pro jec ted se cu rity ne eds of the sta te and so-
ci ety, be ca u se the in te rests may al so pro du ce the need; pre va lent va lu es 
in flu en ce the con tents and the physi og nomy of the in te rests, and the 
in te rests play a sig ni fi cant ro le in the for ma tion, ma in te nan ce, and mo-
di fi ca tion of the va lue system.

Ho we ver, one of the most com mon pro blems as so ci a ted with 
the na ti o nal in te rests is the ir “fal se pre sen ta tion” and “ac hi e ve ment by 
inap pro pri a te met hods”.  Na mely, the na ti o nal in te rest are, as a po li ti-
cal ca te gory, ide o lo gi cally co lo u red, and thus may, so me ti mes, ac tu ally 
co ver up for the in te rests of po li ti cal and eco no mic oli garchs, in te rest 
gro ups and lob bi es or ot her in for mal cen tres of po wer.  The plu ra lity 
of proc la i med in te rests can lead to the ir mu tual con fron ta tion, both at 
the na ti o nal and the in ter na ti o nal le vels, which in turn may ge ne ra te 
con flicts.  At the sa me ti me, ac hi e ving the na ti o nal in te rests at any cost, 
in clu ding even il le gi ti ma te me ans, may thre a ten the in te rests and va lu-
es of a part of the po pu la tion of the sta te or ot her sta tes, the reby al so 
in ci ting con flicts.  The dan ger is even gre a ter be ca u se the sta te go vern-
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ments fre qu ently rely on the in stru ments of na ti o nal po wer in the ir at-
tempts to ac hi e ve the na ti o nal in te rests, which even tu ally im pli es re sor-
ting to the use of co er cion of a po li ti cal, eco no mic, or mi li tary na tu re.  
The re la ti on ship bet we en the na ti o nal in te rests and (na ti o nal) se cu rity 
is the re fo re very com plex.

Mo re spe ci fi cally, sta te se cu rity is un cer tain un less the re are cle-
arly de fi ned na ti o nal in te rests; the ac hi e ve ment of the na ti o nal in te rests 
pro tects and pro mo tes the na ti o nal va lu es and the reby al so na ti o nal se-
cu rity; a fa i lu re to ac hi e ve the na ti o nal in te rests do es not ne ces sa rily 
pre sent a thre at to the na ti o nal va lu es and na ti o nal se cu rity;  by fa i ling 
to ac hi e ve its own in te rests, a sta te may thre a ten the se cu rity, va lu es, 
and in te rests of ot her sta tes and su bjects;  if fal sely proc la i med (due to 
the lobbying of in te re sted gro ups), the na ti o nal in te rests can je o par di-
ze the se cu rity of the sta te that proc la i med it; the plu ra lity of in te rests 
of ten le ads to con fron ta ti ons of dif fe rent in te rests that in du ces con flicts 
bet we en the ir advo ca tes.

The re fo re, in or der to avoid the pit falls of bi a sed pro pa gan da, un-
law ful and il le gi ti ma te re a li za tion, the na ti o nal in te rests sho uld, among 
ot her things, be ba sed on the na ti o nal va lu es, on the real se cu rity ne eds 
of the so ci ety and the sta te, as well as on the na ti o nal and in ter na ti o nal 
law; they must not je o par di ze the va lu es of ot her sta ke hol ders at the na-
ti o nal and in ter na ti o nal sce ne.  The se in te rests sho uld be proc la i med as 
the stra tegy of na ti o nal se cu rity to get her with ot her na ti o nal stra te gi es, 
which are to be the re sult of mul ti di sci pli nary sci en ti fic re se arch.  It is 
al so vi tal to en su re tran spa rency in the work of sta te bo di es and non-
sta te bo di es re spon si ble for the re a li za tion of na ti o nal in te rests, which 
sho uld be com bi ned with me a su res of ef fec ti ve an ti-cor rup tion po licy.  
It is ne ces sary to pro mo te hu man rights and fre e doms and im pro ve the 
mec ha nism of the ir pro tec tion.  The pu blic opi nion re gar ding the ne-
eds and ways of re a li sing the na ti o nal in te rests that might bring in to 
qu e sti on the in te grity or sur vi val of cer tain na ti o nal va lu es sho uld be 
so ught in a re fe ren dum.  The de ve lop ment of in ter na ti o nal re la ti ons and 
ac ces sion of the sta te to in ter na ti o nal or ga ni za ti ons in cre a se the cer ta-
inty of re a li zing na ti o nal in te rests, whi le pro mo tion of se cu rity cul tu re, 
po li ti cal cul tu re, and to le ran ce in par ti cu lar, re du ces the pos si bi lity of 
esca la tion of in ter nal and in ter na ti o nal con flicts bet we en the pro mo ters 
of dif fe rent in te rests.

Alt ho ugh in the era of glo ba li za tion and com pre hen si ve in ter na-
ti o nal in te gra ti ons the sta te has been gra du ally lo sing so me of its on-
to lo gi cal fe a tu res and fun cti ons, it will pro bably re main the pri mary 
form of or ga ni zed so ci ety and the key fac tor of in ter na ti o nal se cu rity 
for a long ti me.  It is a known fact that the sur vi val of the sta te, na ti o nal 
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sur vi val, ter ri tory, po li ti cal in de pen den ce, and physi cal self-pre ser va-
tion are cru cial va lu es that no sta te or na tion of the world will wil lingly 
gi ve up com ple tely.  This le ads us to a con clu sion that the con cept of 
na ti o nal se cu rity shall long do mi na te the in ter na ti o nal sce ne, cal ling for 
un hin de red im ple men ta tion of the po licy of na ti o nal in te rests.

* Овај рад је примљен 19. новембра 2012. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 10. децембра 2012. године.
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