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Про бле ми ста бил ног снаб де ва ња енер ги јом у два де сет и 
пр вом ве ку би ће до ми нант ни ји од би ло ког дру гог ва жног ге о-

* Научни саветник у Институту за политичке студије, Београд
** Овај текст је настао као део рада у оквиру пројеката бр. 179009, који финансира 

Министарство просветe, наукe и технолошког развоја Републике Србије. 



ПОЛИТИКАНАЦИОНАЛНЕБЕЗБЕДНОСТИброј1/2014 стр.3144.

32

по ли тич ког про бле ма да на шњи це. Иако су пи та ња на ци о нал них 
те ри то ри ја, си ро ви на, про из вод ње хра не, из во ри шта пит ке во де, 
де мо гра фи је, де ло ва ња ре ли гиј ског фак то ра и сл. та ко ђе ва жни ге-
о по ли тич ки фе но ме ни ко ји ће пре суд но ути ца ти на гра ђе ње бу ду-
ће струк ту ре ге о по ли тич ке мо ћи у све ту, сма тра мо да су про бле ми 
енергетскебезбедности,енергетскемеђузависностииенегетске
стабилности, већ да нас пре те жни ји, а да ће у на ред ним де це ни-
ја ма све ви ше до би ја ти на зна ча ју. Ово је осо би то ва жно ка да се у 
по ље на шег ис тра жи ва ња фо ку си ра про стор да на шње Евро пе, тач-
ни је Европ ске Уни је, и ње го ва хроничназависностоденергената 
ко ји се мо ра ју уво зи ти, осо би то из пра ва ца снаб де ва ња ко ји иду из 
Ру ске Фе де ра ци је. По сто је ћа мре жа за тран спорт енер ге на та (пре 
све га наф те и га са) од Ру си је ка зе мља ма ЕУ, не за до во ља ва сво јим 
ка па ци те ти ма ра сту ћу по тре бу Евро пе за енер ги јом. Tакође, Ру си-
ја на сто ји да отво ри и из гра ди ал тер на тив не то ко ве енер ги је (Се-
вер ни ток), ко ји ће у пот пу но сти из бе ћи по сто је ће у ве ли кој ме ри 
ба ри јер не и по вре ме но ком про ми то ва не тра се (Укра ји на и Бе ло ру-
си ја) или де ли мич но по сре до ва не али са ве ћим сте пе ном по у зда-
но сти ка кав тре ба да бу де Ју жни ток, ка да бу де са гра ђен. По сто је ћи 
пла но ви ЕУ за енер гет ску ди вер си фи ка ци ју снаб де ва ња и суп сти-
ту ци ју кла сич них об ли ка енер ги је ал тер на тив ним и об но вљи вим 
из во ри ма по ка за ли су се не до стат ним. Од у ста ја ње не ких зе ма ља 
ЕУ од да ље град ње ну кле ар них ре ак то ра, као и град ње си сте ма са 
об но вљи вим ре сур си ма због сво је спо ро сти и мањ ка во сти у ка па-
ци те ти ма још ви ше дра ма ти зу ју и она ко по сло вич но зна чај ну енер-
гет ску усло вље ност и ме ђу за ви сност ЕУ и Ру си је. Онасевећдуже
временауназаднеможесводитисамонапукиодноспроизвођача
ипотрошачаенергената(нафтеигаса),већпресвегапостајепи
тањенеизбежнегеополитичкепрекомпозицијепостојећиходно
саипотребеуспостављањатешњеикоординисанесарадњеова
двазначајнагеополитичкаентитета. На сто ја ње САД да одр жи 
ефи ка сну кон тро лу над тим про це си ма (осо би то над по на ша њем 
и ин те ре си ма сво јих европ ских са ве зни ка), да по ква ри по сто је ће 
пла но ве га сне ди вер си фи ка ци је ко ји иду из Ру си је, као и да по ти-
сне Ру си ју и огра ни чи ње ну енер гет ску пе не тра ци ју у про стор ЕУ, 
до дат но усло жња ва ју и она ко ком пли ко ва не од но се на ге о по ли тич-
кој и еко ном ској ма пи Евро пе.

У скло пу та квих сло же них ге о по ли тич ких од но са и окол но-
сти на укуп но ло шу по зи ци ју Ср би је ути ца ла је сва ка ко и чи ње-
ни ца да је до са да до Ср би је до пи рао са мо је дан ма ли крак ка пи-
лар ног ка рак те ра си сте ма енер гет ског снаб де ва ња Евро пе га сом 
из Ру си је, ко ји је пре ко Укра ји не и Ма ђар ске сти зао и до Ср би је. 
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Слич на је си ту а ци ја и ка да го во ри мо о наф то во ди ма, јер је Ср би ја 
по ве за на је ди но са ста ром тра сом бив шег Ју го сло вен ског наф то во-
да. Да кле ова сво је вр сна изолованостодноснопериферност на шег 
до са да шњег ге о е нер гет ског по ло жа ја у од но сно на по сто је ће тра се 
глав ног енер гет ског снаб де ва ња Евро пе, мо же би ти пре вла да на је-
ди но ко нач ним за вр шет ком тра се Ју жног то ка га со во да. У овом ра-
ду ће мо у на став ку по ку ша ти да бо ље де фи ни ше мо и ана ли зи ра мо 
ње гов еко ном ски, енер гет ски, по ли тич ки али и ге о по ли тич ки зна-
чај за Ср би ју. Да ли је град ња га со во да Ју жни ток, са мо из ван ред на 
шан са за еко ном ски на пре дак и раз вој Ср би је или ће по слу жи ти за 
још ду бљу по де лу срп ског дру штва на оне сна ге ко је су опре де ље-
не за Евро а тлант ске ин те гра ци је или пак за те шњу и кон крет ни ју 
са рад њу са Ру си јом и Евро а зиј ском ге о по ли тич ком струк ту ром.

