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МомчилоСуботић*

Институтзаполитичкестудије,Београд

НАТО-ИЗАЦИЈАСРБА**

Сажетак
Данас је сваком озбиљном посматрачу јасно да је у
последњих десетак година НАТО претрпео озбиљне
промене;дајепрошловремењеговогсвирепогтријум
фализмакојијеоставиотрагичнепоследиценапро
сторубившеСФРЈ,превасходнонасрпскометничком
иисторијскомпростору.
На „косовском питању“ најбоље се разобличава ла
жна маска НАТОа. Отимање Косова и Метохијe
представља кључну карику у онемогућавању српског
народа да на сопственом етничком и историјском
просторуобразујесвојунационалнудржаву.Тојенај
важнијидеоупроцесурасрбљивањаБалкана.
Учланкусеразматрасуштинскопитањечимејето
НАТО „задужио“ Србе, тј. анализирана је неприја
тељска активност НАТОа против српског народа
и његових држава крајем 20. века; презентована је
стратегијаНАТОизацијеСрбаинескривененамере
српскихвласти,да,противвољенарода,уведуСрбију
исрпскеземље(ЦрнуГоруиРепубликуСрпску)уНАТО
савез.ПланједасеовајчиностварипрекоРепублике
СрпскеиБиХ.ДетаљнојеанализиранаулогаСАД,као
ињеговогбалканскогфаворитаТурске, којабитре
балодапредстављасвојеврсногменторазановопри
мљенебалканскеНАТОчланице.Светосепоклапаса
обновљенимтурскимимперијалнимпретензијама.

* Ви ши на уч ни са рад ник, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град
** Рад је на стао у окви ру на уч ног про јек та „Дру штве не и по ли тич ке прет по став ке из-

град ње де мо крат ских ин сти ту ци ја у Ср би ји“ (149057 Д), ко ји се ре а ли зу је у окви ру 
Ин сти ту та за по ли тич ке сту ди је у Бе о гра ду, а фи нан си ра Ми ни стар ство за на у ку и тех-
но ло шки раз вој Ре пу бли ке Ср би је.
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Учланкусеуказујенаисторијску„истрошеност“и
анахроност НАТО пакта, осујећивање његових гео
стратегијских и геополитичких планова усмерених
каИстоку,пресвегапремаРусији,којајеууспонуи
која,ојачана,нудидругачијеиприхватљивијемоделе
колективнебезбедности.Ауторзаступаидејуопро
мени спољнополитичке парадигме, која подразумева
даСрбијаисрпскеземљеослонацтребадатражеу
Русији, а да у погледу припадности војним савезима
будунеутралне.
Кључнеречи:НАТО,Србија,српскеземље,НАТОиза
цијаСрба,Русија,војнанеутралност

УВОД

Nа по ли тич кој сце ни Ср би је да нас су ак ту ел на два пи та ња: 
учла ње ње у Европ ску уни ју и очу ва ње Ко со ва и Ме то хи је у 

са ста ву срп ске др жа ве. Ова два пи та ња су ло гич ки по ве за на, јер 
са мо по се би се раз у ме да Ср би ја у ЕУ тре ба да уђе( ако до то га 
уоп ште до ђе)као др жа ва са пот пу ним су ве ре ни те том и те ри то ри-
јал ним ин те гри те том. Ак ту ел на срп ска власт, ме ђу тим, нео прав да-
но и не у спе шно по ку ша ва да раз дво ји ова два пи та ња. Ипак, ње-
на до ско ра шња те за: „Евро па не ма ал тер на ти ву“, пре и ме но ва на је 
у те зу: „Ако бу де усло вље на, Ср би ја би ра Ко со во, а не Европ ску 
уни ју“. Ову те зу срп ско ру ко вод ство ис ти ца ло је не по сред но пред 
од лу ку Ме ђу на род ног су да прав де, ко ји је тре ба ло да до не се ми-
шље ње у по гле ду јед но стра но про гла ше не не за ви сно сти Ко со ва од 
стра не шип тар ске ма њи не у ју жној срп ској по кра ји ни. 

Ме ђу на род ни суд прав де до нео је по Ср би ју не по вољ но ми-
шље ње; ве ћин ски је за кљу чио да шип тар ско про гла ше ње не за ви-
сно сти ни је у су прот но сти са ме ђу на род ним пра вом и Ре зо лу ци јом 
1244. Евро а тлант ски ре жим у Ср би ји , иако по ре то ри ци „из не на-
ђен“ ова квим ста вом, ни је про ме нио по ли ти ку, би ра ју ћи уме сто 
ЕУ Ко со во и Ме то хи ју, већ и да ље ин си сти ра на европ ским, а на 
по сре дан, али ин ди ка ти ван, на чин и на евро а тлант ским ин те гра-
ци ја ма. Све то го во ри да је „евро а тлант ски“ пут Ср би је ( и Ср ба 
у це ли ни) до го во рен ДОС-ов ским ре во лу ци о нар ним пре у зи ма њем 
вла сти 2000. го ди не, и да од то га пу та не ма уз ми ца ња. Сле де ћи 
спољ но по ли тич ки по тез де мо крат ске Ср би је је, да кле, учла ње ње 
Ср би је ( и срп ских зе ма ља , Цр не Го ре и Ре пу бли ке Срп ске (БиХ) 
у НА ТО пакт. Де мо крат ско-евро а тлант ска власт у Ср би ји упор-
но спро во ди евро у ниј ско-на тов ску спољ но- по ли тич ку па ра диг му 
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упр кос свим про ме на ма на гло бал ном по ли тич ко-без бед но сном 
ни воу. Срп ска по ли тич ка власт пре ви ђа да је и сам НА ТО пре тр пео 
зна чај не про ме не и да је он од де фан зив ног си сте ма ко лек тив не 
без бед но сти ко ји је шти тио сво је др жа ве чла ни це од со вјет ске „цр-
ве не опа сно сти“, оли че не у вој но-по ли тич ком са ве зу-Вар шав ском 
уго во ру, на кон рас па да СССР-а и ру ше ња ис точ ног бло ка по стао 
„свет ски жан дарм“,ко ји спро во ди ка зне не екс пе ди ци је ши ром све-
та, бом бар ду је и оку пи ра „не по слу шне“ на ро де и ре жи ме, да би 
да нас, ја ча њем мул ти по лар ног све та, а пре све га успо ном Ру си је, 
остао ре ци див аме рич ке по ли ти ке си ле чи је је вре ме на из ма ку.

СВАКАСИЛАЗАВРЕМЕНАИЛИНИЈЕНАТООНОШТО
МИШЉАШЕ

У вре ме фор ми ра ња Се вер но а тлант ског са ве за је дан аме рич ки 
ди пло ма та је ре као да је циљ НА ТО-а,да „за др жи Аме ри ку у Евро-
пи, Не мач ку под Евро пом и Ру си ју из ван Евро пе“. Ова фор му ла 
ва жи ла је за вре ме бло ков ске по де ле све та (1949-1990), а за тим је 
до шло и, на да мо се, про шло вре ме бру тал не аме рич ко-НА ТО до-
ми на ци је у све ту (1990-2000). Да нас је сва ком озбиљ ном по сма тра-
чу ја сно да је у по след њих де се так го ди на НА ТО пре тр пео озбиљ-
не про ме не; да је про шло вре ме ње го вог сви ре пог три јум фа ли зма 
-ко ји је оста вио тра гич не по сле ди це на про сто ру бив ше СФРЈ, пре-
вас ход но на срп ском ет нич ком и исто риј ском про сто ру.

