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Сажетак
Члан ство у НА ТО-у и Европ ској уни ји је Хр ват ској до не ло 

но ва пра ва и оба ве зе на по љу без бед но сти, што се од ра зи ло на 
без бед ност чи та вог Бал ка на. У ана ли зи ових по сле ди ца аутор по-
ла зи од две те о ри је ко пен ха шке шко ле без бед но сти: те о ри је ре-
ги о нал них без бед но сних ком плек са (ТРБК) и сек тор ског при сту па 
без бед но сти. Про ма тра њем без бед но сне ар хи тек ту ре Бал ка на 
кроз ТРБК, до шло се до за кључ ка да је Бал кан део европ ског без-
бед но сног ком плек са уну тар ко га, због не јед на ког успе ха у евро-
а тлант ским ин те гра ци ја ма, по сто ји и За пад ни Бал кан као сво-
је вр стан ре ги о нал ни без бед но сни пот ком плекс. Ка ко не ре ше ни 
пост ком фликт ни про бле ми ни су не ста ли члан ством у НА ТО-у и 
Европ ској уни ји, Хр ват ска ни је ,,оти шла“ са За пад ног Бал ка на, 
већ се да нас на ла зи на пре се ку две без бед но сне за јед ни це, јед не 
зре ле и јед не не зре ле. Ипак, по зи ци ја Хр ват ске на Бал ка ну је сте 
оја ча на, што пред ста вља без бед но сни иза зов за сва ки од пет сек-
то ра без бед но сти. Бу ду ћи да све пре о ста ле бал кан ске зе мље же ле 
у Европ ску уни ју, а ве ћи на и у НА ТО, да ли ће се овај иза зов пре-
тво ри ти у прет њу или у шан су за ви си од то га да ли ће Хр ват ска 
упо тре би ти или зло у по тре би ти сво ју но ву по зи ци ју. 
Кључ не ре чи: Хр ват ска, Бал кан, НА ТО, Европ ска Уни ја, За пад ни Бал-

кан, без бед но сна за јед ни ца, ре ги о нал ни без бед но сни ком-
плекс, сек то ри без бед но сти
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УВОД

Је дан од пр вих по во да за oз биљну де ба ту у ме ђу на род ним 
од но си ма на кон кра ја Хлад ног ра та од и грао се на Бал ка ну, или тач-
ни је, на про сто ру бив ше Ју го сла ви је. Про стор ко ји је од са мог  на-
стан ка сма тран ,,бу ре том ба ру та“ и ,,бо ле сни ком у Евро пи“ иза шао 
је из Хлад ног ра та са на сле ђем но вих по де ла ко је су са че ка ле пр ви 
мо ме нат да по тен ци јал но кри зно жа ри ште пре тво ре у је дан од нај-
го рих гра ђан ских ра то ва у исто ри ји и ство ре про бле ме ко ји ни до 
да нас ни су ре ше ни. Ови про бле ми су Бал кан и Евро пу ста ви ли на 
по ло ве јед не вред но сне ска ле, где ,,европ ски пол“ озна ча ва све што 
је мо дер но, ује ди ње но и раз ви је но, док је ,,бал кан ски пол“ остао 
ре зер ви сан за за о ста ло, раз је ди ње но, па и пре те ће. Сход но овој ди-
хо то ми ји, у до број ме ри за сно ва ној на пред ра су да ма и не до вољ ном 
по зна ва њу са мог Бал ка на, што је не ка зе мља ,,ма ње бал кан ска“ то 
је ,,ви ше европ ска“, па је циљ бал кан ских зе ма ља да се осло бо де 
не га тив ног бал кан ског пред зна ка. Кар том за ,,бег са Бал ка на“ нај-
че шће се сма тра члан ство у НА ТО-у и Европ ској уни ји, бу ду ћи да 
се ти ме по ста је де лом европ ске, од но сно, евро а тлант ске без бед но-
сне за јед ни це де мо крат ских др жа ва. 

Ре ги о нал ни при ступ усво јен пре ма др жа ва ма бив ше Ју го сла-
ви је ко ји је тре ба ло да ува жи спе ци фич не про бле ме са ко ји ма су 
оне су о че не, ста би ли зу је овај про стор и ожи ви ре ги о нал ну са рад-
њу, до вео је до дис кур зив не из град ње ре ги о на ,,За пад ног Бал ка на“, 
сво је вр сног ,,Бал ка на Бал ка на“. Се дам бал кан ских зе ма ља ко је су 
под ве де не под овај по јам, на сто ја ле су да кроз ме ђу соб ну са рад њу 
по бе де у ме ђу соб ној тр ци за што бр жим члан ством у Европ ској 
уни ји, а ве ћи на и за члан ством у НА ТО-у. Ре пу бли ка Хр ват ска је 
пр ва оства ри ла тај циљ, бу ду ћи да је 2009. го ди не ушла у НА ТО, а 
2013. го ди не и у Европ ску уни ју. Ка ко по сто ји из ра зи та без бед но-
сна ме ђу по ве за ност бал кан ских, а по себ но за пад но бал кан ских зе-
ма ља, ова ква про ме на је у мно го ме ути ца ла на без бед ност чи та вог 
ре ги о на. Ана ли за већ ви дљи вих, али и мо гу ћих по сле ди ца хр ват-
ског члан ства у НА ТО-у и Европ ској уни ји по без бед ност Бал ка-
на, мо же раз ја сни ти на ко ји на чин пра ва и оба ве зе пре у зе те члан-
ством у овим ме ђу на род ним ор га ни за ци ја ма ме ња ју без бед но сну 
ар хи тек ту ру и ди на ми ку на Бал ка ну. Ко ри сност ова кве ана ли зе је 
ве ли ка и због то га што је хр ват ски при мер са мо пр ви у пред сто је-
ћем ни зу, има ју ћи у ви ду да све пре о ста ле бал кан ске зе мље има ју 
члан ство у Европ ској уни ји као кључ ни стра те шки циљ, а ве ћи на 
же ли и у НА ТО. 



Тијана В. Речевић УТИЦАЈ ХРВАТСКОГ УЛАСКА У НАТО ...

121

Овај рад по ла зи од те о риј ских при сту па ко пен ха шке шко ле 
без бед но сти и ну ди на њи ма за сно ва ну ана ли зу ре ле вант не прав не 
ре гу ла ти ве и ак ту ел них до га ђа ја. У пр вом де лу ра да су кроз те о-
ри ју ре ги о нал них без бед но сних ком плек са ана ли зи ра не про ме не  
до ко јих је до шло у без бед но сној ар хи тек ту ри Бал ка на хр ват ским 
члан ством у НА ТО-у и Европ ској уни ји. Дру ги део ра да по све ћен 
је сек тор ском пре гле ду већ ви дљи вих, али и мо гу ћих по сле ди ца 
ове про ме не по без бед ност ре ги о на, ко ји ува жа ва по де лу на вој ну, 
по ли тич ку, еко ном ску, со ци је тал ну и еко ло шку без бед ност. Да кле, 
циљ овог ра да је да по мог не у ства ра њу ја сни је пред ста ве о раз ме-
ра ма, струк ту ри и прав цу ути ца ја хр ват ског учла ње ња у Европ ску 
уни ју и НА ТО на без бед ност Бал ка на.

ХР ВАТ СКА У БЕЗ БЕД НО СНОЈ  
АР ХИ ТЕК ТУ РИ БАЛ КА НА

Без бед но сна ар хи тек ту ра Бал ка на

Јед ну од пр вих, а сва ка ко и нај зна чај них те о ри ја за из у ча ва-
ње ре ги о нал не без бед но сти по ну дио је Бе ри Бу зан, при пад ник ко-
пен ха шке шко ле без бед но сти, у књи зи ,,Љу ди, др жа ве и страх“1) из 
1983. го ди не. Ова те о ри ја по ла зи од прет по став ке да прет ње бр же 
са вла да ва ју кра ће не го ду же раз да љи не, те да је кључ на без бед но-
сна ди на ми ка сме ште на у ,,ре ги о нал ним без бед но сним ком плек-
си ма“ ко ји  пред ста вља ју ,,гру пе др жа ва чи ји су при мар ни без бед-
но сни ин те ре си то ли ко уско по ве за ни да се њи хо ве на ци о нал не 
без бед но сти не мо гу ре а ли стич но раз ма тра ти одво је но“.2) Ва жно је 
на по ме ну ти да ре ги о нал ни без бед но сни ком плек си пред ста вља ју 
ана ли тич ке алат ке од ре ђе не пре ма кри те ри ју ми ма ис тра жи ва ча, а 
не ге о граф ске или би ло ка кве дру ге  да то сти. Ипак, то не оста вља 
про стор за про из вољ ност, јер, да би не ка гру па др жа ва би ла озна-
че на као ре ги о нал ни без бед но сни ком плекс у окви ри ма ове те о-
ри је по треб но је да по сто ји из ра зи та без бед но сна ме ђу за ви сност 
ње них је ди ни ца, као и од ре ђе на без бед но сна ауто но ми ја у од но су 
на окру же ње.3) Бу ду ћи да се из глед Бал ка на, а и ње го вог окру же ња 
не ма ло пу та ме њао, те о ри ја ре ги о на лих без бед но сних ком плек са 

1) Ba rry Bu zan, Pe o ple, Sta tes and Fe ar: The Na ti o nal Se cu rity Pro blem in In ter na ti o nal Re la-
ti ons, Whe ats he af, Brig hton, 1983, стр. 105.