Зна чај из град ње га со во да Ју жни ток за Ср би ју та ко ђе је нео п-
ход но ја сно си ту и ра ти у кон текст на шег укуп но ло шег енер гет ског 
би лан са. Ср би ја де це ни ја ма у на зад ни је гра ди ла не ки зна чај ни ји 
обје кат енер гет ске ин фра струк ту ре, ни ти до бро га здо ва ла сво јим 
енер гет ским ре сур си ма ка ко об но вљи вим та ко и нео б но вљи вим. 
Уз то срп ска др жа ва је оста ла без ефи ка сне кон тро ле над огром-
ним руд ним и енер гет ским ре сур си ма због оку па ци је АП Ко со ва и 
Ме то хи је од стра не САД и ње них НА ТО са ве зни ка и ти ме још ви-
ше оте жа ла сво ју и она ко не за вид ну ге о е ко ном ску и ге о по ли тич ку 
си ту а ци ју. 

ЕУИРУСИЈАУПРОЦЕСИМААКТУЕЛНИХ
ГЕОЕНЕРГЕТСКИХИГЕОПОЛИТИЧКИХ
ПРЕКОМПОНОВАЊАОДНОСАМОЋИ

Још у вре ме тра ја ња сна жних хлад но-ра тов ских кон фрон-
та ци ја За пад не Евро пе и Вар шав ског пак та, се дам де се тих го ди на 
про шлог ве ка, ка да су сви об ли ци еко ном ске, кул тур не и по ли тич-
ке са рад ње би ли све де ни на ми ни мум, За пад на Евро па и та да шњи 
СССР по че ли су у про сто ру из град ње но вих енер гет ских струк ту-
ра снаб де ва ња Евро пе енергијомугљоводоника (наф те и га са) да 
гра де пр ве об ли ке ин те гра ци о них про це са Евро пе и Со вјет ског 
бло ка. Геоенергетика је да кле би ла нај по вољ ни ји об лик са рад ње 
ко ји је вре ме ном све ви ше до би јао на са др жа ју и зна ча ју. Та сво је-
вр сна енергетскадипломатија би ла је али и оста ла нај си гур ни ји 
а не та ко рет ко и је ди ни пут за ус по ста вља ње кон крет не са рад ње 
из ме ђу ве ли ких ге о по ли тич ких опо не на та а у пер спек ти ви и мо-
гу ћих парт не ра. Енергетскират ко ји се ди љем све та де це ни ја ма 
у на зад во дио из ме ђу САД и ње го вих са ве зни ка и СССР од но сно 
Ру ске Фе де ра ци је да нас, нај ве ћу кон цен тра ци ју ге о по ли тич ког су-
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ко бља ва ња (ни ског ин тен зи те та кон фликт но сти) ис по ља вао је баш 
на про сто ру Европ ског кон ти нен та. ЕУ је та ко по ста ла та лац ових 
ге о е нер гет ских ига ра мо ћи то ну ћи све ду бље у енер гет ску за ви-
сност.

"Бу ду ћи да је ге о е ко ном ски рат" за по се до ва ње, кон тро лу, 
екс пло а та ци ју и тран спорт не ко ри до ре си ро ви на све не ми ло срд-
ни ји, по раст де фи ци тар но сти ЕУ у бу дућ но сти би ће све из ра же-
ни ји огра ни ча ва ју ћи фак тор ње ног раз во ја. Сход но то ме, и ге о по-
ли тич ке им пли ка ци је мо гу се не дво сми сле но пред ви де ти - ЕУ ће 
све ви ше да се пре тва ра у за ви сан "обје кат" гло бал них од но са."1) 
Без об зи ра о ком се пе ри о ду по сле рат ног су ко бља ва ња ра ди, САД 
су европ ски про стор на ро чи то ње гов за пад ни део сма тра ли сво јом 
екс клу зив ном ге о по ли тич ком зо ном кон тро ле и ути ца ја. Сва ки по-
ку шај су прот не стра не да из вр ши ду бин ску пенетрaцију у тај про-
стор пре ко ин фра струк тур них обје ка та снаб де ва ња Евро пе наф том 
и га сом, САД су до че ки ва ле као прет њу и угро жа ва ње вла сти тих 
ин те ре са, упр кос ис ка за ној објек тив ној по тре би сво јих европ ских 
са ве зни ка да енер гет ске де фи ци те и ису фи ци јен ци је ре ша ва ју по-
ве ћа њем уво за енер ге на та и то нај ви ше из прав ца Ру си је. "У им пе-
ри јал ном ра ту свој стве ном ка пи та ли зму, САД те жи да рас по ла же 
сред стви ма за стра те шки при ти сак ко јим кон тро ли ше енер гет ско 
снаб де ва ње ње го вих глав них са ве зни ка (Евро пе и Ја па на), али и 
зе ма ља ко је ри зи ку ју да се екс по ни ра ју као су ви ше не за ви сне. Же-
сто ка бит ка пре но си се са наф те на гас ко ји по ста је нај ва жни ји 
из вор енер ги је. При том ко ри шће ње га са, у по ре ђе њу са дру гим 
енер ген ти ма, омо гу ћа ва нај ве ћу енер гет ску без бед ност."2)

Са дру ге стра не, и Ру си ја је у ве ли кој ме ри за ви си ла од 
европ ске тра жње енер ге на та. Раз ло зи су број ни: про из вод ња је 
ви ше стру ко пре ма ши ва ла вла сти ту по тро шњу као и ма лу тра жњу 
истих у ре ги о ну. Је дан број бив ших со вјет ских ре пу бли ка и са-
ме су има ле ви шак про из вод ње енер ге на та и тра жи ле ре ше ња у 
по ја ча ном из во зу. Та ко ђе, де це ниј ско не по сто ја ње раз у ђе не мре-
же наф то во да и га со во да ка да ле ком Ис то ку азиј ског кон ти нен та 
(пре ма Ки ни и Ја па ну), у ве ли кој ме ри су до дат но упу ћи ва ле Ру-
си ју на енер гет ску са рад њу са Евро пом. Та обострана енергет
ска зависност по ја ча ва ла се вре ме ном и тра жи ла ус по ста вља ње 
чвр шћих и си гур ни јих об ли ка снаб де ва ња, ре гу ли са ња ко ли чи на и 
це на енер ге на та, јед ном реч ју стабилностиибезбедностиупољу
енергетске сарадње. "Та ко је, на при мер, ру ски пре ми јер Пу тин 