Упо след ње две де це ни је, тач ни је од ус по ста вља ња „Све те али-
јан се“ из ме ђу Ва ти ка на и Ва шинг то на, 1983, ка да су па па Јо ван 
Па вле Дру ги и Ро налд Ре ган пот пи са ли “кон кор дат“, до шло је не 
са мо до ру ше ња „цр ве не опа сно сти“ и сло ма Вар шав ског уго во ра, 
не го и до из у зет ног ути ца ја САД на по ли ти ку За пад не Евро пе. Не 
тре ба за бо ра ви ти да су нас бом бар до ва ле и ле ве и де сне европ ске 
вла де, и да су оне би ле под аме рич ким па тро на том. Аме ри ка ни-
за ци ја Евро пе до сти за ла је не слу ће не раз ме ре; у ју го сло вен ској 
кри зи по сре до ва ли су Блер, Билт, Со ла на, Рен, Ку шнер, Шар пинг, 
Фи шер, Ах ти са ри- све дру го ра зред ни по ли ти ча ри, али ода ни аме-
рич ко-на тов ском вред но сном си сте му. 

За пад, на че лу са САД, при хва тио је се це си ју као „по ли тич ки 
ре а ли зам”.САД су на ју го сло вен ску кри зу гле да ле с по зи ци је ши-
рих ге о стра те гиј ских и ге о по ли тич ких ин те ре са. У про ме ње ним 
гло бал ним ге о по ли тич ким кон сте ла ци ја ма: рас па ду СССР-а и ује-
ди ње њу Не мач ке, ра за ра ње Ју го сла ви је до шло је као је дин стве на 
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при ли ка да САД пре ко НА ТО пак та учвр сти сво је по зи ци је у Евро-
пи. Сто га је рат у Хр ват ској и БиХ, а за тим и на Ко со ву омо гу ћио да 
Аме ри ка, као по бед ник у хлад ном ра ту, учвр сти за пад ну али јан су, 
на мет не Парт нер ство за мир др жа ва ма цен трал не, ис точ не и ју го-
и сточ не Евро пе, да овла да др жа ва ма Ри млан да-пре ма упут стви ма 
зна ме ни тих за пад них ге о по ли ти ча ра: Кје ле на, Ра це ла, Ма кин де-
ра, Спајк ма на и дру гих, да пи та ње европ ске без бед но сти из гра ди 
на осно ва ма НА ТО-а, без ути ца ја Ру си је, са стра те гиј ским ци љем 
овла да ва ња Хар тлан дом - ср цем евро а зиј ске кон ти нен тал не ма се, 
у ко јем цен трал но ме сто за у зи ма ру ски др жав ни про стор. Се ти мо 
се ка ко Бже жин ски отво ре но и над ме но, у сво јој књи зи Великаша
ховскатабла, тра жи да се Ру си ја по це па на три де ла: Мо сков ску 
Ру си ју, Си бир ску ре пу бли ку и Да ле ко и сточ ну ре пу бли ку.

Има ју ћи у ви ду ова ко про јек то ва не ци ље ве за пад них си ла-Ва-
ти ка на, Не мач ке, САД- мо гли би смо кон ста то ва ти да је ра за ра ње 
Ју го сла ви је усле ди ло, пре све га, због де ком по но ва ња срп ских зе-
ма ља и рас пар ча ва ња срп ског чи ни о ца, као „про ду же не ру ке“ Ру-
си је на Бал ка ну и Ме ди те ра ну. То је раз лог да се срп ски ет нич ки 
про стор тре ти ра као „по ли тич ки нео р га ни зо ван про стор“, па су на 
ње му фор ми ра не ан ти срп ске др жав не тво ре ви не , а уни шта ва ју 
или оти ма ју ле ги тим не и ле гал не срп ске др жа ве: РСК, РС и Ко-
со во и Ме то хи ја, ко је су се као „ге ри ла“ ис пре чи ле аме рич ком и 
ва ти кан ско-гер ман ском екс пан зи о ни зму пре ма ис то ку.

Оти ма ње Ко со ва и Ме то хи је од стра не За па да, умно го ме ли чи 
на Хи тле ро во оти ма ње Су де та од Че хо сло вач ке 1938. го ди не. Раз-
ли ка је у то ме што су Фран цу ска и Ве ли ка Бри та ни ја при во ле ле 
Че хо сло вач ку да се „до бро вољ но“ од рек не де ла сво је те ри то ри је. 
Да ли је исти слу чај са Ср би јом да нас?!1)

Има ју ћи у ви ду по ли ти ку и стра те ги ју За па да пре ма срп ској 
др жа ви и на ро ду то ком ју го сло вен ске кри зе не мо же мо да не кон-
ста ту је мо да је и Хи тлер по ла зио од исто вет них пре ми са ка да је 
ства рао но ви европ ски и свет ски по ре дак. На и ме, Хи тлер је свом 
иза сла ни ку за Ју го и сток др Хер ма ну Ној ба хе ру, кра јем ав гу ста 
1943. го ди не, го во рио: «Ни ка да не сме мо да до зво ли мо да на Бал-
ка ну оја ча на род ко ји има осе ћа ње за по ли тич ку ми си ју. Ср би су 
упра во та кав на род. Они су до ка за ли ве ли ку др жа во твор ну сна-
1) Ви ди: Мом чи ло Су бо тић, Политичкамисаосрбистике, део: „Ср би ја и Европ ска уни-

ја“,ИПС, Бе о град, 2010, стр. 255-283; Ра до ван Ра ди но вић, „Ср би ја из ме ђу НА ТО-а и 
Ру си је“, у: Ру ска спољ на по ли ти ка и Ср би ја, Националниинтерес 1-2/2009, ИПС, Бе о-
град, 2009; Зо ран Авра мо вић, „Ко со во и Ме то хи ја - да ли је са НА ТО бом бар до ва њем 
за вр шен по сао оти ма ња“, Српскаслободарскамисао, бр. 4, Бе о град, 2003.
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гу“.2) Сто га је на срп ском ет нич ком про сто ру, по раз би ра спа ду ју-
го сло вен ске др жа ве , НА ТО про на шао сми сао да љег по сто ја ња.
ЧимејеНАТО„задужио“Србе

Ре пу бли ка Срп ска Кра ји на, а за тим Ре пу бли ка Срп ска и Ср би-
ја би ле су пр ве жр тве НА ТО агре си је; над Ср би ма је НА ТО де мон-
стри рао сво ју офан зив ну стра те ги ју и моћ свог оруж ја; на па дом 
на срп ске зе мље, ко је ни су чла ни це овог вој ног са ве за, НА ТО је 
пре кр шио нор ме ме ђу на род ног пра ва, као и од ред бе свог ста ту та; 
бом бар до ва њем оси ро ма ше ним ура ни ју мом и дру гим не до зво ље-
ним сред стви ма пре кр шио је нор ме рат ног и ху ма ни тар ног пра-
ва. Не ке ана ли зе го во ре да је НА ТО у про ле ће 1999. го ди не, на нео 
Ср би ји ма те ри јал ну ште ту од пре ко три де сет ми ли јар ди до ла ра. 
Евро а тлант ска власт у Ср би ји од у ста ла је од по кре та ња про це са 
пред Ме ђу на род ним су дом про тив НА ТО пак та, чи ме по ку ша ва да 
або ли ра НА ТО за агре си ју и смрт око 4.000 и ра ња ва ње око 10.000 
гра ђа на та да шње СРЈ. Ко ли ко је љу ди умр ло и ко ли ко ће још умре-
ти од по сле ди ца упо тре бе НА ТО про јек ти ла са оси ро ма ше ним ура-
ни ју мом и дру гих не до зво ље них оруж ја, те шко да ће се ика да утвр-
ди ти. Све то не сме та пред став ни ци ма НА ТО-а да и да ље го во ре 
о агре си ји НА ТО као “ху ма ни тар ној ин тер вен ци ји“ под на зи вом 
„ми ло срд ни ан ђео“. Пред став ни ци НА ТО-а као и НА ТО ло би сти 
у Ср би ји за не ма ру ју чи ње ни цу да НА ТО угро жа ва су ве ре ни тет и 
оку пи ра су ве ре не др жа ве. НА ТО је оку пи рао срп ске зе мље, и та 
оку па ци ја је иста као што је би ла тур ска, аустро у гар ска или на ци-
стич ка оку па ци ја. За пад, на че лу са САД, је пре ко НА ТО-а по де лио 
и рас пар чао срп ске зе мље. Ге о по ли тич ки по ло жај Ср ба да нас је 
нај слич ни ји оном по сле Бер лин ског кон гре са 1878. го ди не. Још и 
го ри. НА ТО је уни штио Ре пу бли ку Срп ску Кра ји ну; раз дво јио је 
Ср бе на Дри ни и вр ши при ти сак на Ре пу бли ку Срп ску у ци љу уни-
та ри за ци је БиХ, рас пар ча ва Ср би ју оти ма њем Ко со ва и ин си сти ра 
на ње ној да љој ре ги о на ли за ци ји, са на ме ром да оса мо ста ли Вој во-
ди ну и Ра шку област, тзв. Сан џак, под сти цао је и по др жао се це си ју 
Цр не Го ре. 