2)  Ibid, стр. 106.

3) Ba rry Bu zan and Ole Wæver, Re gi ons and Po wers: The Struc tu re of In ter na ti o nal Se cu rity, 
Cam brid ge  Uni ver sity Press, Cam brid ge, 2003, стр. 48.
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омо гу ћа ва ве о ма ко ри сну ана ли зу ње го ве без бед но сне ар хи тек ту ре 
и ди на ми ке јер ува жа ва про ме не до ко јих до ла зи ка ко у струк ту ри, 
та ко и у гра ни ца ма ре ги о на. Та ква ана ли за мо же би ти по себ но ко-
ри сна ка да не ка бал кан ска зе мља уђе у Европ ску уни ју или НА ТО, 
с об зи ром на ва жност тих ак те ра за без бед ност чи та вог Бал ка на. 
Нај ско ри ји при мер је Ре пу бли ка Хр ват ска, ко ја је 2009. го ди не по-
ста ла чла ни ца НА ТО-а, а 2013. го ди не ушла и у Европ ску уни ју, и 
ти ме још јед ном из ме ни ла без бед но сну ар хи тек ту ру Бал ка на. 

Те шко је про на ћи пе ри од у ко ме је Бал кан имао ре ла тив но 
ауто ном ну без бед но сну ди на ми ку, већ је кроз го то во чи та ву исто-
ри ју без бед ност на Бал ка ну пр вен стве но за ви си ла од ме ђу соб них 
од но са ве ли ких си ла и њи хо вих од но са са бал кан ским зе мља ма. 
Нај пре је био ко ло ни ја ото ман ске им пе ри је, ка сни је по де љен рат-
ним са ве зни штви ма, а по том и хлад но ра тов ским бло ко ви ма. Осим 
у пе ри о ду Бал кан ских ра то ва ка да је без бед но сна си ту а ци ја нај ве-
ћим де лом би ла у ру ка ма бал кан ских зе ма ља, иако под сна жним 
ути ца јем спољ них ак те ра, без бед но сна ди на ми ка на Бал ка ну ни ка-
да ни је би ле до вољ но са мо стал на да би се Бал кан сма трао по себ-
ним ре ги о нал ним без бед но сним ком плек сом. Слич на си ту а ци ја је 
и да нас, с об зи ром на то да су НА ТО и Европ ска уни ја још кра јем 
про шлог ве ка по ка за ле да Бал кан не ће пре пу сти ти са мом се би, а 
ни дру ги ма.

Ме ђу де вет ре ги о нал них без бед но сних ком плек са ко је Бу зан 
и Веј вер из два ја ју, на ве ден је и европ ски без бед но сни ком плекс 
ко ји об у хва та Евро пу у це ло сти.  Бал кан да нас сва ка ко при па да 
овом ре ги о нал ном без бед но сном ком плек су, ка ко ге о граф ски, та ко 
и по ли тич ки, бу ду ћи да се под Евро пом у овом сми слу нај че шће 
под ра зу ме ва Европ ска уни ја.4) Ме ђу тим, иако су све бал кан ске зе-
мље европ ски ори јен ти са не, тек је по ло ви на ушла у Европ ску уни-
ју и пре у зе ла пра ва и оба ве зе ко је на ме ће За јед нич ка без бед но сна 
и од брам бе на по ли ти ке Европ ске уни је. То зна чи да је без бед но сна 
по ли ти ка већ учла ње них зе ма ља пре суд но од ре ђе на без бед но сном 
по ли ти ком Европ ске уни је, док оста ле бал кан ске зе мље оста ју 
пре вас ход но оп те ре ће не без бед но сним про бле ми ма ужег, не ин-
те гри са ног де ла ре ги о на. Раз ли чит успех у евро ин те гра ци ја ма је, 
оту да, нај ва жни ја ли ни ја по де ле за тре нут ну без бед но сну ди на ми-
ку на Бал ка ну, а бу ду ћи да је Европ ска уни ја још увек из ра зи то 
за ви сна од НА ТО-а у вој ном сми слу, ова ли ни ја се мо же на зва ти и 
евро а тлант ском.

4) Ibid, стр. 378.
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На кон рат них и по ли тич ких де ша ва ња са кра ја про шлог и 
по чет ка овог ве ка, би ло је ја сно да ће бал кан ске зе мље раз ли чи-
том бр зи ном и раз ли чи тим пу тем ући у Европ ску уни ју и НА ТО. 
Део Бал ка на оп те ре ћен кон фликт ним на сле ђем ра та у Бо сни и 
су ко ба на Ко со ву, мо рао је пр вен стве но да се из бо ри са без бед-
но сним про бле ми ма ко ји су по сле ди ца тих де ша ва ња. Не ре ше ни 
те ри то ри јал ни спо ро ви, ми гра ци о ни про бле ми и пост ком фликт не 
тра у ме са мо су не ки од без бед но сних про бле ма ко ји су учи ни ли 
овај про стор сво је вр сним ,,Бал ка ном Бал ка на“ и оте жа ли ње го ву 
ста би ли за ци ју. Ова кво ста ње је бр зо до би ло фор му ла ци ју и фор ма-
ли за ци ју кроз ре ги о нал ни при ступ Европ ске уни је пре ма ,,За пад-
ном Бал ка ну“,  ка ко се овај про стор на зи ва од 1999. го ди не. Спи сак 
ње го вих зе ма ља са ста вљен је на осно ву два по ли тич ка  кри те ри ју-
ма – кон фликт ног на сле ђа и не ин те гри са но сти у Европ ску уни ју. 
За пад ни Бал кан та ко пред ста вља сво је вр сни ,,ре ги о нал ни без бед-
но сни пот ком плекс“ у окви ру европ ског без бед но сног ком плек са.5) 
Ре ги о нал не без бед но сне пот ком плек се од ли ку ју ,,ка рак те ри стич ни 
обра сци без бед но сне ме ђу за ви сно сти“6) ко ји су упле те ни у ши ри 
обра зац ко ји од ре ђу је ком плекс у це ли ни. Чи ње ни ца да је Европ ска 
уни ја ,,гра ди тељ“ ре ги о на За пад ног Бал ка на, а и да су по ли тич ке 
ели те на За пад ном Бал ка ну окре ну те ка Европ ској уни ји, по ка зу-
је да је раз ма тра ње без бед но сти на За пад ном Бал ка ну нео дво ји во 
од европ ске, од но сно, евро а тлант ске без бед но сне по ли ти ке, те да 
За пад ни Бал кан пред ста вља сво је вр стан ре ги о нал ни без бед но сни 
пот ком плекс у окви ру европ ског без бед но сног ком плек са у ко ме су 
и Грч ка, Бу гар ска, Ру му ни ја, а са да и Хр ват ска.

Циљ ре ги о нал ног при сту па Европ ске уни је је био да по мог-
не зе мља ма За пад ног Бал ка на да пре ва зи ђу на сле ђе про шло сти 
и ин те гри шу се у Европ ску уни ју, од но сно да се осло бо де оно га 
што их је учи ни ло  без бед но сним пот ком плек сом. Ка ко је Хр ват ска 
ушла у Европ ску уни ју и ти ме из гу би ла за пад но бал кан ску dif fe ren-
tia spe ci fi ca, отва ра се низ пи та ња о но вој без бед но сној струк ту ри 
овог про сто ра. Да ли ула ском у Европ ску уни ју не ка зе мља за и ста 
рас ки да са сво јом кон фликт ном про шло шћу и са њом по ве за ним 
без бед но сним про бле ми ма? Ка кве је по сле ди це члан ство у Европ-
ској уни ји про из ве ло по по зи ци ју Хр ват ске на За пад ном Бал ка ну? 
Да ли је ње на по зи ци ја оја ча на или је, пак, Хр ват ска оти шла са За-
пад ног Бал ка на и од ње го вих без бед но сних про бле ма? Ко ри сност 
ова кве ана ли зе је ве ли ка и због то га што је хр ват ски при мер са мо 

5) Ibid, стр. 51.

6) Ibid.
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пр ви у пред сто је ћем ни зу, има ју ћи у ви ду да све др жа ве За пад ног 
Бал ка на има ју члан ство у Европ ској уни ји као кључ ни стра те шки 
циљ.