1) ви ди: Га ћи но вић Р. (2004) ОтимањеКосоваиМетохије, "Вој ска", Бе о град 

2) Сте пић М.. Бу ди мир Ж. „При род ни ре сур си и ста нов ни штво - кључ ни раз вој ни и ге о по-
ли тич ки хен ди кеп пост мо дер не Евро пе“, Националниинтерес, бр 1/2011, Ин сти тут за 
по ли тич ке сту ди је, Бе о град, стр. 127.
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на Да во ском фо ру му (2009) из нео иде ју о ства ра њу је дин стве ног 
енер гет ског про сто ра, сво је вр сне енергетскеуније Ру си је и Европ-
ске уни је. Пре ма ње го вом ми шље њу, две стра не би на тај на чин 
пре шле са чи сто тр го вин ских од но са у ко ји ма јед на стра на же ли 
да ску пље про да, а дру га јеф ти ни је да ку пи ро бу, гас или наф ту, 
ка за јед нич кој де лат но сти, са рад њи у свим обла сти ма енер ги је, од 
ис тра жи ва ња до про да је крај њим по тро ша чи ма. Био би то огро-
ман на пре дак ра ван укла ња њу по след ње ли ни је по де ла и гво зде не 
за ве се у Евро пи."3) То би прак тич но зна чи ло отва ра ње про це са ре-
де фи ни ци је али и ре ди зај на по сто је ћих ге о по ли тич ких од но са на 
осно ви ја ча ња геоенергетскесарадње. Ипак због од луч ног су прот-
ста вља ња Ва шинг то на ни је се оти шло да ле ко у прав цу по сти за ња 
ква ли тет ни јег га сног до го во ра и из ве сне енергетскеуније. Ту си-
ту а ци ју ни је про ме ни ла ни чи ње ни ца хро нич не европ ске енер гет-
ске за ви сно сти од ру ских енер ге на та. Страх Ва шинг то на по ја ча ва 
и факт да се Ру си ја про фи ли са ла као енергетска супер држава, 
као на ра ста ју ћи ге о по ли тич ки фак тор ко ји на ро чи то по след њу де-
це ни ју под вођ ством пред сед ни ка Пу ти на упор но и успе шно гра ди 
ка па ци те те сво је но ве ге о по ли тич ке мо ћи. Об но ва ру ског ге о по ли-
тич ког ути ца ја и вој не мо ћи у ве ли кој ме ри се гра ди на чи ње ни ци 
енергетскесупремације Ру си је у од но су на сво је опо нен те и парт-
не ре. Са дру ге стра не, ра сте за ви сност ЕУ од уво за енер ге на та и 
та чи ње ни ца вре ме ном по ста је зла коб и нај сла би ја ка ри ка ње ног 
раз во ја и ста бил но сти.

У при лог то ме мно ги ис тра жи ва чи на во де чи ње ни цу европ-
ске ин су фи ци јен ци је енер ги је и по тре бе да се она пре вла да стал-
ним ни во ом ра ста уво за енер ге на та, осо би то га са. "Пре ма ве ро до-
стој ним про це на ма, рас ту ће европ ске по тре бе га са, по ве ћа ће се 
2020. го ди не за 70% и из но си ће пет сто пет на ест ми ли јар ди куб них 
ме та ра га са го ди шње. На ве де на број ка од Европ ске уни је тра жи да 
обез бе ди но ве из во ре га са и но ве пу те ве њи хо ве до ста ве. Пре ма 
ми шље њу екс пе ра та, ра сту ћа по тра жња за уво зним га сом по ве ћа-
ва ће сва ке го ди не за ви сност Евро пе од Ру си је и дру гих зе ма ља ко-
је ис по ру чу ју пла во го ри во. Раз лог по ве ћа ња европ ског уво за га са 
ни је са мо из град ња елек тра на на при род ни гас, већ и чи ње ни ца 
да се уну тра шњи га сни ре сур си европ ских зе ма ља сва ке го ди не 
не у мо љи во сма њу ју."4) Оту да та ко сна жни про це си град ње ал тер-
на тив них то ко ва снаб де ва ња Евро пе га сом и наф том (Се вер ни и 
Ју жни ток), ко ји има ју за циљ не са мо да обез бе де си гур ност снаб-
де ва ња већ и да од го во ре на ду го роч ну по тре бу европ ских зе ма ља 
за стал ним по ра стом по тра жње за енер ген ти ма. У не ким ра ди кал-

3) Ђу кић С., Времеенергије, С. гла сник, Бе о град, 2009, стр. 25.

4) Исто, стр. 142.
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ни јим ан ти ци па ци ја ма да љег то ка кли мат ских про ме на, ука зу је се 
на дра ма тич не про бле ме са ко ји ма би се су о чи ла Евро па, и ко је 
не би би ло мо гу ће пре вла да ти без озбиљ ни јег ослон ца на ру ске 
енер гет ске по тен ци ја ле. Та кве ан ти ци па ци је на слу ћу ју чак и мо-
гућ ност фу зи је Ру си је и Европ ске уни је у свр ху ње ног енер гет ског 
спа ша ва ња.5) 