На „ко сов ском пи та њу“ нај бо ље се раз об ли ча ва ла жна ма ска 
НА ТО-а. „Ма ли свет ски рат“ 3)ко ји Евро па и Аме ри ка пре ко НА-
ТО-а не сме та но, „у од су ству“ Ру си је, во де про тив Ср би је на Ко-
2) Ни ко ла Жив ко вић, „Сли ка Ср ба у не мач ким ме ди ји ма 1990-2000“, у: ВеликаСрбија

истине,заблуде, злоупотребе, уред ни ци В. Кре стић/М. Не дић,СКЗ, Бе о град, 2003, 
стр. 499.

3) Тер мин До бри це Ћо си ћа из књи ге Косово, Но во сти, Бе о град, 2004.
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сме ту има ка рак тер ге о стра те гиј ског и ге о по ли тич ког ра та ко ји је 
на ста вак хр ват ског „Бље ска“ и „Олу је“ у Кра ји ни и ра та про тив Ре-
пу бли ке Срп ске. Оти ма ње Ко со ва и Ме то хи ја пред ста вља кључ ну 
ка ри ку у оне мо гу ћа ва њу срп ског на ро да да на соп стве ном ет нич-
ком и исто риј ском про сто ру обра зу је сво ју на ци о нал ну др жа ву. То 
је нај ва жни ји део у про це су ра ср бљи ва ња Бал ка на.4) 

ДОС-ов ска власт је ко сов ски про блем ду го, по је дин ци на жа-
лост и да нас, ве за ла ис кљу чи во за Ми ло ше ви ћев не де мо крат ски 
по ре дак и ола ко „лан си ра ла“ те зу да је ко сов ско пи та ње де мо крат-
ско пи та ње, ко је ће ДОС , кад уз по моћ сво јих за пад них са ве зни ка 
осво ји власт, ла ко и без бол но ре ши ти. Ду го ни је узи ма но у об зир 
да се ов де не ра ди ни о ка квом де мо крат ском пи та њу, људ ским 
пра ви ма и стан дар ди ма, већ да се ра ди о сто го ди шњем на сто ја њу 
ко смет ских Ал ба на ца да от це пе Ко смет од Ср би је и ство ре Ве ли-
ку Ал ба ни ју. Уоста лом, ако пи та ње Ко со ва и Ме то хи је ни је ге о-
по ли тич ко не го де мо крат ско пи та ње, за што га де мо крат ска власт 
у Ср би ји ни је ре ши ла са сво јим за пад ним „при ја те љи ма“. За што 
про за пад на де мо крат ска ДОС ни кад ни је зах те ва ла да се до след но 
при ме ни Ре зо лу ци ја 1244. У тој ре зо лу ци ји Ко со во и Ме то хи ја се 
де фи ни шу са став ним де лом Ср би је и СР Ју го сла ви је и тра жи по-
бољ ша ње ње го вог ста ту са у ви ду про ши ре не ауто но ми је. Ср би ја 
је, ми мо ру ске са гла сно сти, иако је Ру си ја, по го то во пред сед ник 
Вла ди мир Пу тин, пред ста вља ла чврст осло нац у од бра ни Ко со ва 
и Ме то хи је, при хва ти ла ми си ју ЕУЛЕКС, ко ја је тре ба ла да бу де 
„ста ту сно не у трал на“ и ра ди на ис пу ње њу „шест та ча ка“, прем-
да се мо гло зна ти да је она за ми шље на да ра ди на ожи во тво ре њу 
Ах ти са ри је вог пла на о не за ви сном Ко со ву. На кон све га што се до-
го ди ло са Ко сме том, ви ше је не го ак ту ел на и по ли тич ки ис прав на 
по зна та Ми ло ше ви ће ва сен тен ца: „Не на па да ју Ср би ју због ме не, 
већ ме не на па да ју због Ср би је“.5) 

По ста вља се пи та ње ка ко ће срп ско ру ко вод ство ми мо САД/
НА ТО- при јем не кан це ла ри је да уве де зе мљу у Европ ску уни ју. 
Или ће се све од ви ја ти „ре гу лар но“: пр во НА ТО, па ЕУ, као и при-
ли ком учла ње ња Ру му ни је и Бу гар ске и оста лих бив ших со ци ја ли-
стич ких др жа ва. 
4) Ви ди: Мом чи ло Су бо тић, „Оти ма ње Ко со ва у про це су ра ср бљи ва ња Бал ка на“, Нацио

налниинтерес 3/2009, ИПС, Бе о град, 2009, стр. 53.
5) Иако је ова те за ис прав на, ни Ми ло ше ви ће ва, ни прет ход на ко му ни стич ка власт ни су 

би ли на ви си ни исто риј ског зах те ва да се „ко сов ско пи та ње“ ре ша ва као кључ но др-
жав но и на ци о нал но пи та ње, а не да се пре ко днев но по ли тич ких ма ни пу ла ци ја и кал-
ку ла ци ја ства ра при вид бор бе за Ко со во и Ме то хи ју. 
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Ова ква вер зи ја учла ње ња Ср би је у ЕУ је ве ро ват ни ја уко ли ко 
се има у ви ду „прин ци пи јел на“ по ли ти ка „евро а тлант ске“ вла сти у 
Ср би ји. Јер, „...Док се тај но до го ва ра о ула ску у НА ТО, власт јав но 
обе ћа ва вој ну не у трал ност. Док се за кли ње да ни ка да не ће при зна-
ти Ко со во, иста власт при зна је ЕУЛЕКС и пот пи су је спо ра зум ко-
јим при зна је гра ни цу Ко со ва. Док се на вод но за ла же за це ло ви тост 
зе мље и по што ва ње Уста ва, са да шњи ре жим га зе ћи Устав пра ви од 
Вој во ди не др жа ву у др жа ви. (...) Ср би ја је да нас рет ка ако не и је-
ди на др жа ва на све ту ко ја се са ме ђу на род ним фак то ри ма до го ва ра 
ка ко да пре ва ри соп стве ни на род“. 6) 
УНАТОпрекоРепубликеСрпске

Као до каз да се власт у Ср би ји иза ле ђа гра ђа на до го ва ра са 
НА ТО али јан сом ка ко Ср би ју не по врат но у ву ћи у про цес при сту-
па ња НА ТО, мо же по слу жи ти за јед нич ко пи смо ви ше ис так ну тих 
за пад них зва нич ни ка ко ји ре ги о нал ни скуп у Са ра је ву 2. Ју на 2010. 
ви де као ва жан ко рак у при сту па њу др жа ва за пад ног Бал кан у ЕУ 
и НА ТО. Исто та ко про шло го ди шње са оп ште ње са Са ми та ше фо ва 
др жа ва НА ТО са ве за, у ко ме се ис ти че да НА ТО по др жа ва опре де-
ље ње Вла де Ср би је у ње ној на ме ри да при сту пи овој ор га ни за ци ји. 