Хр ват ска у две без бед но сне за јед ни це

Сва ки ре ги о нал ни без бед но сни ком плекс, а ти ме и пот ком-
плекс, има сво ју фор му ко ја је од ре ђе на обра сци ма при ја тељ ства и 
не при ја тељ ства уну тар ње га. У за ви сно сти од то га ко ли ко је из би-
ја ње ра та мо гу ће и оче ки ва но, гра да циј ски се раз ли ку ју три ти па 
ком плек са: кон фликт на фор ма ци ја, без бед но сни ре жим и без бед-
но сна за јед ни ца. Без бед но сну за јед ни цу, као нај ра зви је ни ји тип, 
Карл Дојч де фи ни ше као ,,гру пу љу ди ко ји су ин те гри са ни“,7) а под  
ин те гра ци јом под ра зу ме ва ,,ства ра ње осе ћа ја за јед ни це на од ре ђе-
ној те ри то ри ји  као и ин сти ту ци ја и прак си до вољ но сна жних и 
рас про стра ње них да ду го роч но из гра де увер љи ва оче ки ва ња ми-
ро љу би ве про ме не свог ста нов ни штва“.8) Без бед но сна за јед ни ца, 
на осно ву да те де фи ни ци је, под ра зу ме ва оче ки ва ње да ће сви спо-
ро ви у јед ном ре ги о ну би ти ре ше ни мир ним пу тем кроз ин сти ту-
ци о на ли зо ва не про це ду ре ко је ис кљу чу ју мо гућ ност из би ја ња на-
си ља, од но сно ра та. Европ ска уни ја да нас пред ста вља нај чвр шћу, 
амал га ми ра ну без бед но сну за јед ни цу у ко јој се др жа ве од ри чу де-
ла свог су ве ре ни те та у име не ког за јед нич ког иден ти те та.9) Ка ко је 
сте пен пре кла па ју ћег члан ства Европ ске уни ју и НА ТО-а у Евро пи 
ве ли ки, а За јед нич ка без бед но сна и од брам бе на по ли ти ка Европ-
ске уни је у са гла сно сти са пра ви ма и оба ве за ма ко је про ис ти чу из 
члан ства у НА ТО-у, ова без бед но сна за јед ни ца се че сто озна ча ва 
и као евро а тлант ска. Ме ђу тим, ка ко све бал кан ске зе мље ни су у 
Европ ској уни ји, а ни у НА ТО-у,  на ме ће се пи та ње да ли је и За-
пад ни Бал кан без бед но сна за јед ни ца?

Си ле ко је су до не ле ,,крај исто ри је“ по ку ша ле су да до не су и 
крај су ко би ма на овом про сто ру и ти ме ре ше без бед но сни про блем 
Бал ка на, али и чи та ве Евро пе. Не из бе жне ин тер вен ци је и при ти-
сци спољ них ак те ра, пре свих НА ТО-а и Европ ске уни је, има ле су 
за да так да ,,евро пе и зу ју“ Бал кан ка ко би спре чи ле ,,бал ка ни за ци-

7) Karl De utsch et. al, Po li ti cal Com mu nity and the North Atlan tic Area: In ter na ti o nal Or ga ni-
za tion in the Light of Hi sto ri cal Ex pe ri en ce, Gre en wo od Press Pu blis hers, New York, 1957, 
стр. 378.

8) Ibid.

9) Фи лип Еј дус, Ме ђу на род на без бед ност: те о ри је, сек то ри и ни вои, Бе о град ски цен тар 
за без бед но сну по ли ти ку и Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2012, стр. 119.
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ју“ Евро пе.10) Пре суд ну уло гу у из град њи без бед но сне за јед ни це 
на За пад ном Бал ка ну су оту да има ли спољ ни ак те ри ко ји су, за ни-
мљи во, и са ми на ста ли на кон ве ли ких ра то ва у слич ним усло ви ма 
по ли тич ке и со ци јал не кри зе. Стра те ги ја ко ју су обе ор га ни за ци је 
усво ји ле је, нај пре, по ли ти ка усло вља ва ња. Шар га ре па за зе мље 
За пад ног Бал ка на је члан ство у во де ћим за пад ним ор га ни за ци ја ма, 
а штап до шар га ре пе су зах тев не све о бу хват не ре струк ту ра ци је. 
Овај ,,да, али“ на чин ди сци пли но ва ња је ство рио не ку вр сту ме ке 
хе ге мо ни је за пад них зе ма ља над бал кан ским зе мља ма, у ко јој су 
дру ге би ле спрем не да учи не го то во све да би по ве ћа ле сво је шан се 
за при јем ме ђу пр ве. Дру ги ва жан ин стру мент по ли ти ке је ре ги о-
нал ни при ступ. ЕУ је кроз Пакт за ста бил ност Ју го и сточ не Евро пе, 
Спо ра зум о ста би ли за ци ји и при дру жи ва њу и низ дру гих до ку ме-
на та пре по зна ла да је ,,без об зи ра на раз ли чит пут у ин те гра ци ја ма, 
ре ги о нал на са рад ња би тан кри те ри јум за све др жа ве За пад ног Бал-
ка на“.11) Иако НА ТО екс пли цит но не зах те ва ре ги о нал ну са рад њу, 
та ко ђе да је пред ност оним др жа ва ма ко је ула жу на по ре у са рад њу 
са сво јим ре ги о нал ним су се ди ма, по пут по др шке ко ју пру жа Ја-
дран ској гру пи. Би ла хе ге мо ни стич ка или ал тру и стич ка, уло га ЕУ 
и НА ТО-а у из град њи без бед но сне за јед ни це на За пад ном Бал ка ну 
је да ла од ре ђе не ре зул та те. 

Нај у пе ча тљи ви ји на пре дак је по стиг нут у по ве зи ва њу по-
ли тич ких ели та зе ма ља За пад ног Бал ка на. Вр хо ви др жа ва по ка-
зу ју ра сту ћу по ли тич ку од луч ност за ин тен зи ви ра њем ме ђу соб не 
са рад ње, па је на За пад ном Бал ка ну до шло до ства ра ња ,,елит не 
без бед но сне за јед ни це“.12) Фо кус на нај ви ше ни вое др жа ва, њи хо-
ве по ли тич ке ели те, ме ђу тим, пред ста вља нај ни жи ни во из град ње 
без бед но сне за јед ни це јер је та ква са рад ња нај ве ћим де лом ре зул-
тат уса гла ша ва ња по ли тич ких од лу ка са стан дар ди ма на мет ну тим 
спо ља. По ли тич ке ели те на За пад ном Бал ка ну, с то га, ре ги о нал ну 
са рад њу ви де пре као про це ду рал ну пре пре ку до обе ћа ног члан-
ства не го као при о ри те тан про блем ко ји тра жи истин ско и ко нач-
но ре ше ње. Ко ли ко су шти на ка сни за фор мом, ви ди се чим до ђе 
до бит ни јих про бле ма из ме ђу бал кан ских зе ма ља, по пут спо ра око 
Пи ран ског за ли ва из ме ђу Хр ват ске и Сло ве ни је ка да је опет би ла 

10) Пре драг Си мић, 2013. ,,Из ве штај Кар не ги је ве за ду жби не за ме ђу на род ни мир о бал кан-
ским ра то ви ма из 1914. и 1996. го ди не“, Исто риј ски за пи си, Исто риј ски ин сти тут Цр не 
Го ре, Под го ри ца, бр. 1-2/2013, стр. 131.

11) Euro pean Com mis sion, Re gi o nal co o pe ra tion in the we stern Bal kans, A po licy pri o rity for 
the Euro pean Union, In ter net, ec.euro pa.eu/en lar ge ment/pdf/nf5703249enc_web_en.pdf, 
20/04/2015.

12) Emi lan Ka val ski, Ex ten ding the Euro pean Se cu rity Com mu nity, Con struc ting Pe a ce in the 
Bal kans, Ta u ris Aca de mic Stu di es, Lon don and New York, 2007, стр. 19. 
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нео п ход на ди рект на ди пло мат ска ин тер вен ци ја чла ни ца НА ТО-а 
и Европ ске уни је. Ипак, смер про ме на ,,од де ла ка уве ре њи ма“ је 
при лич но успе шан на пр вом ко ра ку – по кре та њу по ли тич ке ини-
ци ја ти ве и кон крет них ак ци ја у из град њи ре ги о нал не са рад ње. 
Оста је, ме ђу тим, да се ви ди да ли је ово ауто мат ски до ве ло и до 
успе ха на дру гом ко ра ку – из град њи  за јед нич ког иден ти те та ме ђу 
чла но ви ма за јед ни це. 