Оно што је у том кон тек сту на ро чи то при влач но за Ру си ју 
ле жи у чи ње ни ци да је ЕУ у сми слу тржишнихитехнолошких
ресурса из у зет но зна чај на за ру ски при вред ни раз вој. Без тог тр-
жи шта и тех но ло ги је Ру си ја не ће мо ћи да одр жи ри там и ква ли тет 
свог пла ни ра ног при вред ног и тех но ло шког раз во ја. "Уни ја има тр-
го вин ски де фи цит од око 20 ми ли јар ди евра у раз ме ни са Ру си јом, 
због ви со ког уче шћа наф те и при род ног га са у ње ном уво зу из ове 
зе мље, (...) На дру гој стра ни Европ ска уни ја је глав ни тр го вин ски 
парт нер Ру си је, јер у спољ но тр го вин ском про ме ту Ру си је уче ству-
је са око 50%. Глав ни из во зни про из вод зе ма ља чла ни ца Уни је у 
Ру си ју је су ин ду стриј ска по стро је ња."6) Сто га ка да Мо сква ну ди 
Бри се лу те шњу и све о бу хват ни ју са рад њу она то чи ни из ре ал не 
и ис кре не ви зу ре ства ра ња за јед нич ке европ ске пер спек ти ве, "не 
ра ди се о то ме да се ЕУ учи ни за ви сном од ис по ру ке ру ске наф те 
и га са, да се при ве же за Ру си ју, већ да се за јед нич ким на по ри ма за 
све уче сни ке ство ри је дин стве но енер гет ско по ље, што ће по мо ћи 
бр жем кре та њу пре ма ује ди ње ној Евро пи."7)

Ин тен зи тет ове ме ђу соб не енергетскемеђузависности на ро-
чи то је очи гле дан ка да се по сма тра кроз ви зу ру од но са СР Не мач ке 
као во де ће еко ном ске др жа ве у окви ри ма ЕУ и Ру ске фе де ра ци је. 
Не мач ка већ ду же вре ме на, а на ро чи то ин те зив но по сле ује ди ње-
ња, по ку ша ва да се зна чај ни је еман ци пу је у од но су на Атлант ску 
ге о по ли тич ку струк ту ру и да за јед но са Фран цу ском ство ри ви-
ше ма не вар ског про сто ра за се бе и за јед нич ку европ ску по ли ти ку 
без бед но сти и раз во ја. Она је осо би то за ин те ре со ва на за ја ча ње 
еко ном ских ве за из ме ђу Бер ли на и Мо скве, об на вља ју ћи и на тај 
на чин ста ру ге о по ли тич ку ори јен та ци ју Не ма ца ка Евро а зи ји. Пи-
та ња ста бил ног снаб де ва ња Не мач ке ру ским енер ген ти ма ука за ла 
су се као од лич на шан са за бла ги ис ко рак из ге о по ли тич ког за гр-
ља ја Ва шинг то на. "За Не мач ку, по сле рас па да Со вјет ског са ве за, 
Ру си ја ви ше не пред ста вља прет њу, већ парт не ра са ко јим тре ба 
те сно са ра ђи ва ти. По себ но зна чај но по не мач ке ин те ре се би ло је 
про ши ри ва ње енер гет ске са рад ње и из град ња га со во да "Се вер ни 

5) Исто, стр. 42. 

6) ТајниизвештајПентагонаоклими, С. Гла сник, Бе о град, 2008, стр. 49.

7) Ја ње вић М., СпољнаполитикаЕвропскеуније, С. гла сник, Бе о град, 2007, стр. 328.
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ток" ко ји се про те же дном Бал тич ког мо ра од Ру си је до Не мач ке"8) 
Пи та ње ге о по ли тич ке еман ци па ци је ЕУ из кру тог ге о по ли тич ког 
окви ра Атлан ти зма, у мно го ме ће за ви си ти од сте пе на ин тен зи те та 
и ква ли те та ге о е нер гет ске са рад ње Мо скве и Бер ли на. У сте пе ну у 
ком се пре све га СР Не мач ка бу де про фи ли са ла као ре ги о нал на ге-
о по ли тич ка си ла (ко ја об на вља цен трал ну по зи ци ју сред ње е вроп-
ског кон ти нен та ли зма), у при бли жној про пор ци ји ће се ства ра ти и 
ве ћи ма не вар ски про стор за уку пан ге о по ли тич ки ис ко рак Евро пе 
ка Евро а зи ји. Ве ли ки сте пен ге о е нер гет ске за ви сно сти јед них и 
дру гих, упр кос број ним про тив ни ци ма на ро чи то у ЕУ, ко ји до ла зе 
из сфе ре по ли ти ке, бри сел ске ад ми ни стра ци је али и круп ног би-
зни са, вре ме ном ће ну жно ла ба ви ти по сто је ће спу та ва ју ће окви-
ре, и ја ча ти на ве де ну ве зу. "Као глав ни про тив ни ци Ју жног по то ка 
озна ча ва ју се бри сел ске би ро кра те, европ ски чи нов ни ци и по ли-
ти ча ри Евро ко ми си је. (...) По ја ви ла се и чи та ва це во вод на ма фи ја 
ко ја из вла чи но вац за сту ди је из во дљи во сти нај сме ли јих про је ка та. 
Глав на па ро ла је ди вер си фи ка ци ја снаб де ва ња и бор ба про тив ру-
ских мо но по ла."9) Под сти чу се на ро чи то од стра не САД нај не ве ро-
ват ни ји про јек ти и тра се бу ду ћих га со во да и наф то во да (ка кав је 
био и про па ли план град ње НА БУ КА), и не ште де сред ства са мо 
да се из пла но ва бу ду ће европ ске мре же енер гет ског снаб де ва ња у 
што ве ћој ме ри ис кљу че и за о би ђу ру ски енер гет ски из во ри. Упр-
кос то ме, еко ном ски нај по вољ ни ји и нај е фи ка сни ји на чин снаб де-
ва ња ЕУ пла вим го ри вом је су по сто је ће и бу ду ће тра се енер гет-
ских ко ри до ра ко ји кре ћу из Ру ске фе де ра ци је. Та чи ње ни ца не ће 
мо ћи да бу де ре ла ти ви зо ва на ни ка квим сум њи вим ге о е ко ном ским 
ма ни пу ла ци ја ма. 