Да је да на шња власт опре де ље на да уђе у НА ТО и по ред устав-
не од ред бе о вој ној не у трал но сти, све до чи и Та ди ће во за ла га ње за 
про ме ну Уставa ,ко ји је јед но гла сно усво јен у На род ној скуп шти ни 
Ср би је и по твр ђен на ре фе рен ду му. Власт би на сва ки на чин да из-
бег не на род ни ре фе рен дум о евро-атлант ским ин те гра ци ја ма, као 
да су је ЕУ и НА ТО не чим за ду жи ли!?-да ра ди про тив ин те ре са 
соп стве ног на ро да и др жа ве. 

По след њи до га ђа ји на ре ла ци ји Бе о град-Ан ка ра-Са ра је во и 
пот пи си ва ње Истам бул ске де кла ра ци је , ко јом се по др жа ва це ло-
ви та БиХ, на пу ту НА ТО ин те гра ци ја, го во ре на ко ји на чин власт 
у Ср би ји на ме ра ва да Ср бе ( у Ср би ји, Цр ној Го ри и Ре пу бли ци 
Срп ској) уву че у НА ТО. План је да Ср би ја по сред ством Ре пу бли ке 
Срп ске уђе у НА ТО пакт. 

Са дру ге стра не, САД уво ди Тур ску у игру, као сво је вр сног 
мен то ра за но во при мље не чла ни це НА ТО са ве за, ка ко би не у тра-
ли са ла ути цај Ру си је у ре ги о ну. Ви со ки тур ски ду жно сни ци на-
ја вљу ју да је до шло вре ме за „по нов но ује ди ње ње“ Бал ка на под 
тур ским вођ ством. Ми ни старспољ них по сло ва Тур ске Ах мет Да-
6) „На род хо ће про ме не“, Обра ћа ње пред сед ни ка ДСС Во ји сла ва Ко шту ни це на Де се тој 

Скуп шти ни ДСС, Печат, бр. 102, Бе о град, 19. фе бру ар 2010, стр. 16.
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ву то глу, у Са ра је ву 16. ок то бра 2009, об но вио је иде ју Ото ман ске 
им пе ри је. Да ву то глу ка же: „ На пра ви ће мо Бал кан, Кав каз, Сред-
њи ис ток, за јед но са Тур ском, цен тром свет ске по ли ти ке и бу дућ-
но сти. То је циљ тур ске спољ не по ли ти ке и ми ће мо то по сти ћи. 
Ми ће мо ре ин те гри са ти бал кан ски ре ги он, ми ће мо ре ин те гри са ти 
Сред њи ис ток, ми ће мо ре ин те гри са ти Кав каз на овим прин ци пи-
ма ре ги о нал ног свет ског ми ра“. До дао је „ за нас је те ри то ри јал ни 
ин те гри тет Бо сне и Хер це го ви не јед на ко ва жан као те ри то ри јал ни 
ин те гри тет Тур ске“. Да ву то глу још ис ти че: „И ми смо си гур ни да 
је Са ра је во на ше! Ка да ка жем да је Ана до ли ја ва ша, ако же ли те 
да до ђе те, до ђи те! Али, ми же ли мо да ви бу де те си гур ни ов де као 
вла сни ци Са ра је ва и Бо сне и Хер це го ви не. Оно што се де ша ва у 
Бо сни и Хер це го ви ни је на ша од го вор ност“. У исто вре ме тур ски 
пред сед ник Аб ду лах Гул у Бе о гра ду по сти гао је спо ра зум да се у 
Ср би ји отво ри ве ли ки „Ислам ски кул тур ни цен тар“.7) 

А срп ско ру ко вод ство на све ово од го ва ра, да је Ср би ја ве о ма 
за ин те ре со ва на за уна пре ђе ње од но са са Тур ском, као стра те шким 
по ли тич ким и еко ном ским парт не ром. По че му је то Тур ска стра-
те шки парт нер Ср би је у Ре пу бли ци Срп ској; па ни је ваљ да Тур ска 
пот пи сни ца Деј тон ског спо ра зу ма и не ма спе ци јал не од но се са Ре-
пу бли ком Срп ском. Има ју ћи у ви ду сву ис пре пле те ност од но са на 
ре ла ци ји Тур ска-САД-ЕУ и те шко ће да Тур ска, као аме рич ки фа-
во рит, уђе у ЕУ, ни је ис кљу че но да се Тур ска „вра ти“ на европ ске 
про сто ре Ото ман ске им пе ри је, по ди ја го на ли „зе ле не тран свер за-
ле“, и да тај про стор бу де ју жни део ЕУ, све под кон тро лом САД и 
НА ТО. Та ко би се срп ски пут у ЕУ за вр шио у но вој-ста рој тур ској 
им пе ри ји. 

У Ср би ји се власт за но си то бо жњом ли дер ском по зи ци јом на 
Бал ка ну, што је по се би бе сми сли ца; ка да би Ср би ја би ла ли дер 
на Бал ка ну ње на власт би од глав них ак те ра ме ђу на род них од но-
са мо ра ла да за тра жи прин ци пи јел но ре ша ва ње срп ског на ци о нал-
ног и др жав ног пи та ња, као усло ва за укљу че ње Ср би је и Ср ба у 
це ли ни у ши ре европ ске ин те гра ци је; зах те ва ла би да се от кло не 
по сле ди це хр ват ске по ли ти ке ге но ци да и ет нич ког чи шће ња Ср ба 
из Ре пу бли ке Срп ске Кра ји не и вра ћа ње Ср би ма ста ту са кон сти ту-
тив ног на ро да са свим по ли тич ким пра ви ма ко ја из то га про из ла зе; 
су прот ста ви ла би се два ма про тив реч ним про це си ма ко је под сти чу 
НА ТО зе мље: „ре ги о на ли за ци ји“ Ср би је и уни та ри за ци ји Бо сне и 
7) Ми ло рад Ек ме чић, „Бу дућ ност гле да мо кроз та му“, НИН, 7. и 14. ја ну ар 2010, ин тер вју, 

раз го ва ра ла Зо ра Ла ти но вић
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Хер це го ви не. Ра ди се, да кле, о фраг мен та ци ји срп ског на ци о нал-
ног пи та ња, НА ТО-иза ци ји Ср ба као на чи ну об у зда ва ња срп ске по-
ли ти ке на Бал ка ну. НА ТО-иза ци ја је упра во то-об у зда ва ње срп ске 
по ли ти ке на Бал ка ну. И у то ме пред ња чи ак ту ел на срп ска власт, у 
то ме се са сто ји ње на ли дер ска по зи ци ја. Јер, НА ТО-иза ци ја Ср ба 
зна чи усва ја ње вред но сти САД и НА ТО-а, а они тра же ре де фи ни-
са ње срп ске исто ри је, са да шњо сти бу дућ но сти. Срп ска осло бо ди-
тељ ска и ује ди ни тељ ска иде ја је про шлост, она је ре ак ци о нар на 
и не по жељ на; срп ски на ци о нал ни ју на ци ни су вред ни по ме на; 
срп ска сло бо дар ска иде ја је ре тро град на, она има „ве ли ко срп ски“ 
пред знак, тре ба из бри са ти „срп ски ви рус“; бор ба Ср ба за сво ју де-
мо крат ску на ци о нал ну др жа ву на срп ском ет нич ком и исто риј ском 
про сто ру, кри ва је за рас пад ју го сло вен ске др жа ве и сва зла у гра-
ђан ском ра ту; Сло бо дан Ми ло ше вић је глав ни кри вац за рас пад ју-
го сло вен ске др жа ве и стра да ња на ро да у се це си о ни стич ком ра ту; 
при хва та ње срп ске кри ви це во ди ка ка тар зи; тре ба са мо при хва-
ти ти пру же ну ру ку За па да (САД-НА ТО) и Ср би ја и Ср би ће би ти 
спа се ни. И Ре зо лу ци ја о Сре бре ни ци је по сле ди ца при ти са ка са 
ја сним ци љем да се санк ци о ни ше ла жна сли ка о Ср би ма као ге но-
цид ном на ро ду, и о ви те шком НА ТО-у, спе ци ја ли зо ва ном за „ху-
ма ни тар не ин тер вен ци је“. Учла ње ње Ср би је (и срп ских зе ма ља) у 
НА ТО по ста вља се као крај њи циљ спољ не по ли ти ке по сток то бар-
ске вла сти. С об зи ром на чи ње ни цу да је на род у Ср би ји, као и у 
Ре пу бли ци Срп ској и Цр ној Го ри, про тив ула ска у НА ТО, при сту-
па ње срп ских зе ма ља овом са ве зу тре ба да се из ве де по сред ством 
Ре пу бли ке Срп ске и БиХ .