Успе шно из гра ђе на без бед но сна за јед ни ца под ра зу ме ва да се 
љу ди иден ти фи ку ју са они ма с ко ји ма су ра ни је би ли на су прот-
ним стра на ма, да ме ђу ста нов ни штвом др жа ва у ре ги о ну вла да ју 
од но си ме ђу соб ног по ве ре ња, до бро су сед ске на кло но сти и, ко нач-
но, осе ћа ње ре ги о нал ног иден ти те та. Ме ђу тим, ако су и прет ход ни 
по да ци о на прет ку у са рад њу ме ђу ели та ма де ло ва ли охра бру ју ће, 
упра во овај ко рак пред ста вља глав ну пре пре ку у из град њи ефи-
ка сне без бед но сне за јед ни це на За пад ном Бал ка ну. Ста нов ни штво 
се дам за пад но бал кан ских зе ма ља ра ту је се ћа њи ма, жи ви у од но-
си ма не по ве ре ња, стра ха и пред ра су да. Још увек пре ве ли ки број 
из бе гли ца и ин тер но ра се ље ног ста нов ни штва без пер спек ти ве за 
по врат ком, али и са ма лом пер спек ти вом за пот пу ном ин клу зи јом 
сва ко днев но опо ми ње на то. Ста нов ни ци до жи вља ва ју нај бли же 
су сед не др жа ве као из во ре прет њи, а уда ље ни је ве зе, по пут европ-
ских, аме рич ких и ру ских, као за штит нич ке, те те шко да има на де 
за ско ри је са зре ва ње без бед но сне за јед ни це на овим про сто ри ма.13) 
У си ту а ци ји у ко јој нај ве ћи број гра ђа на са те ри то ри је За пад ног 
Бал ка на на пи та ња о ста њу су ко ба у ре ги о ну од го во ра са ,,ре ше-
ни, али не у спе шно“, опа сност ола ког за не ма ри ва ња из град ње ре-
ги о нал ног иден ти те та је пре ве ли ка.14) Нео д го вор но по на ша ње 
по ли тич ких ели та, пре све га, од ве шће у за ча ран круг ра сту ћег на-
ци о на ли зма, јед но стра ног ту ма че ња исто ри је, па и те жње за ре ви-
зи о ни змом у ре ги о ну. Уни шта ва ње ћи ри лич них та бли у Ву ко ва ру, 
нео у ста штво и све ве ћи број ул тра на ци о на ли стич ких ор га ни за ци-
ја, па и стра на ка, по ка зу ју да овај про цес већ узи ма ма ха.

Пре сек ста ња на по љу без бед но сти За пад ног Бал ка на на 
осно ву ис пи та них кри те ри ју ма по ка зу је да су по чет ни ко ра ци у 
ус по ста вља њу без бед но сне за јед ни це пре ђе ни. До но вих су ко ба 
ве ћих раз ме ра ни је до шло, вла де при зна ју су сед не вла де као ре ле-
вант не ак те ре и по ве ћан је број ре ги о нал них ини ци ја ти ва на по ли-
тич ком, еко ном ском и без бед но сном пла ну. По ве зи ва ње по ли тич-

13) Re bec ca J. Cru i se and Su zet te R. Gril lot, ,,Re gi o nal Se cu rity Com mu nity in the We stern Bal-
kans: A Cross-Com pa ra ti ve Analysis“, Jo ur nal of Re gi o nal Se cu rity, Бе о град ски цен тар за 
без бед но сну по ли ти ку, Бе о град, бр. 1/2013, стр. 14.

14)  Ibid, стр. 17. 
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ких ели та, ме ђу тим, ни је ауто мат ски до ве ло до ана лог ног про це са 
на ни воу ши ре јав но сти. Ипак, иако гра ђа ни не ви де све су сед не 
др жа ве као при ја те ље у бли ској бу дућ но сти, нај ве ћи број гра ђа на 
ни рат не ви ди као мо гућ ност.15) С то га, ако узме мо сма ње но на си-
ље као објек ти ван кри те ри јум, и ста во ве гра ђа на у де мо крат ским 
др жа ва ма као су бјек ти ван кри те ри јум за оце ну мо гућ но сти из би ја-
ња но вих су ко ба на За пад ном Бал ка ну, утвр ди ће мо да без бед но сна 
за јед ни ца на овом про сто ру по сто ји. Ова сед мо чла на без бед но сна 
за јед ни ца је, ме ђу тим, тек у на ста ју ћој фа зи, да ле ко од зре ло сти и 
са мо стал но сти.  

Хр ват ска је ула ском у Европ ску уни ју по ста ла чла ни ца и ње-
не без бед но сне за јед ни це, па би тре ба ло да је из гу би ла за пад но-
бал кан ску dif fe ren tia spe ci fi ca. Ис по ста ви ло се, ипак, да не ре ше ни 
пост кон фликт ни про бле ми са ко ји ма је су о че на у ре ги о ну ни су ти-
ме не ста ли, од но сно да је без бед ност Хр ват ске и да ље уско ве за на 
за За пад ни Бал кан. Да и Европ ска уни ја има та кав став мо же се 
за кљу чи ти из ак ту ел них де ша ва ња, по пут Бер лин ског са ми та и из 
из ја ва европ ских зва нич ни ка у ко ји ма се под За пад ним Бал ка ном 
и да ље под ра зу ме ва Хр ват ска, а кон ку рент ски на зи ви по пут ,,Re-
stern Bal kans“ или ,,We stern Bal kans six“ не узи ма ју ма ха. Ти ме је у 
Хр ват ској до шло до пре кла па ња две без бед но сне за јед ни це – јед не 
зре ле и јед не не зре ле. Чак и да се оста лих шест зе ма ља учла ни у 
Европ ску уни ју, За пад ни Бал кан ће због кон фликт ног на сле ђа оста-
ти без бед но сни пот ком плекс у окви ру ши рег европ ског без бед но-
сног ком плек са као део ко ји је ,,ма ње без бе дан“  од остат ка европ-
ске без бед но сне за јед ни це.

Ово пре кла па ње без бед но сних за јед ни ца зна чи да ће Хр-
ват ска, као и сва ка сле де ћа др жа ва ре ги о на ко ја по ста не чла ни це 
Европ ске уни је, мо ра ти да се јед на ко, па и пре вас ход но, ба ви без-
бед но сним про бле ми ма За пад ног Бал ка на као и они ма у Европ ској 
уни ји. При мер За пад ног Бал ка на по ка зу је ка ко се јед ном из гра ђен 
ре ги он, иако је мо гу ће, те шко и спо ро ме ња и де кон стру и ше. Са 
дру ге стра не, ти ме што је пр ва зе мља За пад ног Бал ка на ко ја и у 
европ ској без бед но сној за јед ни ци, Хр ват ска је до би ла сво је вр сно 
при зна ње да је у пре ва зи ла же њу ових про бле ма оти шла да ље од 
оста лих, што је оја ча ло ње ну по зи ци ју у ре ги о ну. Хр ват ски др жав-
ни врх на сто ји да ис ко ри сти ова кву по зи ци ју, иако исто вре ме но 
ко ри сти сва ку при ли ку и да се огра ди од За пад ног Бал ка на. Ана ли-
зом ак ту ел не спољ но по ли тич ке прак се Хр ват ске, мо гло би се ре ћи 
да Хр ват ска на сто ји да бу де ли дер у ре ги о ну ко ме не же ли да при-
па да. 

15)  Ibid, стр. 18. 
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СЕК ТОР СКА АНА ЛИ ЗА УТИ ЦА ЈА 
ХРВАТСКОГ УЛА СКА У НА ТО И ЕВРОПСКУ 

УНИЈУ НА БЕЗ БЕД НОСТ БАЛ КА НА

Ана ли за ути ца ја хр ват ског члан ства у НА ТО-у и Европ ској 
уни ји у овом ра ду по ла зи од сек тор ског при сту па без бед но сти ко-
ји пред ста вља још јед ну од основ них те о риј ских иде ја ко пен ха-
шке шко ле без бед но сти. Пре ма ана ли тич ком окви ру ко ји ова кав 
при ступ ну ди, по сто ји пет сек то ра без бед но сти: вој ни, по ли тич ки, 
еко ном ски, со ци је тал ни и еко ло шки.16) По ку шај да се из вр ши што 
пре ци зни ја сек тор ска ана ли за мо же да по мог не у ства ра њу ја сни-
је пред ста ве о раз ме ра ма, струк ту ри и прав цу ути ца ја хр ват ског 
учла ње ња у НА ТО и Европ ску уни ју на без бед ност Бал ка на, иако 
не пре кид но и не по врат но пре ли ва ње иза зо ва, ри зи ка и прет њи из 
јед ног у дру ги без бед но сни сек тор оте жа ва њи хо во пре ци зно раз-
два ја ње. 

Члан ство у НА ТО-у

Ка ко је НА ТО нај ве ћи вој но-по ли тич ки са вез да на шњи це, 
при јем Хр ват ске у пу но прав но члан ство 2009. го ди не је пр вен-
стве но ути цао на вој ну и по ли тич ку без бед ност ре ги о на. На рав но, 
по сред но су на ста ле по сле ди це и у еко ном ском, со ци је тал ном и 
еко ло шком сек то ру, али њи хо ва раз ме ра ни је ве ли ка да би би ле об-
у хва ће не оби мом овог ра да.