По ка за ло се та ко да је геоенергетскифакторкључанзапро
цесегеополитичкередефиницијеиредизајнановиходносанарела
цијиЕвропаРусија. Сто га је С. Ђу кић пот пу но у пра ву ка да твр ди 
да је при ти сак " САД ко је те же сво јим ге о по ли тич ким ин те ре си ма 
– изо ла ци ја Ру си је и др жа њу под кон тро лом европ ских са ве зни ка. 
Из то га те шко Евро па и Ру си ја мо гу има ти ко ри сти, али има ју у 
нај ма њу ру ку по до зре ња и по ли тич ко-еко ном ске ште те ко је спре-
ча ва ју ин те гра ци ју Евро пе од Атлан ти ка до Ура ла и Евро а зи је на 
за јед нич ком кон ти нен ту. Европ ским на ро ди ма, а то зна чи и ру ском, 
од го ва ра је ди но та кав про је кат бу дућ но сти."10) Будућа уједињена
Европа,акобудебилодовољнополитичкемудростииинтереса
дасеонаствори,бићесвакакоЕвропакојаћепримарнопочивати

8) При ма ков Ј., Свет без Ру си је, С гла сник, Бе о град, 2010, стр. 97.

9) Про ро ко вић Д., „За што је ЕУ ге о по ли тич ки не са мо стал на“, Националниинтерес, бр. 
1/2013, стр. 70.

10) Ђу кић С., стр. 184-185.
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наовојгеоенергетскојосовини,чијаћегеополитичкаекстензија
свакакодалеконадмашиватипостојећеевропскеконтиненталне
границе.

СРБИЈАИЗМЕЂУЕУИЕВРОАЗИЈЕ

Иако је кра јем про шле го ди не сим бо лич ки али и су штин ски 
от по чео про цес из град ње де о ни це га со во да Ју жни ток кроз Ср би ју, 
у на шој зе мљи по сто ји не ма ли број по ли тич ких опо не на та овом 
из у зет но ва жном по слу. Они се ге не ри ра ју у оном де лу по ли тич-
ке ели те Ср би је ко ја је још од по чет ка тзв. де мо крат ских про ме на 
пот пу но не кри тич ки и про тив но мно гим ин те ре си ма на ше зе мље 
ге о по ли тич ки курс ње ног раз во ја окре ну ла ка Атлан ти стич ком За-
па ду и САД-у као ње ном ли де ру. Део тог кур са био је и по ли ти ка 
спре ча ва ња ру ских при вред них су бје ка та да се озбиљ ни је укљу-
че у про цес за по че те при ва ти за ци је у Ср би ји у че му су на жа лост 
има ли ве ли ког успе ха. Ства ри се бит ни је не ме ња ју ни од мо мен та 
ру ске при ва ти за ци је НИС-а, на про тив, те сна ге ће ко ри сти ти сва ку 
при ли ку да же сто ко оспо ре тај по сао и на ста ве да оме та ју и успо-
ра ва ју до го во ре ни план из град ње га со во да Ју жни ток кроз Ср би ју. 
То су оне исте по ли тич ке сна ге ко је не са мо да ни су ја сно осу ди ле 
оку па ци ју и по ку ша је оти ма ња Ко со ва и Ме то хи је, од стра не САД 
и ње них НА ТО са ве зни ка, већ ће се сво јим пу ним по ли тич ким ка-
па ци те том за ла га ти за при хва та ње Ко сов ске не за ви сно сти и ти ме 
трај ног те ри то ри јал ног, али и ге о е нер гет ског са ка ће ња срп ске др-
жа ве и на ци је. "Ср би ма на нај дра стич ни ји на чин Аме ри кан ци и 
Евро па на сто је да за у век от му нај бит ни је при род не ре сур се – чак 
60% на ших ре сур са се на ла зе на Ко со ву и Ме то хи ји. И ка жи мо без 
ус те за ња – то је мо жда су шти на та ко зва не без бе до но сне ар хи тек-
ту ре Ју го и сто ка Евро пе, ко ја се не пре ста но им план ти ра на на шем 
тлу од по чет ка Де ве де се тих про шлог сто ле ћа.(...) у ко јој је Ср би ји 
на ме ње на муч на по зи ци ја еко ном ски не ко ри сне зо не Евро пе."11) С 
пра вом се не ки европ ски ге о по ли ти ча ри по пут А. Тру да пи та ју да 
ли је та ква ге о по ли тич ка ори јен та ци ја до бра за срп ске на ци о нал не 
ин те ре се." Ср би ја мо ра и да нас да игра на евро а тлант ску ин те гра-
ци ју у на ди да ће раз ви ти сво ју при вре ду и да ће се вра ти ти у мо де-
ран свет, но ипак, да ли је она при ну ђе на да при хва ти до ми на ци ју 
аме рич ког по ли тич ког и фи нан сиј ског си сте ма?"12) Усу ђу је мо се да 
кон ста ту је мо да ако је од го вор на по ста вље но пи та ње по твр дан он-
да он не сум њи во су ро во ис ти че чи ње ни цу да је Ср би ја оку пи ра на 

11) Ђу кић С., стр. 135.

12) Пе тро вић З. Пи ро ћа нац, Геополитикаенергије, ИПС, Бе о град, 2010, стр. 244-258.
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по ли тич ка за јед ни ца, и да су од лу ке ње не ве ћин ске по ли тич ке ели-
те у ства ри са мо пу ко фин ги ра ње сло бо де из бо ра пред до ма ћом 
по ли тич ком јав но шћу.