У пла но ви ма НА ТО кре а то ра не за ви сна Цр на Го ра за ми шље на 
је као ан ти срп ска тво ре ви на, за ду же на за ге о по ли тич ко оп ко ља ва-
ње Ср би је. Та и та ква Цр на Го ра је, ми мо во ље на ро да, већ под не-
ла зах тев за ула зак у НА ТО. Еле на Гу ско ва, је дан од нај бо љих по-
зна ва ла ца са вре ме не срп ске исто ри је и раз би ра спа да СФРЈ, члан 
СА НУ, ди рек тор Цен тра за из у ча ва ње са вре ме не бал кан ске кри зе 
Ин сти ту та за сла ви сти ку Ру ске ака де ми је на у ка, сма тра да је то ве-
ли ка гре шка. Она ова ко ви ди ге о по ли тич ки по ло жај Цр не Го ре. „...
Ва ра ју се ако ми сле да за њу не ма опа сно сти. Цр на Го ра има мо ре 
на ко је НА ТО гле да пла ни ра ју ћи та мо сво је вој не ба зе. Она не же-
ли да ра ту је, али у сво јим гру ди ма има ал бан ски фак тор, ко ји ће за 
из ве сно вре ме на ћи ва ри јан ту по ко јој ће цр но гор ска др жав ност 
мо ра ти да се де ли са њим. Ал бан ци ма ће и то би ти ма ло, же ле ће 
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от це пље ње од Цр не Го ре. Тре ћа опа сност је Тур ска, ко ја све ви ше 
до би ја уло гу мен то ра за Бал кан. У про шло сти су слав ни Цр но гор-
ски ју на ци про те ри ва ли Тур ке са сво је те ри то ри је, и да нас сла ве те 
по бе де. У бу дућ но сти ће мо ра ти дру га чи је да се по на ша ју. Цр но-
гор ци ће ра то ва ти за ин те ре се Аме ри ке у Ав га ни ста ну, Ира ку и где 
за тре ба, већ су та мо не ки оти шли да бу ду то пов ско ме со....Та ко ће 
се јед ног да на де си ти да Цр но гор ци бу ду у пр вим ре до ви ма НА ТО 
осва ја ња Ру си је. Ви ше не ва жи оно „нас и Ру са 200 ми ли о на“, са-
да им је узда ни ца НА ТО, ко ји тре ба да чу ва Цр но гор це у слу ча ју 
опа сно сти. А чу ва ће их исто она ко ка ко је НА ТО чу вао Ма ке дон це 
2001. од Ал ба на ца. Зна чи-ни ка ко.

Због спе ци фич не исто риј ске уло ге Ср би је на Бал ка ну, вла да-
ри све та су се по тру ди ли да осла бе срп ску др жа ву-пр во из ну тра, 
за тим те ри то ри јал но и он да ду хов но. Пoсле не у спе ха та кве стра-
те ги је, по ку ша ли су да вас уни ште и фи зич ки. НА ТО ни је био по-
бед ник у ра ту, јер ни је ус пео да уни шти та да шњу ју го сло вен ску 
вој ску, ни ти је ус пео да сло ми бор бе ни дух вој ни ка и офи ци ра. Као 
и мно го пу та ра ни је ка да су у пи та њу Ср би, по бе ђе ни сте у ми ру. 
Оно што да нас по ку ша ва ју да вам ура де, гра ни чи се са пот пу ним 
фи зич ким уни шта ва њем јед не на ци је“.8)

Да је ру ко вод ство Ср би је од са мог по чет ка опре де ље но за ула-
зак у НА ТО, све до чи из ја ва пред сед ни ка Бо ри са Та ди ћа у се ди-
шту НА ТО-а 14. де цем бра 2006, при ли ком пот пи си ва ња оквир ног 
спо ра зу ма о сту па њу Ср би је у Парт нер ство за мир, да овај спо ра-
зум пред ста вља „са мо пр ви ко рак у про це су ко ји ће кул ми ни ра ти 
пот пу ном ин те гра ци јом ре ги о на у НА ТО“. Пред сед ник Вла де Ре-
пу бли ке Срп ске Ми ло рад До дик је 6. ју на 2009, по во дом по се те 
аме рич ког пот пред сед ни ка Џо зе фа Бај де на, по зна тог ср бо мр сца, 
из ја вио: „Он (Бај ден) је тра жио мој став ве за но за НА ТО. Ја сам 
ре као да ми не ма мо ни шта про тив НА ТО-а и да сам ја спре ман да 
истог тре нут ка пот пи шем учла ње ње Бо сне и Хер це го ви не у НА-
ТО“. За тим је 18. но вем бра 2009. го ди не у ин тер вјуу РТС ре као да 
не тре ба за у ста вља ти Бо сну и Хер це го ви ну ка члан ству у НА ТО. 
Том при ли ком је обра зло жио: „Ре пу бли ка Срп ска и Ср би ја има-
ју мно го при го во ра, јер нас је НА ТО бом бар до вао оси ро ма ше ним 
ура ни ју мом и сви на ши ја у ци о то ме и тра же ње исти не не про ла зе. 
Али, мо жда је ин те ре сант но да јед ног да на, ка да Бо сна и Хер це го-
ви на по ста не члан НА ТО-а, по ста ви мо то пи та ње“. Пред сед ник Та-
8) Из ин тер вјуа Српскимновинама из Под го ри це, од 26. ма ја 2010. го ди не
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дић је у ви ше на вра та „хра брио“ пред став ни ке Ре пу бли ке Срп ске 
за ула зак у НА ТО. Та ко је 25. ма ја 2009, у раз го во ру са Не бој шом 
Рад ма но ви ћем, пред се да ва ју ћим Пред сед ни штва Бо сне и Хер це го-
ви не, ре као: „Учла ње ње у ЕУ и НА ТО је за јед нич ки ин те рес свих 
по ли тич ких чи ни ла ца у Бо сни и Хер це го ви ни и Ср би ја по др жа ва 
и јед но и дру го опре де ље ње“. У Но вом Са ду 20. ју на 2009. го ди не, 
је ре као да: „Ср би ја по др жа ва Бо сну и Хер це го ви ну и у про це су 
европ ских и евро а тлант ских ин те гра ци ја“. За Бут мир ске пре го во ре 
ре као је да би би ло до бро да за вр ше ком про ми сом ко ји би БиХ во-
дио ка евро а тлант ским ин те гра ци ја ма. Слич но је, пре ма веб сај ту 
Вла де Ре пу бли ке Ср би је, по но вио и ми ни стар спољ них по сло ва 
Вук Је ре мић 22. ок то бра 2009, по сле раз го во ра са пре ми је ром До-
ди ком, кад је „ис та као да је Ср би ја спрем на да по мог не Бо сни и 
Хер це го ви ни на ње ном пу ту ка евро а тлант ским ин те гра ци ја ма“.9) 