Вој на без бед ност пред ста вља те жњу да се те ри то ри јал ни ин-
те гри тет и су ве ре ни тет др жа ве за шти те од прет њи ко је мо гу до ла-
зи ти од дру гих др жа ва или не др жав них ак те ра.17) Ула ском у НА ТО, 
Хр ват ска је по ста ла део НА ТО си сте ма ко лек тив не од бра не и си-
сте ма од го во ра на кри зе ко ји је ти ме об у хва тио ве ћи ну бал кан ских 
зе ма ља, бу ду ћи да је исто вре ме но при мље на и Ал ба ни ја, уз већ 
учла ње не Грч ку, Ма ђар ску, Ру му ни ју, Бу гар ску и Тур ску. Без бед-
но сне га ран ци је ко је но си члан ство у НА ТО си сте му ко лек тив не 
од бра не не сум њи во су оја ча ле вој ну по зи ци ју Хр ват ске у ре ги о ну. 
Хр ват ска је по ста ла део ве ли ког евро а тлант ског си сте ма у ко јем, 
без об зи ра на то што је ма ла зе мља, мо же има ти свој глас и ути цај. 
Угро жа ва ње без бед но сти би ло ко је чла ни це сма тра се угро жа ва-
њем чи та ве Али јан се, па пи та ња ко ја не ка чла ни ца сма тра ва жним 
за сво ју без бед ност, по ста ју ле ги тим на пи та ња и за НА ТО. Сход но 

16) Ba rry Bu zan, Pe o ple, Sta tes and Fe ar: The Na ti o nal Se cu rity Pro blem in In ter na ti o nal Re la-
ti ons, Whe ats he af, Brig hton, 1983, стр. 75. 

17) Фи лип Еј дус, Ме ђу на род на без бед ност: те о ри је, сек то ри и ни вои, Бе о град ски цен тар 
за без бед но сну по ли ти ку и Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2012, стр. 129.
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то ме, упу ћи ва ње би ло ка кве ору жа не прет ње Хр ват ској, а ка мо ли 
ору жа ни су коб, не мо же би ти озбиљ ни је раз ма тра но од стра не не ке 
зе мље ре ги о на, ма да та ко не што ни је ни оче ки ва но. Тре ба на гла-
си ти да је при јем Хр ват ске био ге о стра те шки зна ча јан и за НА ТО 
због спе ци фич ног по ло жа ја Хр ват ске на Ја дран ском јер се НА ТО 
ти ме про ши рио на по зи ци је ко је су ва жне за кон тро ли са ње по тен-
ци јал них жа ри шних ме ста и без бед ност чи та вог ре ги о на. 

По ред без бед но сних га ран ци ја чи та ве Али јан се, вој на по зи-
ци ја Хр ват ске је оја ча на и мо дер ни за ци јом ње не вој ске кроз уса-
гла ша ва ње са НА ТО стан дар ди ма. НА ТО струч ња ци су пру жи ли 
вој но и тех нич ко са ве то ва ње у ре фор ми хр ват ске вој ске ко је је 
има ло за циљ по ди за ње ње них вој них ка па ци те та и ства ра ње про-
фе си о нал не вој ске спо соб не за ис пу ња ва ње свих оба ве за ко је но-
си члан ство у овом са ве зу. Јед на од оба ве за је и уче шће у НА ТО 
ми си ја ма, од ко јих је за ре ги он по себ но ва жно уче шће хр ват ских 
вој ни ка у КФОР ми си ји на Ко со ву. Хр ват ски кон ти гент на Ко со-
ву је бро јио и до 35 при пад ни ка и од ра жа ва на по ре Хр ват ске да 
под у пре НА ТО ми си ју у ,,не по сред ном су сед ству и на под руч ју на 
ко јем Ре пу бли ка Хр ват ска има из ра же не по ли тич ке, го спо дар ске и 
стра те шке ин те ре се.“18) Уче шћем у овој, као и у ми си ја ма Европ ске 
уни је о ко ји ма ће ка сни је би ти ре чи, Хр ват ска је вој но нај при сут-
ни ја зе мља у ре ги о ну, што сва ка ко по ди же њен вој ни углед, али и 
по ли тич ки ути цај. 

По ли тич ка без бед ност, на тра гу ко пен ха шке шко ле, под ра-
зу ме ва ор га ни за ци о ну ста бил ност по рет ка или за шти ту уста но-
вље ног обра сца ин тер ак ци је ме ђу др жа ва ма.19) Ула ском Хр ват ске 
у НА ТО ре ги о нал ни без бед но сни про бле ми су по ста ли ле ги тим-
на пи та ња и за НА ТО, што мо же има ти раз ли чи те им пли ка ци је по 
ова ко де фи ни са ну по ли тич ку без бед ност ре ги о на. Са јед не стра не, 
члан ство не ко ли ко зе ма ља ре ги о на у НА ТО-у мо же под ста ћи за јед-
нич ки, ускла ђе ни ји и ефек тив ни ји на чин су прот ста вља ња ре ги о-
нал ним без бед но сним иза зо ви ма. Све бал кан ске зе мље ко је ни су у 
НА ТО-у, из у зев Ср би је, же ле да то бу ду, па ис ку ство су сед не зе мље 
мо же да убр за њи хо ве ре фор ме, по ја ча ре ги о нал ну са рад њу у без-
бед но сним пи та њи ма и та ко олак ша њи хов при јем. При мер за то 
је и Ја дран ска гру па фор ми ра на 2003. го ди не са ци љем да кроз за-
јед нич ки при ступ евро а тлант ским ин те гра ци ја ма уна пре ди без бед-

18) Vla da Re pu bli ke Hr vat ske, Pri je dlog od lu ke o su dje lo va nju oru ža nih sna ga Re pu bli ke Hr vat-
ske u ope ra ci ji pot po re mi ru KFOR na Ko so vu, In ter net, https://vla da.gov.hr/User Doc sI ma-
ges//Sjed ni ce/2014/192%20sjed ni ca%20Vla de//192%20-%2017e.pdf, 20/04/2015. 

19) Фи лип Еј дус, Ме ђу на род на без бед ност: те о ри је, сек то ри и ни вои, Бе о град ски цен тар 
за без бед но сну по ли ти ку и Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2012, стр. 146.
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но сну са рад њу у ре ги о ну. Хр ват ска и Ал ба ни ја из по ли тич ке со ли-
дар но сти и да ље уче ству ју у  Ја дран ској гру пи, ма да и са ме има ју 
ко ри сти од ње. Хр ват ска зва нич но по др жа ва при јем Ма ке до ни је, 
Цр не Го ре и БиХ у НА ТО и ула же од ре ђе не ди пло мат ске на по ре да 
до то га до ђе, али је по зив овим зе мља ма из о стао и на по след њем 
НА ТО са ми ту у Вел су. Уко ли ко би све зе мље ре ги о на, ко је то же ле, 
за и ста по ста ле чла ни це НА ТО-а,  Бал кан би по пр ви пут у исто ри ји 
био у истом са ве зу, из у зев Ср би је ко ја би би ла не у трал на. 

Са дру ге стра не, при је мом у НА ТО по ве ћао се и уце њи вач ки 
по тен ци јал Хр ват ске над зе мља ма ре ги о на ко је же ле да по ста ну 
чла ни це НА ТО-а, што мо же да пред ста вља прет њу по њи хо ву по-
ли тич ку без бед ност. Хр ват ска би мо гла да ис ко ри сти сво ју по зи ци-
ју за ре ша ва ње отво ре них пи та ња у ре ги о ну, по пут спо ра са Цр ном 
Го ром око Пре вла ке или, пак, гра нич них и ма њин ских пи та ња са 
БиХ. Зва нич ни став Хр ват ске је да не ће уце њи ва ти ни ко га из би ла-
те рал них раз ло га и до са да то ни је чи ни ла, али при влач ност овог 
сред ства не тре ба ола ко за не ма ри ва ти. 

 Ако под ,,ор га ни за ци о ном ста бил но шћу по рет ка или за шти-
том уста но вље ног обра сца ин тер ак ци је ме ђу др жа ва ма“20) прет-
по ста ви мо по ли ти ку не у трал но сти ко ју је Ср би ја про кла мо ва ла, 
члан ство Хр ват ске у НА ТО-у пред ста вља  сво је вр сан иза зов и ње-
ној по ли тич кој без бед но сти. Ула ском Хр ват ске и Ал ба ни је, по ред 
Ру му ни је, Бу гар ске и Ма ђар ске, Ср би ја је прак тич но окру же на НА-
ТО-ом, што оте жа ва ње ну по зи ци ју, бу ду ћи да ће др жа ве ко је се 
на ла зе уну тар НА ТО-а мо ћи да лак ше и у сво ју ко рист ре ша ва ју 
без бед но сне про бле ме ко ји се бу ду ја вља ли. Ипак, из у зет но ак тив-
ним уче шћем у Парт нер ству за мир Ср би ја пре ва зи ла зи опа сност 
од изо ла ци о ни зма, па ње но члан ство у НА ТО-у не пред ста вља зна-
чај ни ји про блем. Шта ви ше, Ср би ја би му дром по ли ти ком мо гла да 
из ву че и пред но сти из то га што би мо гла да бу де је ди на бал кан ска 
зе мља ко ја ни је у НА ТО-у, на рав но, уко ли ко оста не при по ли ти ци 
не у трал но сти. 