На шу ме ђу на род ну по зи ци ју до дат но је за ком пли ко ва ла уну-
тар по ли тич ка си ту а ци ја ка да је нај ве ћи број пар ла мен тар них стра-
на ка не кри тич ки стао иза про це са тзв. евро ин те гра ци ја, и ти ме 
по ја чао ге о по ли тич ку кон фу зи ју у ко јој се Ср би ја да нас на ла зи. 
Кон фу зи ја се огле да у чи ње ни ци да те сна ге ин си сти ра ју ћи на бр-
жем про це су евро ин те гра ци ја гу ра ју Ср би ју и у тзв. атлан ти стич ки 
об лик ин те гра ци ја иако то не же ле да отво ре но при зна ју гра ђа ни-
ма, кри ју ћи се иза скуп штин ске де кла ра ци ја о по ли тич кој и вој ној 
не у трал но сти на ше зе мље. Ова чи ње ни ца је у то ли ко по губ ни ја 
јер не ма ве ћин ско и ре фе рен дум ско упо ри ште у од лу ци гра ђа на 
Ср би је. Чак и да Ср би ја не бу де при ну ђе на да по ста не чла ни ца 
НА ТО-а (у шта је те шко по ве ро ва ти, јер тај ни при ти сци не сла бе) 
у на ред ном пе ри о ду, чи ње ни ца да би јед ног да на мо гла по ста ти 
пу но прав ни члан ЕУ, пот пу но си гур но би зна чи ло да је тим фак-
том де фи ни тив но ста вље на под још ефи ка сни ју кон тро лу Атлант-
ске ге о по ли тич ке струк ту ре мо ћи, не го ли што је то да нас слу чај. 
У оста лом већ у овој фа зи пре го во ра око члан ства Ср би је у ЕУ 
на ме ће јој се стрикт на оба ве за да на соп стве ну ште ту у пот пу но сти 
ре ви ди ра еко ном ске и по ли тич ке од но се са Ру ском фе де ра ци јом, 
уз на гла шен став да сво ју бу ду ћу ме ђу на род ну по ли ти ку ап со лут но 
уса гла ша ва са спољ но по ли тич ким при о ри те ти ма ЕУ.

Уоста лом и са ма ЕУ је још увек у чвр стом за гр ља ју Атлант-
ске та ла со крат ске оп ци је, и из ње га упр кос број ним на сто ја њи ма 
пре све га Не мач ке и Фран цу ске, још ду го вре ме на не ће мо ћи да 
на пра ви озбиљ ни ји ис ко рак. То са мо до дат но по твр ђу је оправ да ни 
страх јед ног зна чај ног де ла до ма ће по ли тич ке и струч не јав но сти 
да би евен ту ал ни при јем Ср би је у ЕУ, био ко рак ка још чвр шћим 
по то ну ћем Ср би је у Евро а тлант ску ге о по ли тич ку твр ђа ву, гу ра ју-
ћи је на су прот ин те ре си ма евро а зиј ске ге о по ли тич ке па ра диг ме. 
Евро а тлант ски За пад би ти ме у пот пу но сти из бри сао по след ње 
остр во у зо ни сво јих при мар них ге о по ли тич ких и ге о е ко ном ских 
ин те ре са на Ју го и сто ку Евро пе, тач ни је на За пад ном Бал ка ну, а 
Ср би ја би трај но из гу би ла и по след њи при вид су ве ре но сти и не у-
трал но сти, без мо гућ но сти да ма не ври ше у про сто ру еко ном ске и 
по ли тич ке са рад ње са оба по ла ге о по ли тич ке мо ћи, ка ко је то и до 
да нас тре ба ла да чи ни. 

Евро ин те гра ци је се код нај ве ћег бро ја по ли тич ких пар ти ја 
у Ср би ји до жи вља ва ју на фа та ли стич ки на чин, а не са мо као јед-
на од ге о по ли тич ких мо гућ но сти, за ко ју би Ср би ја евен ту ал но 
тре ба ла да оп ти ра са мо у слу ча ју ка да би до би ла чвр сте ме ђу на-
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род не га ран ци је да ће би ти по што ва ни ње ни те мељ ни на ци о нал ни 
ин те ре си, као и те ри то ри јал на це ло ви тост и др жав на су ве ре ност. 
На жа лост, у ова квим ме ђу на род ним окол но сти ма, пи та ње евро-
ин те гра ци ја Ср би је је пре све га је дан ма зо хи стич ки про цес од ри-
ца ња од ви тал них на ци о нал них ин те ре са, као и гу бит ка пот пу не 
кон тро ле над сло бод ним по ли тич ким и еко ном ским раз во јем. За 
нас ни је спор на чи ње ни ца да Ср би ја мо ра да до вр ши про це се сво-
је струк ту рал не мо дер ни за ци је, ка ко по ли тич ке та ко и еко ном ске, 
али исто вре ме но, то ни су ну жно пре кла па ју ћи про це си са оним 
што ми да нас под ра зу ме ва мо под пој мом евро ин те гра ци ја. У оста-
лом по ста вља мо кључ но пи та ње, да ли је да нас мо гу ће ин кор по-
ри ра ти европ ске нор ме и стан дар де мо дер ног дру штва у Ср би ји, 
а да то ну жно не зна чи и при ста ја ње на по ли тич ке и еко ном ске 
об ли ке удру жи ва ња са дру гим др жа ва ма ЕУ. Исто ри ја мо дер ни за-
ци је европ ских др жа ва би ла је пот пу но не за ви сан про цес ко ји је 
прет хо дио и тем по рал но и по ли тич ки оно ме што да нас озна ча ва мо 
као европ ско за јед ни штво. Фор ми ра ње ЕУ био је при мар но ге о-
по ли тич ки про је кат Атлант ског вој ног бло ка и он је да се не за-
ва ра ва мо то остао до да нас. Иако су на ши де фи ци ти мо дер но сти 
еви дент ни, јер смо по го то во то ком два де се тог ве ка тр пе ли сна жне 
кон тра мо дер ни за циј ске уда ре (раз град ња на ци је и др жа ве у две Ју-
го сла ви је), то још увек не зна чи да је пут евро ин те гра ци ја је ди ни и 
не из бе жан об лик за њи хо во де фи ни тив но пре вла да ва ње. Наделује
управосупротначињеницакојапоказујетрагичнунеспособност
нашеполитичкеелитедасамазавршипроцесемодернизацијеСр
бије,алииболнуистинудајеонаступилаувазалниодноссаза
паднимменторимаидабезозбиљнијихпоследицапотуелитуали
ипосамуземљутајодносданаснијелакопрекинути.