Ру ко вод ство Ср би је и Ре пу бли ке Срп ске ве ру је да је НА ТО чу-
вар Ре пу бли ке Срп ске. Пре ми јер До дик сма тра да би се ула ском 
у НА ТО за у ста ви ло кру ње ње ове срп ске др жа ве. „За Ср бе је од 
ви тал ног на ци о нал ног ин те ре са да се спри је че би ло ка кве мо гућ-
но сти на си ља на овом про сто ру и очу ва Ре пу бли ка Срп ска у по сто-
је ћим те ри то ри јал но-по ли тич ким гра ни ца ма с пра ви ма ко је има, 
а то си гур но мо же мо ура ди ти ула ском у НА ТО.“ На рав но да САД 
и НА ТО мо же са чу ва ти Ре пу бли ку Срп ску! Мо же, али не ће! То је 
по ка зао и Бут мир ски про цес у ко јем је глав на те ма би ла ула зак у 
НА ТО и уни та ри за ци ја БиХ, кроз про ме ну уста ва и на чи на од лу чи-
ва ња у за јед нич ким ор га ни ма. Упра во НА ТО зе мље вр ше при ти сак 
на уве зи ва њу и усло вља ва њу ова два пи та ња. Па још је глав ни про-
јек тант „Деј то на“, Хол брук, ре као да је Ре пу бли ка Срп ска ома шка 
у пре го во ри ма. Мо же ли он да НА ТО да бу де га рант др жав но сти 
Ре пу бли ке Срп ске и пре пре ка уни та ри за ци ји БиХ, има ју ћи у ви ду 
да је РС у „деј тон ском“ ста ту су пре не ла већ 60-так ен ти тет ских 
над ле жно сти на БиХ. Ка ко ли би тек би ло у пот пу ном НА ТО аран-
жма ну.

Све у све му, на ме ће се за кљу чак да по ли тич ка ру ко вод ства 
Ср би је и Ре пу бли ке Срп ске ра де по уна пред за цр та ном пла ну да 
Ре пу бли ка Срп ска, иза ле ђа на ро да-без ре фе рен ду ма, уђе у НА ТО 
као прет ход ни ца за ула зак Ср би је, ко ја би, та ко ђе, на исто та кав, 
пре ва ран на чин, про тив на род не во ље и без ре фе рен ду ма, по ста ла 
9) Пре ма: Ми ле Са вић, „Мо же ли НА ТО са чу ва ти Ре пу бли ку Срп ску?“, Видовдан, 28. јун 

2010, стр. 22.
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чла ни ца НА ТО са ве за. Био би то по след њи чин јед не ка та стро фал-
не по ли ти ке.

СПОЉНОПОЛИТИЧКИЗАОКРЕТПРЕМАРУСИЈИ

Да нас у Ср би ји не ма ни јед ног озбиљ ног ауто ра ко ји сма тра 
да би Ср би ја и срп ске зе мље ула ском у НА ТО има ли ма ка кве ко-
ри сти, у по ли тич ком, еко ном ском, без бед но сном или би ло ко јем 
дру гом сми слу. На про тив, ула зак у НА ТО Ср би би пла ти ли ви со-
ком це ном, мо жда и нај ви шом-мо жда би то био по че так не ста ја ња 
срп ског на ро да и ње го ве др жа ве. Усту пак евро а тлант ским ин те гра-
ци ја ма ко ји се оче ку је од Ср би је и Ре пу бли ке Срп ске , и ко ји се 
го то во отво ре но са оп шта ва од стра не за пад них по ли ти ча ра, је сте 
уни та ри за ци ја БиХ у ко ју тре ба да се уто пи Ре пу бли ка Срп ска, 
и при ста нак Ср би је на не за ви сно Ко со во и да љу фраг мен та ци ју, 
кроз по ли ти ку ре ги о на ли за ци је, са пре те ћим се це си о ни стич ким 
тен ден ци ја ма у Вој во ди ни и Ра шкој обла сти. НА ТО-иза ци ја би, да-
кле, до ве ла до кра ја про цес ре ду ко ва ња и фраг мен та ци је срп ског 
ет нич ког, исто риј ског и др жав ног про сто ра, чи не ћи га по ли тич ки 
нео р га ни зо ва ним про сто ром, ко ји ни ка да ви ше не би био бал кан-
ски, др жа во твор ни „ре ме ти лач ки чи ни лац“.

Има ју ћи у ви ду ис ку ство са НА ТО пак том и ње го ве стра те гиј-
ске и ге о по ли тич ке ци ље ве - а то је по ход на Ис ток - циљ и ме та 
је Ру си ја-а Ср би су озна че ни као ин стру мент ру ске по ли ти ке на 
Бал ка ну, ко ли ко год срп ска власт би ла евро а тлант ска, сер вил на и 
у су шти ни ан ти срп ска, не ће ус пе ти да са чу ва Ко со во и Ме то хи ју 
ни Ре пу бли ку Срп ску. НА ТО ни ка да не ће би ти на стра ни Ср ба, без 
об зи ра ка ква је власт у Бе о гра ду. Ни ка ква ве ћа, са мо стал на, и по-
го то во срп ска др жа ва на Бал ка ну ни је у ин те ре су НА ТО зе ма ља. 
Ов де има мо чу дан спој: НА ТО пакт оп ста је, иако је ње гов ис точ ни 
пан дан не стао пре 20 го ди на, и да ље осми шља ва сво је по сто ја ње 
на ра чун сла бље ња и уни шта ва ња срп ског на ро да и ње го вих др-
жа ва. Ср би су, ево већ 20 го ди на, услов оп стан ка НА ТО-а. Али, с 
об зи ром да је срп ски на род и ње го ва др жа ва у НА ТО пла но ви ма 
са мо „проб ни по ли гон“ и „ко ла те рал на ште та“у по хо ду на Ру си ју, 
да нас, с об зи ром да је Ру си ја „уста ла“ а НА ТО осу је ћен, све ви ше 
је ја сно да је ње го ва уло га по ста ла ана хро на и да се по ја вљу ју но ви 
и при хва тљи ви ји мо де ли ко лек тив не без бед но сти. 

Ми ло мир Сте пић, је дан од во де ћих срп ских ге о по ли ти ча ра, 
има та ко ђе не га ти ван став о про јек то ва ним евро а тлант ским ин те-
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гра ци ја ма Ср би је. Он сма тра да је по тре бан референдумопристу
пањуЕУ. По пи та њу НА ТО Сте пић ка же: „Уко ли ко би при сту пи ли 
НАТO-у Ру си ја би то сма тра ла не при ја тељ ским ак том. Та да би по-
ста ли при пад ни ци ан ти ру ског вој ног са ве за и та ко би нас и тре-
ти ра ли не са мо у вој но-без бед но сном, не го и у по ли тич ком, еко-
ном ском и дру гом сми слу“.10) Сте пић са чу ђе њем кон ста ту је: „...И 
по сле свих не га тив них ис ку ста ва, опет хр ли мо у су пра на ци о нал-
не та ла со крат ске ин те гра ци је (ЕУ, НА ТО), а да ни смо оства ри ли 
на ци о нал ну. Шта ви ше, упра во срп ска на ци о нал на и др жав на ин-
те гра ци ја про гла ше на је ре ме ти лач ком и на сил но је оне мо гу ће на 
(вој но, еко ном ски, про па ганд но). Ре зул тат то га је уни ште ње Ре пу-
бли ке Срп ске Кра ји не, ре ла ти ви зо ва ње срп ског иден ти те та Бо сне 
и Хер це го ви не, сво ђе ње са мо на ума ње ну, оса ка ће ну Ре пу бли ку 
Срп ску и по ку шај ње ног поништ авaња...“ .11)Да нас За пад, без об-
зи ра на сву сер вил ност ак ту ел не срп ске вла сти, сма тра „про ду же-
ном ру ком Ру си је“ на Бал ка ну , и да је Ру си ји и Ср би ји на ме ње на 
иста ге о по ли тич ка суд би на, по ка зу је Сте пић сле де ћом фор му лом: 
„...По сту па се по јед но став ној фор му ли: Ср би на Бал ка ну= Ру си на 
Бал ка ну; „об у зда ва ње“ Ср ба= „об у зда ва ње“ Ру са“.12)