По ли ти ка ,,отво ре них вра та“ пре ма овом про сто ру је тре ба-
ло да до ве де до ,,ма ње НА ТО-а на Бал ка ну, а ви ше бал кан ских зе-
ма ља у НА ТО-у“, од но сно до без бед ни јег и ста бил ни јег ре ги о на, 
не са мо у вој ном, већ и у по ли тич ком сми слу. Ово не зна чи да су 
без бед но сни иза зо ви на Бал ка ну не ста ли пре ко но ћи, чак ни да су 
сма ње ни, већ да су ка па ци те ти но вих чла ни ца за њи хо во ре ша ва-
ње уве ћа ни. С об зи ром на број НА ТО чла ни ца и кан ди да та ме ђу 
бал кан ским зе мља ма, то би да ље зна чи ло да ће кључ ну реч у ре-

20) Фи лип Еј дус, Ме ђу на род на без бед ност: те о ри је, сек то ри и ни вои, Бе о град ски цен тар 
за без бед но сну по ли ти ку и Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2012, стр. 146.
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ша ва њу отво ре них без бед но сних пи та ња на Бал ка ну има ти НА ТО. 
Ипак, сва ко по јед но ста вљи ва ње без бед но сне си ту а ци је на Бал ка ну 
пре бро ја ва њем НА ТО чла ни ца би ло би нео збиљ но, јер би мо ра ло 
да за не ма ри енер гет ску, еко ном ску и по ли тич ку по ве за ност, па и 
за ви сност, Бал ка на од Ру си је. 

Члан ство у Европ ској уни ји

За раз ли ку од члан ства у НА ТО-у ко ји пр вен стве но пред ста-
вља без бед но сну ин те гра ци ју, члан ство у Европ ској уни ји под ра-
зу ме ва да ле ко ви ше од то га. По ред то га што се од ри чу су ве ре ног 
упра вља ња у ве ћи ни обла сти, члан ством у ,,европ ској по ро ди ци“ 
др жа ве при хва та ју и за јед нич ки европ ски иден ти тет ко ји је у ма-
њој или ве ћој са гла сно сти са њи хо вим тра ди ци о нал ним на ци о нал-
ним иден ти те ти ма. Оту да, члан ство Хр ват ске у Европ ској уни ји не 
ути че са мо на вој ну и по ли тич ку, већ и на еко ном ску, со ци је тал ну 
и еко ло шку без бед ност ре ги о на. 

Што се ути ца ја на вој ну без бед ност Бал ка на ти че, члан ство 
Хр ват ске у Европ ској уни ји ни је до не ло ве ће про ме не. Иако Европ-
ска уни ја на сто ји да оја ча сво ју без бед но сну струк ту ру, ње на За јед-
нич ка без бед но сна и од брам бе на по ли ти ка не на ме ће ни шта што 
би на би ло ко ји на чин на ру ша ва ло ефи ка сност НА ТО-а, већ су пре-
ма Ли са бон ском уго во ру ,,оба ве зе и са рад ња др жа ва у овој обла-
сти у скла ду са оба ве за ма у окви ру НА ТО-а, ко ји за ње го ве зе мље 
чла ни це оста је осно ва њи хо ве ко лек тив не без бед но сти и ин стан ца 
за ње но спро во ђе ње“.21) Сто га, ула ском у Европ ску уни ју Хр ват ска 
ни је пре у зе ла не ке но ве оба ве зе или сте кла не ке зна чај не мо гућ но-
сти ко је би мо гле би ти тре ти ра не као прет ња по вој ну без бед ност 
оста лих зе ма ља ре ги о на. Овај сек тор оста је до ми нант но од ре ђен 
члан ством бал кан ских зе ма ља у НА ТО-у. Ипак, и ово члан ство је 
до ве ло до од ре ђе ног ја ча ња хр ват ске вој не по зи ци је у ре ги о ну, ма-
хом због уче шћа у Вој ном ко ми те ту, нај зна чај ни јем вој ном те лу 
Европ ске уни је. Ова про ме на је ва жна јер Вој ни ко ми тет до но си 
од лу ке о бор бе ним гру па ма и опе ра ци ја ма у ко је зе мље ре ги о на 
на сто је да се пот пу ни је укљу че ка ко би на гла си ле сво ју опре де ље-
ност за Европ ску уни ју. Ме ђу ис так ну тим зва нич ни ци ма Европ ске 
уни је се чак раз ма тра иде ја да се од др жа ва За пад ног Бал ка на на-
пра ви за јед нич ка бор бе на гру па у ко јој би за јед нич ки је зик, пре-
те жно иста обу ка, на о ру жа ње и опре ма олак ша ли ко му ни ка ци ју и 

21) Euro pean Union, The Tre aty of Li sa bon, In ter e net, http://eur-lex.euro pa.eu/le gal-con tent/EN/
TXT/PDF/?uri=CE LEX:12007L/TXT&from=EN, 20/04/2015.
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по де лу по сла.22) По ред уче шћа у Вој ном ко ми те ту, Хр ват ска кроз 
Са вет ми ни ста ра уче ству је и у до но ше њу од лу ка ко је се ти чу две 
ми си је Европ ске уни је у овом ре ги о ну – EUFOR ALT HEA у БиХ и 
EULEX на Ко со ву. Хр ват ска је та ко по др жа ла про ду же так ми си је у 
БиХ на са стан ци ма ко ји су у Бри се лу одр жа ни тим по во дом у 2014. 
го ди ни, а по том и до не ла од лу ку о упу ћи ва њу пр вих пет при пад-
ни ка сво јих ору жа них сна га у  ову ми си ју.23) Опе ра ци ја ALT HEA 
се спро во ди уз осло нац на сред ства и ка па ци те те НА ТО-а у скла-
ду са аран жма ном ,,Бер лин Плус“, што ука зу је на не са мо стал ност 
Европ ске уни је као вој не си ле и ње ну за ви сност од НА ТО-а у том 
по гле ду. 

Слич но као и са члан ством у НА ТО-у, по сле ди це хр ват ског 
ула ска у Европ ску уни ју по по ли тич ку без бед ност ре ги о на мо гу 
кре ну ти у два сме ра у за ви сно сти од то га да ли ће Хр ват ска упо-
тре би ти или зло у по тре би ти но ви по ло жај. С об зи ром на чи ње ни цу 
да све др жа ве ре ги о на на сво јој по ли тич кој аген ди има ју при сту па-
ње Европ ској уни ји као при о ри тет, про цес евро ин те гра ци ја се мо-
же узе ти као ре фе рент ни обје кат по ли тич ког сек то ра без бед но сти 
на Бал ка ну, а хр ват ско пра во ве та као по тен ци јал на прет ња ова ко 
де фи ни са ној по ли тич кој без бед но сти ре ги о на. Од ју ла 2013. го ди-
не Хр ват ска ни је ви ше са мо су сед у ре ги о ну, не го је и од лу чи лац 
о на став ку евро ин те гра ци ја оста лих зе ма ља За пад ног Бал ка на, па 
је по ста ла мо ћан ве то-играч ко ји мо же да пре ти бло ки ра њем ин те-
гра ци о них про це са остат ка ре ги о на за рад ре ша ва ња отво ре них пи-
та ња у сво ју ко рист. Хр ват ско ру ко вод ство, исти на, на гла ша ва да 
се не ће слу жи ти овим сред ством, већ да ће се по на ша ти као ,,парт-
нер  у ре ги о ну“ и по др жа ва ти ин те гра ци ју остат ка За пад ног Бал ка-
на у Европ ску уни ју. Ме ђу тим, низ не ре ше них пи та ња у ре ги о ну и 
ис ку ство ко је су и са ми има ли са Сло ве ни јом, чи не да ова прет ња 
по по ли тич ку без бед ност остат ка ре ги о на бу де и ви ше не го ве ли ка. 
Ипак, чак и да од лу чи да по ку ша да бло ки ра не чи је члан ство, пи-
та ње је ко ли ко би за то има ла сна ге. 

Са дру ге стра не, уче шће хр ват ских пред став ни ка у по ли-
тич ким ин сти ту ци ја ма Европ ске уни је мо же има ти и по зи тив не 
им пли ка ци је по по ли тич ку без бед ност ре ги о на. Хр ват ска мо же 
по ста ти ,,глас За пад ног Бал ка на“ уну тар Европ ске уни је ко ји ће ло-

22) http://ak ter.co.rs/we ekly/34-bez bed nost/58382-bez bed no sne-struk tu re-eu-za me na-za-na to.
html , 20/05/2015. 