Зна чај из град ње га со во да Ју жни ток за Ср би ју је ви ше струк 
и мо же по слу жи ти за зна чај ни је по пра вља ње ква ли те та ге о е нер-
гет ског па и ге о по ли тич ког по ло жа ја на ше зе мље. То кон крет но 
зна чи сле де ће еко ном ске чи ње ни це: 

•	 	ко нач ним за вр шет ком га со во да Ју жни ток, Ср би ја ће у 
зна чај ној ме ри по ве ћа ти енер гет ску си гур ност зе мље, а 
до вр шет ком град ње под зем них скла ди шта и си гур ност у 
сег мен ту евен ту ал них ха ва риј ских пре ки да до то ка га са,

•	 	Ср би ја ће по пр ви пут има ти ди рект ну ис по ру ку га сног 
енер ген та но вим ко ри до ром а не као до са да са мо ње го-
вим ка пи лар ним де лом,

•	 	Ср би ја ће у пот пу но сти за до во љи ти све па и нај ве ће по-
тре бе за га сом укљу чу ју ћи и оне ко је ће би ти по треб не 
у бу дућ но сти уко ли ко на ша при вре да ко нач но кре не пу-
тем убр за ног опо рав ка и раз во ја,



ЉубишаДеспотовић ГЕОЕНЕРГЕТИКАИГЕОПОЛИТИКА:...

41

•	 	Ср би ја ће од тран зит них так си уби ра ти не ко ли ко сто ти-
на ми ли о на евра го ди шњег при хо да,

•	 	град ња ове де о ни це га со во да зна чи отва ра ње зна чај ног 
бро ја но вих рад них ме ста, чак и по окон ча њу ње го ве из-
град ње,

•	 	Ср би ја ће до би ти но ву и зна чај ну ин фра струк ту ру, као 
што су га сне пумп не ста ни це, под зем на скла ди шта га са, 
но ву ре ги о нал ну га сну мре жу ( пре ма Хр ват ској, Ре пу-
бли ци Срп ској, Ма ке до ни ји, и сл.) као и ка пи лар ну га сну 
мре жу у са мој зе мљи,

•	 	из град ња овог га со во да под ста ћи ће раз вој укуп ног 
енер гет ског сек то ра у Ср би ји, град њу га сних елек тра на 
- то пла на и слич них при вред них обје ка та, 

•	 	та ко ђе, то ће зна чи ти под сти цај раз во ја и дру гих пра те-
ћих при вред них сек то ра, гра ђе ви нар ства, са о бра ћа ја, и 
сл.,

•	 	ја ча ње укуп не еко ном ске и енер гет ске ста бил но сти и 
ефи ка сно сти зе мље,

У ге о по ли тич ком и без бе до но сном сми слу га со вод Ју жни 
ток зна чи ће сле де ће:

•	 	ја ча ње енер гет ске без бед но сти у зе мљи, и сма њи ва ње 
опа сно сти од угро жа ва ња енер гет ског си сте ма зе мље,

•	 	ја ча ње укуп них без бе до но сних ка па ци те та и ин сти ту ци-
ја у зе мљи, 

•	 	кон крет ни је и чвр шће по ве зи ва ње са ме ђу на род ним си-
сте ми ма без бед но сти и уче шће у за јед нич ким ак ци ја ма 
на пла ну за шти те га сних ко ри до ра,

•	 	до дат ну еду ка ци ју за област енер гет ске за шти те,
•	 	по ве ћа ње по ли тич ко-без бе до но сне ста бил но сти зе мље, 
•	 	по пр ви пут по сле хлад но ра тов ског на ру ша ва ња ге о по-

ли тич ке рав но те же на бал кан ском прав цу га со во да, Ру-
си ја ће до ћи у по зи ци ју да на ефи ка сни ји на чин шти ти 
сво је на ци о нал не ин те ре се у ре ги о ну,

•	 	за Ср би ју то зна чи шан су да оства ри ква ли тет ни ји оквир 
сво је без бе до но сне и од брам бе не по ли ти ке, али ова мо-
гућ ност ће пре све га за ви си ти од уну тар- по ли тич ких 
од но са,

•	 	по тен ци јал но она ну ди мо гућ ност по пра вља ња ге о по-
ли тич ког по ло жа ја зе мље, јер отва ра мо гућ но сти за вој-
но и тех но ло шко мо дер ни зо ва ње срп ских од брам бе них 
струк ту ра и сл.
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Укуп но узев ши Ср би ја се по пр ви пут по сле па да Бер лин ског 
зи да на шла у при ли ци да зна чај ни је по пра ви свој геоенергетски, 
геоекономскипаигеополитичкиположај и од зе мље тран зи ци о ног 
гу бит ни ка по лу пе ри фер ног ка рак те ра по ста не зе мља трансрегио
налног зна ча ја. "Нај зад, ге о про стор Ре пу бли ке Ср би је очи глед но 
је је дан од тран зит них пра ва ца до пре ма ња енер ге на та од нај ве ћих 
про из во ђа ча (гло бал ни Ис ток) ка нај ве ћим по тро ша чи ма (гло бал ни 
За пад). По зи ци ја зна чај ног тран сре ги о нал ног енер гет ског ко нек то-
ра мо ра ла би да под стак не на ци о нал ну по ли ти ку ко ја сти му ли ше 
на ци о нал не ин фра струк тур не про јек те др жав ног и ме ђу на род ног 
зна ча ја. Због то га што ге о стра те шки по ло жај Ре пу бли ке Ср би је на 
ме ђу на род ној енер гет ској мре жи на шој зе мљи да је зна чај енер гет-
ског ко ри до ра, му дром по ли ти ком он би мо гао да се кон вер ту је у 
ме ђу на род но енер гет ско чво ри ште ин тер кон ти нен тал ног зна ча-
ја."13) Зе мља ко ја се би из бо ри та кву по зи ци ју у ме ђу на род ним од-
но си ма, у бит ном сег мен ту мо же да ра чу на на мир ни ји и ста бил ни-
ји еко ном ски и по ли тич ки раз вој. Али то сва ка ко зна чи и чи ње ни цу 
да та зе мља као зна ча јан ге о е нер гет ски ко ри дор и по тен ци јал но 
чво ри ште мо ра има ти ја сно про фи ли са ну вој ну и по ли тич ку не у-
трал ност. Та по зи ци ја Ср би је мо ра би ти кре ди бил на и не у пит на за 
све ре ле вант не ме ђу на род не су бјек те, јер ће са мо у том слу ча ју она 
и би ти по што ва на од њих као зна ча јан фак тор укуп не ме ђу на род не 
без бед но сти на про сто ру Ју го и сто ка Евро пе. Са да шња по ли ти ка 
фак тич ког свр ста ва ња на стра ну За па да, кроз на гла ше не про це се 
евро ин те гра ци ја, не оста вља до вољ но ма не вар ског про сто ра за ве-
ру дру ге стра не (Ру ска фе де ра ци ја) да Ср би ја у бу дућ но сти по ста је 
по у здан парт нер на чи ју се не у трал ност са си гур но шћу мо же ра-
чу на ти. 