Го во ре ћи о мо гућ но сти сим би о зе срп ских и ру ских ге о по ли-
тич ких ин те ре са на Бал ка ну и од ба ци ва ње НА ТО-а, ко ји је рас пар-
чао и усит нио срп ски ет нич ки про стор и на ње му ус по ста вио ан-
ти срп ске са те лит ске НА ТО др жа ве, Сте пић , из ме ђу оста лог, ка же: 
„...Са срп ским зе мља ма, као бал кан ским по сред ни ком, и бу ду ћом 
га со вод но-наф то вод ном мре жом као ин стру мен та ри ју мом, Ру си ја 
има по у зда но по ла зи ште за „де мон ти ра ње аме рич ког мо сто бра на“ 
у Евро пи/ЕУ, за по ти ски ва ње ути ца ја САД, за ус по ста вља ње са мо-
стал ног европ ског по ла мо ћи и за ње го во ка сни је ин те гри са ње у 
евро а зиј ску или евро ру ску ме га-ин те гра ци ју. САД на сто је да пре-
вен тив ном (ре)ак ци јом и ства ра њем там пон – зо не од Бал тич ког 
до Цр ног и Ја дран ског мо ра спре че то по ве зи ва ње Евро пе/ЕУ и 
Ру си је. Сход но то ме, срп ски чи ни лац на Бал ка ну тре ти ран је као 
про тив ник транс-гре си је САД, и од 1990-их го ди на оне спро во де 
те ри то ри јал но са жи ма ње и фраг мен та ци ју срп ских те ри то ри ја. У 
за јед нич ком срп ском и ру ском ин те ре су је да се спре чи да ље сла-
10) Ми ло мир Сте пић, „По тре бан је ре фе рен дум о при сту па њу ЕУ“, не дељ ник Печат, 20. 

ја ну ар 2010, стр. 16, ин тер вју
11) Сте пић, исто, стр. 17.
12) Алек сан дар Ва си ље вич Ко ну зин, По здрав на реч, у : „Ру ска спољ на по ли ти ка и Ср би-

ја“, Националниинтерес 1-2/2009, ИПС, Бе о град, 2009, стр.11-14; Сте пић, исто, стр. 
20.
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бље ње срп ског чи ни о ца, за у ста ви ин ду ко ва на ге о по ли тич ка инер-
ци ја се па ра ти стич ких про це са у Ср би ји и у бу дућ но сти фор ми ра 
ин те грал на срп ска др жа ва, као по у здан га рант ста бил но сти Бал-
ка на“.13)

Со ци о лог Зо ран Ми ло ше вић ис ти че став да је “ЕУ са те лит 
САД ко ја ор га ни зу је ову над др жав ну тво ре ви ну (у уни ју и НА ТО), 
да је јој иде о ло ги ју, тј. си стем вред но сти и иден ти тет...Све то чи ни 
јер же ли да осво ји Ру си ју и опљач ка ње на бо гат ства. Зар ни је Збиг-
њев Бже жин ски на пи сао књи гу „Свет без Ру са“, а Ср бе су увек 
сма тра ли бал кан ским (ма лим) Ру си ма. Иде ја је, по што су Ср би за 
раз ли ку од Ру са ма ли на род, да ове пр ве де на ци фи ку ју и пре тво ре 
у Евро пља не ко ји мр зе Ру се... И не са мо Ср бе већ и Бу га ре и Ру му-
не и Ли тван це и Ле тон це и По ља ке...на го не да мр зе Ру се и, на рав-
но, да се укљу чу ју у НА ТО!“14)

Ру ски амб са дор у Ср би ји, Алек сан дар Ко ну зин на Сим по зи-
ју му СпољнаполитикасавременеРусије, ко ји је одр жан у Ру ском 
до му у Бе о гра ду 10. апри ла 2009, ре као да је Ср би ја „зва нич но об-
ја ви ла не у трал ност, али у то ку је, ипак, про цес при хва та ња НА ТО 
стан дар да“, те се упо зо ра ва ју ће за пи тао „ка ко ће се Ру си ја по на-
ша ти ако Ср би ја сту пи у НА ТО?“...Не од сту па ју ћи од ди пло мат ске 
кон струк ци је ка ко Ру си ја „не ма ни шта про тив“ пу та Ср би је у ЕУ 
(што зна чи да Ру си ја не по ру чу је да „сна жно по др жа ва“ ин те гра-
ци ју Ср би је у ЕУ, он је упо зо рио и на не што што се код нас пре-
ћут ку је: „да би сте удо во љи ли ста ву Евро пе, мо ра те из ме ни ти став 
пре ма Ру си ји. По зна то је да има мо пот пи сан спо ра зум о сло бод ној 
тр го ви ни и олак ши ца ма из ме ђу на ше две зе мље. Чим Ср би ја сту пи 
у ЕУ тај спо ра зум ће пре ста ти да ва жи“. Пи там се на ко је ће мо се 
тр жи ште ори јен ти са ти? На тр жи ште ЕУ од пре ко 500 ми ли о на љу-
ди? Ле по зву чи, али зар не ко ствар но ми сли да оно је два че ка баш 
нас и на ше ве о ма кон ку рент не про из во де“. 15)

Ам ба са дор Ко ну зин је још ре као: „НА ТО има до ста од ре ђен 
став о Ко со ву и ако при сту пи те ор га ни за ци ји ко ја сма тра да је Ко-
со во не за ви сна др жа ва, то зна чи да ви де ли те та кав став“. Ко ну-
зин ис ти че да Ср би ја тре ба са ма да од лу чи, али под се ћа: „ НА ТО 
13) Ми ло мир Сте пић, „Мо гућ но сти сим би о зе срп ских и ру ских ге о по ли тич ких ин те ре са 

на Бал ка ну“, Националниинтерес 1-2/2009, ИПС, Бе о град, 2009, стр. 51-52.
14) Зо ран Ми ло ше вић, Политичкамодернизација, део „Ср би ја и Европ ска уни ја“, ИПС, 

Бе о град, 2010, стр. 248.
15) Ми ло мир Сте пић, „По тре бан је ре фе рен дум о при сту па њуЕУ“, не дељ ник Печат, бр. 

99, 20. ја ну ар 2010, стр. 18, ин тер вју
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је 1999. го ди не бом бар до вао чи та ву зе мљу и сва ка по ро ди ца има 
сво је ми шље ње о то ме ка кав од нос тре ба да има пре ма овој ор га-
ни за ци ји. Ова ор га ни за ци ја сма тра да је си ту а ци ја на Ко со ву већ 
ста бил на и сма њу је при су ство КФОР-а, а по сто ја ње ових сна га ни-
је у скла ду са Ре зо лу ци јом 1244. На ив ни љу ди ве ру ју НА ТО-у“.16)

Раз у ме се да Ср би ја као чла ни ца НА ТО и ЕУ, не мо же са Ру-
си јом за др жа ти при ја тељ ске од но се, и на то упо зо ра ва ју ру ски зва-
нич ни ци и на уч ни ци, до бри по зна ва о ци бал кан ске исто ри је и ге о-
по ли ти ке. Ам ба са дор Ру си је при НА ТО-у Дми триј Ро го зин из ја вио 
је да ће Ср би ја ако же ли у НА ТО мо ра ти да се од рек не Ко со ва, 
по сле че га ће и Ру си ја про ме ни ти став о Ко со ву. Ро го зин упо зо ра-
ва да је ве ћи на чла ни ца при зна ла не за ви сност Ко со ва, и да Ср би ја 
у НА ТО са вез мо же да уђе са мо без ју жне по кра ји не. Ро го зин ка-
же да не раз у ме рас пра ву у Ср би ји о ула ску у НА ТО, по сле свих 
стра да ња и не прав де ко је нам је до не ла Али јан са. „Ту је и про блем 
Ко со ва, чи ју је не за ви сност при зна ла ве ћи на зе ма ља чла ни ца НА-
ТО-а. Про блем де мо ни за ци је Ср ба, фла грант ни ан ти срп ски дво-
стру ки ар ши ни За па да пре ма уче сни ци ма ра та у (бив шој) Ју го сла-
ви ји...Зар је све то за бо ра вље но? Ру си ја на про сто не ће раз у ме ти 
из бор Ср би је у ко рист НА ТО у све тлу све га што сам на бро јао“-ис-
ти че Ро го зин.17)