23) Vla da Re pu bli ke Hr vat ske, Pri je dlog od lu ke o su dje lo va nju oru ža nih sna ga Re pu bli ke Hr vat-
ske u ope ra ci ji pot po re mi ru EUFOR ALT HEA u Bo sni i Her ce go vi ni, In ter net, https://vla da.
gov.hr/User Doc sI ma ges//Sjed ni ce/2014/192%20sjed ni ca%20Vla de//192%20-%2017c.pdf, 
20/05/2015. 



Тијана В. Речевић УТИЦАЈ ХРВАТСКОГ УЛАСКА У НАТО ...

133

би ра ти за уступ ке и по вла сти це овом ре ги о ну, уме сто да ко ри сти ти 
,,глас Европ ске уни је“ да пре ти ре ги о ну За пад ног Бал ка на. По моћ 
и ис ку ства из свог ин те гра ци о ног про це са ко је Хр ват ска мо же да 
упу ти су се ди ма, по пут пре во да ,,аки ја“ ко ји је усту пи ла Ср би ји, 
Цр ној Го ри и БиХ, мо гу би ти од ве ли ки по мо ћи. Уко ли ко би и оста-
так ре ги о на у јед ном тре нут ку ушао у Европ ску уни ју, убр за ло би 
се по ли тич ко са зре ва ње овог ре ги о на и ство ри ла мо гућ ност за ко-
ри шће ње пред но сти од фор ми ра ња не ка квог ре ги о нал ног ,,не фор-
мал ног бло ка“ уну тар Уни је.

Еко ном ска без бед ност, нај ши ре де фи ни са но, пред ста вља те-
жњу ка сло бо ди од еко ном ских прет њи.24) Бал кан је са ста вљен од 
ма лих, сла бих, и у слу ча ју За пад ног Бал ка на, из у зет но ме ђу за ви-
сних еко но ми ја, па је са рад ња у ци љу ја ча ња еко ном ске без бед но-
сти и раз ви је но сти ре ги о на нео п ход на. Нај зна чај ни је ини ци ја ти ве 
ове вр сте су ЦЕФ ТА, а за тим и ЦЕФ ТА 2006, ко ја је по кре ну та 
под сна жним ути ца јем Европ ске уни је, упр кос от по ру ко ји је по-
сто јао и у са мим зе мља ма За пад ног Бал ка на. Ула зак Хр ват ске у 
Европ ску уни ју је зна чио и из ла зак из ЦЕФ ТА-е што је у мно го ме 
де ста би ли зо ва ло ре ги он, с об зи ром на то да је Хр ват ска во де ћа за-
пад но бал кан ска еко но ми ја. Ова си ту а ци ја је ожи ве ла ин стру мен те 
еко ном ске по ли ти ке као ва жан део еко ном ске без бед но сти, па је на 
тре ну так за пре тио и ,,ца рин ски рат“ у ре ги о ну. По ред спо ра око ца-
ри на на увоз хр ват ских ци га ре та у Ср би ју ко ји је при ву као нај ви ше 
па жње, усле дио је чи тав низ из и гра ва ња спо ра зу ма ко ји ма су зе-
мље у ре ги о ну по ку ша ле да пре у зму хр ват ски ,,део ко ла ча“. Ипак, 
као да је Хр ват ска тек ула ском у Европ ску уни ју по ста ла све сна 
нео п ход но сти ре ги о нал не са рад ње, па по след ња де ша ва ња по пут 
Бер лин ског са ми та по све ће ног при вре ди и са ста на ка у Цав та ту и 
Ду бров ни ку, го во ре у при лог по ве ћа ној по све ће но сти зе ма ља еко-
ном ској ста бил но сти ре ги о на. 

У обла сти енер гет ске без бед но сти, као ва жном де лу еко ном-
ске без бед но сти, члан ство Хр ват ске у Европ ској уни ји ни је има ло 
ве ћег ути ца ја на оста так ре ги о на бу ду ћи да је осни ва њем Енер гет-
ске за јед ни це 2005. го ди не уну тра шње тр жи ште енер ги је Европ ске 
уни је про ши ре но на чи та ву Ју го и сточ ну Евро пу. По што је енер-
гет ски си ро ма шан, енер гет ска без бед ност чи та вог Бал ка на ле жи 
у ру ка ма гло бал них ак те ра, што по твр ђу ју и по сле ди це ак ту ел не 
кри зе у Укра ји ни. 

Је зич ка, кул ту ро ло шка, ре ли гиј ска, иден ти тет ска ком плек-
сност За пад ног Бал ка на чи ни со ци је тал ни сек тор без бед но сти 

24) Фи лип Еј дус, Ме ђу на род на без бед ност: те о ри је, сек то ри и ни вои, Бе о град ски цен тар 
за без бед но сну по ли ти ку и Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2012, стр. 161.
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стал но при сут ним на без бед но сној аген ди ре ги о на. На жа лост, 
,,оно што омо гу ћа ва да се ис ко ри сти реч ми“25) је на овим про сто-
ри ма мно го пу та ис ко ри шћа ва но за рат, па је со ци је тал на без бед-
ност бал кан ских зе ма ља че сто би ла у слу жби на ци о на ли зма. Та кво 
на сле ђе је овај ре ги он оста ви ло ван Европ ске уни је, па би на пре дак 
у евро ин те гра ци ја ма тре ба ло да пред ста вља и сма ње ње прет њи у 
овом сек то ру. Ипак, као да се та кав ути сак и не сти че на кон хр-
ват ског ула ска у Европ ску уни ју. Уме сто да Хр ват ска по ми ри свој 
на ци о на ли зам са европ ским иден ти те том, као да се Европ ска уни ја 
по ми ри ла са хр ват ским на ци о на ли змом, па су уни шта ва ње ћи ри-
лич них та бли и про сла ве рат них зло чи на да нас европ ска ре ал ност. 
При мет но је да су ре фор ме Хр ват ске ус по ри ле на кон до би ја ња 
члан ства, а сва ки за стој или на за до ва ње у овој обла сти мо же да 
пред ста вља озбиљ ну прет њу по со ци је тал ну без бед ност ре ги о на. 
Евро ин те гра ци је пред ста вља ју кључ ни мо тор за по ми ре ње у ре ги-
о ну, али окон ча ње ин те гра ци о ног про це са не сме да зна чи и  окон-
ча ње про це са по ми ре ња. 

Ипак, не тре ба за не ма ри ти да је учла ње њем Хр ват ске у 
Европ ску уни ју и сет европ ских вред но сти зва нич но сти гао на За-
пад ни Бал кан, ре ги он ко ји се че сто ко ри сти да озна чи све су прот-
но од европ ског. Чи ње ни ца да Хр ват ска ни је мо ра ла да се од рек не 
мно го тра ди ци о нал них хр ват ских оби ча ја и на ви ка ка ко би по ста-
ла део ,,европ ске по ро ди це“ мо же да сма њи страх од гу бље ња на-
ци о нал них иден ти те та ко ји је при су тан у зе мља ма За пад ног Бал ка-
на. Вер ти кал но над ме та ње на овим про сто ри ма је че сто по сле ди ца 
не ин фор ми са но сти и дез ин фор ми са но сти гра ђа на, па при мер Хр-
ват ске мо же у мно го ме да по мог не.

Ко нач но, еко ло шка без бед ност на За пад ном Бал ка ну ни-
је бит но про ме ње на фор мал ним при је мом Хр ват ске у члан ство 
Европ ске уни је. Ипак, тре ба има ти у ви ду да еко ло шки стан дар ди 
пред ста вља ју јед ну тре ћи ну прав них те ко ви на Европ ске уни је и 
да све зе мље ре ги о на у то ку ин те гра ци о ног про це са при ла го ђа ва ју 
сво ју прав ну ре гу ла ти ву овим стан дар ди ма. Об зи ром да еко ло шке 
прет ње не по зна ју др жав не гра ни це, сам чин учла ње ња по је ди нач-
не зе мље не про из во ди не по сред но ви дљи ве про ме не, али ће се 
ефек ти ова кве по ли ти ке ду го роч но од ра зи ти на еко ло шку без бед-
ност чи та вог Бал ка на. Оно у че му би члан ство Хр ват ске у Европ-
ској уни ји мо гло по мо ћи је сте по ве ћа на мо гућ ност да се ре ги о нал-
ни еко ло шки про бле ми ста ве на днев ни ред ин сти ту ци ја Европ ске 

25) Ole Wæver, Ba rry Bu zan, Mor ten Kel strup and Pi er re Le ma i tre, Iden tity, Mi gra tion and New 
Se cu rity Agen da in Euro pe, Pin ter, Lon don, 1993, стр. 17.
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уни је за ду же них за еко ло шка пи та ња за рад при ку пља ња ви ше 
сред ста ва за по бољ ша ње еко ло шке без бед но сти Бал ка на. 