У нај ма њу ру ку Ср би ја би по у че на бо га тим исто риј ским ис-
ку ством мо ра ла да гра ди сво ју ме ђу на род ну по зи ци ју та ко да она 
зна чи рав но мер но по ве зи ва ње и са рад њу са оба по ла ге о по ли тич ке 
мо ћи да на шњи це. "Ср би ја без об зи ра на све ри зи ке, мо ра гра ди-
ти ка па ци те те вла сти те су ве ре но сти, не до зво лив ши да бу де део 
не при ја тељ ске струк ту ре пре ма би ло ко ме. Ге о по ли тич ка су че ља-
ва ња и су ко би ве ли ких, ко ји ће се не ми нов но де си ти у бу дућ но-
сти, мо гу би ти пре ве ли ки иза зов по пи та њу срп ског на ци о нал ног 
и др жав ног оп стан ка да би се Ср би ја да нас та ко ла ко свр ста ва ла 
у би ло чи је ге о по ли тич ке та бо ре."14) И по ред чи ње ни це да ве ћи 
део по ли тич ке кла се у Ср би ји на ив но ве ру је да про це си ак ту ел них 
евро ин те гра ци ја не ма ју сво јих ге о по ли тич ких по сле ди ца, нај ма ње 

13) Труд А., ГеополитикаСрбије, С. гла сник, Бе о град, 2007, стр. 127.

14) Ба но вић Б., Ми јал ко вић С., „Уло га и зна чај енер гет ске и еко ном ске и еко ло шке по ли ти-
ке без бед но сти у ме ђу на род ним ин те гра ци ја ма“, Српскаполитичкамисао, бр. 3/2012. 
стр. 212.
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по ло ви на гра ђа на кон стант но и ја сно ис ка зу је сво је про ти вље ње 
тим про це си ма, осе ћа ју ћи да им се под ви дом европ ске мо дер ни-
за ци је под ме ће атлан ти стич ка ге о по ли тич ка пер спек ти ва, ко ја уз-
гред бу ди ре че но по твр ђе но зна чи и го ми лу бол них од ри ца ња од 
на ци о нал них и др жав них ин те ре са. Да ли се ов де на вод но ра ди о 
тра гич ној по де ли срп ског дру штва, на традиционалистеи евро
пејце ка ко то не ки не до бро на мер ни фак то ри же ле да при ка жу. Ни-
ка ко, ов де се пре све га ра ди о из да ји ве ћег де ла по ли тич ке ели те 
соп стве них гра ђа на, прав да ју ћи та ко сво ју не спо соб ност да Ср би ју 
мо дер ни зу ју и учи не де мо крат ском за јед ни цом, а да то ну жно не 
зна чи и ње но но во уво ђе ње у јед ну су пра на ци о нал ну ге о по ли тич-
ку струк ту ру ка ква је ЕУ да нас. Тра гич на Ју го сло вен ска ис ку ства 
у том по гле ду тре ба ла би да нам бу ду ви ше од обич ног упо зо ре ња. 
По на шем скром ном ми шље њу, нај бо љи пут за оп ста нак и раз вој 
Ср би је на по сто је ћој ге о по ли тич кој ве тро ме ти ни Бал ка на, је сте да 
гра ди мо сто ве са рад ње са оба по ла су прот ста вље них ге о по ли тич-
ких струк ту ра За па да и Ис то ка, тру де ћи се да се при мак не до вољ-
но бли зу али и да оста не без бед но да ле ко од њи хо вих ужа ре них 
је зга ра мо ћи. На ша пер спек ти ва је да по др жи мо бу ду ће про це се 
ге о е ко ном ског при бли жа ва ња Евро пе и Ру си је, ко је би ка ко Ру си ји, 
це лој европ ској за јед ни ци на ро да па та ко и Ср би ји мо гли до не ти 
шан су за мир ни ји еко ном ски и по ли тич ки раз вој. 
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Resume
In thispaper,weaim toanalyze thecurrentprocessofenergy

recompositionofbalanceofpowerbetweentheEuropeanUnionand
theRussianFederation,andtheimpactoftheprocessonthequalityof
theoveralleconomic,politicalandgeopoliticalpositionofSerbia.The
importanceoftheprocessisreflectedintheirstronginfluenceonboth
foreignpolicyprioritiesandinternalrelationsinSerbia.Wearealso
examiningthe influenceof theserelationson thedeepeningdivisions
withintheexistingcleavegesandnewsocialconfrontationsinSerbian
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