Ва жно је по но ви ти да у сва ком, а по себ но у та ко ком плек-
сном ре ги о ну ка кав је Бал кан, до ла зи до не пре ста ног пре ли ва ња 
прет њи из јед ног у дру ги сек тор, али та ква про ду бље на ана ли за 
зах те ва про стор ко ји пре ва зи ла зи окви ре овог ра да. Ипак, по ку-
шај сек тор ског раз два ја ња нај ва жни јих по сле ди ца ко је је члан ство 
Хр ват ске у Европ ској уни ји има ло по без бед ност Бал ка на, ка кав је 
ов де учи њен, мо же да по слу жи као ко ри сна осно ва за да ље ис тра-
жи ва ње ове те ме.

ЗА КЉУ ЧАК

Уска по ве за ност без бед но сних ин те ре са европ ских зе ма ља 
чи ни да се њи хо ве на ци о нал не без бед но сти не мо гу ре а ли стич но 
раз ма тра ти одво је но и од Евро пе пра ви је дин ствен ре ги о нал ни без-
бед но сни ком плекс. Ипак, раз ли чит ста тус европ ских зе ма ља ко ји  
је пре вас ход но од ре ђен члан ством у Европ ској уни ји и НА ТО-у је 
до вео до уоча ва ња и ре ги о нал них без бед но сних пот ком плек са уну-
тар ши рег европ ског ком плек са. Овом ли ни јом је по де љен и Бал-
кан, па се на Бал ка ну да нас мо же уочи ти раз ли ка у без бед но сним 
по ли ти ка ма зе ма ља чла ни ца Европ ске уни је и НА ТО-а и оних ко је 
то ни су. По јам ,,За пад ног Бал ка на“ је ство рен да би озна чио по-
се бан при ступ Европ ске уни је пу тем ко јег би кре а то ри по ли ти ке 
у Бри се лу са овом ре ги јом мо гли да по сту па ју ком пакт но и це ло-
ви то, ка ко у пост кон фликт ном ме наџ мен ту, та ко и у евен ту ал ним 
евро ин те гра ци ја ма. Ко ли ко се у та квој на ме ри ус пе ло го во ри чи-
ње ни ца да се овај по јам ви ше не ста вља под на вод ни ке, већ се о За-
пад ном Бал ка ну го во ри као о ре ги о ну у на уч ним сту ди ја ма из ме-
ђу на род них од но са, ге о по ли ти ке, на у ке о без бед но сти и слич них 
ди сци пли на. При мер За пад ног Бал ка на по ка зу је и ка ко се јед ном 
из гра ђен ре ги он, иако је мо гу ће, те шко и спо ро ме ња и де кон стру-
и ше. 

Ре пу бли ка Хр ват ска је 1. ју ла 2013. го ди не по ста ла чла ни-
ца Европ ске уни је и ти ме по ста ла пр ва евро ин те гри са на др жа ва 
За пад ног Бал ка на, што би, по пра ви лу, тре ба ло да зна чи и ње ну 
де бал ка ни за ци ју. Ме ђу тим, ,,по за дин ске ва ри ја бле“ ко је су за слу-
жне за то што овај без бед но сни пот ком плекс из гле да та ко при род-
но и не про ме њи во, оне мо гу ћа ва ју из ла зак Хр ват ске са За пад ног 
Бал ка на и ње ну без бед ност ве зу ју за без бед но сну ди на ми ку ко ја 
на ње му по сто ји. Због оп те ре ће но сти не ре ше ним про бле ми ма из 
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про шло сти, Хр ват ска члан ством у Европ ској уни ји ни је ку пи ла 
,,кар ту у јед ном сме ру“ из не зре ле за пад но бал кан ске без бед но сне 
за јед ни це, већ је ула ском у НА ТО и Европ ску уни ју у Хр ват ској 
до шло до пре кла па ња две без бед но сне за јед ни це. Ипак, Хр ват ска 
је овим члан стви ма сте кла из ве сна при зна ња и мо гућ но сти ко је 
ја ча ју ње ну по зи ци ју на Бал ка ну. Ова ко оја ча на по зи ци ја Хр ват ске 
мо же пред ста вља ти без бед но сну прет њу и по вој ну и по ли тич ку, и 
по еко ном ску и со ци је тал ну без бед ност. На су прот то ме, Хр ват ска 
мо же ис ко ри сти ти ин сти ту ци о нал не пред но сти ко је јој члан ство 
пру жа и за уна пре ђи ва ње без бед но сти у ре ги о ну. Зва нич на по ли-
ти ка и ре то ри ка ак ту ел не вла сти у Хр ват ској го во ри о стра те шкој 
опре де ље но сти за ре ги о нал ну са рад њу ре ги о на, али ,,лич не ко ри-
сти“ ко је би Хр ват ска мо гла да из ву че из сво је но ве по зи ци је ће у 
бу дућ но сти ис ку ша ва ти ова кву по ли ти ку. 
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IM PACT OF NA TO AND EU AC CES SION  
OF CRO A TIA ON THE SE CU RITY OF THE BAL KANS

Re su me
In 2009, the Re pu blic of Cro a tia en te red the Euro pean Union, 

by which it re a li zed its most im por tant stra te gic in te rests in terms of 
po li ti cal, eco no mic and se cu rity in te gra tion. By ga i ning mem ber ship 
in the se or ga ni sa ti ons, Cro a tia ga i ned new rights and re spon si bi li ti es 
in the do main of se cu rity, which re flec ted on the se cu rity ar chi tec tu re 
and dyna mics of the en ti re Bal kans. This work aims at fa ci li ta ting the 
cre a tion of cle a rer ima ge of the sco pe, struc tu re and di rec tion of the 
im pact of Cro a tia’s mem ber ship in the Euro pean Uni ton and NA TO on 
the se cu rity of the Bal kans. Whi le analysing the se con se qu en ces, the 
aut hor ba ses on two the o ri es of the Co pen ha gen School of Se cu rity: the 
the ory of re gi o nal se cu rity com plex (TRSC) and the sec to rial se cu rity 
ap pro ach. 

The first part of the pa per de als thro ugh the TRSC with the chan-
ges in the Bal kans se cu rity ar chi tec tu re, de ri ving from Cro a tia’s en try 
in to NA TO and the Euro pean Union. The aut hor ca me to the con clu sion 
the the Bal kans is a part of the Euro pean se cu rity com plex, ho we ver, 
dif fe rent suc ces ses of the Bal kan co un tri es in the Euro pean and Euro-
a tlan tic in te gra ti ons ma de the si tu a tion mo re com pli ca ted. The unin te-
gra ted part of the Bal kans, so cal led We stern Bal kans, is bur de ned by 
spe ci fic se cu rity pro blems which ma ke the We stern Bal kans a par ti cu lar 
re gi o nal se cu rity sub com plex wit hin the Euro pean se cu rity com plex. 
Sin ce the un re sol ved post-con flict pro blems did not ari se due to ga i ning 
the mem ber ship in NA TO and the EU, Cro a tia did not ´le a ve´ the We-
stern Bal kans, but find it self at the in ter sec tion of two se cu rity com mu-
ni ti es, one ma tu re and one im ma tu re.

The se cond part of the pa per de als with the sec to rial over vi ew 
of al ready vi si ble, but al so po ten tial con se qu en ces of this chan ge upon 
the se cu rity of the re gion which sup ports the di vi sion on mi li tary, po li-
ti cal, eco no mic, so ci e tal and eco lo gi cal se cu rity. By ga i ning the NA TO 
and Euro pean Union mem ber ship, Cro a tia’s po si tion on the Bal kans 
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has been for ti fied, which pre sents the se cu rity chal len ge in each of fi-
ve se cu rity sec tors. Sin ce each of the chal len ges may be co me a thre at 
and a pos si bi lity, the very con se qu en ces of this chan ge will de pend on 
whet her Cro a tia will use or abu se its new po si tion. Cro a tia’s en try in to 
NA TO af fec ted mi li tary and po li ti cal sec tor of re gi o nal se cu rity, whi le 
the mem ber ship in to the Euro pean Union had con se qu en ces in both 
po li ti cal and mi li tary sec tor, as well as in the eco nomy, so ci e tal and 
en vi ron men tal sec tor. 

Be a ring in mind that all the co un tri es on the Bal kans which are 
not yet the mem bers of the EU want to be co me such mem bers, as well 
as be a ring in mind that the ma jo rity wants to en ter NA TO, this chan ge 
do es not only ha ve tem po rary ef fects, but al so the ex pec ted con se qu-
en ces in fu tu re. The of fi cial po li tics and rhe to ric of the cur rent go vern-
ment in Cro a tia, spe aks abo ut stra te gic ori en ta tion to wards re gi o nal 
co o pe ra tion, ho we ver ²per so nal be ne fits² which Cro a tia may gain out 
of its strengthe ned po si tion will un do ub tedly chal len ge such po li tics in 
the fu tu re. 
Keywords: Cro a tia, NA TO, Euro pean Union, We stern Bal kans, se cu rity com-

mu nity, re gi o nal se cu rity com ple xes, se cu rity sec tors
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