Уме сто НА ТО-а ру ски пред сед ник Дми триј Ме две дев про мо-
ви сао је, у Бе о гра ду ок то бра 2008, пред лог о но вој ко лек тив ној и 
не де љи вој без бед но сти на про сто ру „од Ван ку ве ра до Вла ди во сто-
ка“. Ово је за са да са мо иде ја, али по зи тив на јер се ра ди о јед ном 
но вом при сту пу ко ји под ра зу ме ва без бед но сну ар хи тек ту ру „јед-
ног кро ва, ко ји об у хва та и Ру си ју“. Без бед но сни пред лог Ме две-
де ва под ра зу ме ва пре вла да ва ње ја за из ме ђу НА ТО-а и Ру си је и ус-
по ста вља ње са рад ње ко ја би до при не ла це ло куп ној без бед но сти. 
Тре ба на гла си ти да је на ини ци ја ти ву Ру си је на ста ла и Ор га ни за-
ци ја до го во ра о ко лек тив ној без бед но сти (ОДКБ). Ње не чла ни це 
су: Ру си ја, Бе ло ру си ја, Ка зах стан, Уз бе ки стан, Та џи ки стан, Кир ги-
зи ја и Јер ме ни ја. 

Све у све му, сла бље ње аме рич ке мо ћи пра ти ја ча ње мул ти-
по лар ног све та. Еко ном ски, по ли тич ки, вој но, тех но ло шки ја ча ју 
16)  Пре ма: Угље ша Мр дић, „НА ТО клан за НА ТО пакт“, Печат, бр. 101, 12. фе бру ар 2010, 

стр. 18.
17)  Пре ма: Угље ша Мр дић, исто
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нај мно го људ ни је на ци је . На свет ској сце ни глав ни ге о по ли тич ки 
игра чи по ста ле су зе мље БРИК-а-Бра зил, Ру си ја, Ин ди ја и Ки на. 

Срп ска власт тре ба да се окре не пре ма Ру си ји, јер је ова брат-
ска зе мља и на род про ве рен исто риј ски осло нац; кад је Ру си ја би-
ла сна жна и Ср би су би ли сна жни, кад је Ру си ја би ла сла ба, Ср би 
су стра да ли. Тек осло њен на Ру си ју, наш на род по ста је зна ча јан 
фак тор на Бал ка ну и Евро пи. Ру ско енер гет ско на сту па ње пре ма 
Евро пи у три прав ца, од ко јих је дан про ла зи и кроз Ср би ју, пред-
ста вља пу то каз не са мо за срп ску при вре ду и еко но ми ју, не го и за 
јед ну но ву ин те грал но срп ску ге о по ли тич ку па ра диг му, ко ја се уз 
по др шку Ру си је мо же оства ри ти.18)

Раз у ме се, ова ква спољ но по ли тич ка стра те ги ја не под ра зу ме-
ва свр ста ва ње Ср би је и Ср ба у це ли ни у вој но-по ли тич ке бло ко ве. 
На про тив, Ср би ја је ма ла зе мља и ни кад у сво јој исто ри ји ни је при-
па да ла трај ним вој ним са ве зи ма, по го то во не офан зив ним и агре-
сив ним ка кав је НА ТО пакт. Не ка пи та ња гло бал них вој них са ве за 
ре ша ва ју ве ли ке зе мље; Ср би ја и Ср би тре ба да гле да ју ка ко да 
као на род и др жа ва оп ста ну. То је њи хов нај пре чи ге о по ли тич ки 
за да так. А то мо гу је ди но с ослон цем и уз по др шку до ка за них при-
ја те ља, ка ква је Ру си ја и ру ски на род. Ср би ја и срп ске зе мље тре ба 
да оста ну вој но не у трал не, што је у Ср би ји и устав на од ред ба, јер 
је то ми ро љу би ва, од брам бе на по зи ци ја ко ја омо гу ћу је са рад њу са 
свим др жа ва ма, па и они ма ко је су чла ни це НА ТО са ве за. Та кав 
ста тус Ср би је и Ср ба у це ли ни пред ста вља ре ал ну ал тер на ти ву 
евро а тлант ским ин те гра ци ја ма, ко ји омо гу ћа ва из ла зак из ста ња 
за ви сно сти и фак тич ке оку па ци је. 

MomciloSubotic
NATO-IZATIONOFSERBS

Summary
Nowadayseveryseriousobserverhasrealizedthatinlast
tenyearsNATOwentthroughseriouschangesandthatits
crueltriumphanttime–thathaslefttragicconsequences
intheregionofformerSFRY,primarilyinSerbianethnic
andhistoricalregion,haspassed.
FalsemaskoftheNATOisbestunmaskedon“theissueof
Kosovo”.AbductionofKosovoandMetohijarepresentsa
keylinktopreventSerbianpeopletoformtheirnational

18) Ви ди: Мом чи ло Су бо тић, Политичкамисаосрбистике,део: „Ср би ја и Европ ска уни-
ја“, ИПС, Бе о град, 2010, стр. 283.
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stateintheirownethnicandhistoricalregion.Itisamost
importantpartintheprocessofdeSerbizationofBalkan.
InthepaperthereareanalyzedakeyquestionoftheNATO
“indebting”theSerbs–theenemylikeactivityoftheNA
TOagainsttheSerbianpeopleandtheirstatesattheend
of20thcentury,thestrategyofNATOizationoftheSerbs
andunhiddenintentionofSerbiangovernmenttointegra
teSerbiaandSerbianstates(MontenegroandRepublika
Srpska)intotheNATOallianceagainstthewillofthepe
ople.ItisplannedtoachievethisobjectiveoverRepublika
SrpskaandBosniaandHerzegovina.Theroleof theUS
ofAmericaisalsoanalyzed,aswellasitsBalkanfavorite
Turkeythatissupposedtorepresentsomesortoftutorto
newly enrolledBalkanianNATOmemberstates.All this
issynchronizedwithrevivedTurkishimperialpretensions.
Inthepaperthereisalsounderlinedhistorical“detrition”
andanachronismoftheNATOpact,forestallingofitsgeo
strategicandgeopoliticalplanstowardtheEast,before
elseRussiathatisontheriseandbeingstrengthenedone,
offersdifferentandmoreacceptablemodelsofcollective
security.Authorofthepapersupportstheideaofthechan
geofforeignpolicyparadigmthatwouldimplythatSerbia
andSerbianstatesshouldseeksupportinRussiaandthat
itshouldbeneutralintermsofbelongingtosomemilitary
alliances.
KeyWords:NATO,Serbia,Serbianstates,NATOization
ofSerbs,Russia,militaryneutrality

ЛИТЕРАТУРА

• Авра мов Сми ља, Постхеројски рат Запада против Југославије, 
ЛДИЈ, Ве тер ник, 1997.

• Авра мо вић Зо ран, „Ко со во и Ме то хи ја - да ли је НА ТО бом бар до-
ва њем за вр шен по сао оти ма ња“, Српска слободарскамисао, бр. 4, 
Бе о град, 2003.

• Гу ско ва Је ле на, „Ру си ја не ће из да ти – ин тер вју“, Правда, 12. фе бру ар 
2008.

• Гу ско ва Је ле на, „Цр но гор ци у по хо ду на Ру си ју, ин тер вју“, Српске
новине, Под го ри ца, 6. мај 2010.

• Ду гин Алек сан дар, „Ге о по ли ти ка но ве Евро пе“, у: РусијаиБалкан
питања сарадње и безбедности, при ре дио др Зо ран Ми ло ше вић, 
ИПС, Бе о град, 2008.

• Ек ме чић Ми ло рад, „Бу дућ ност гле да мо кроз та му“, НИН, 7. и 14. 
ја ну ар 2010.



- 86 -

НАТОИЗАЦИЈАСРБАМомчилоСуботић

• Жив ко вић Ни ко ла, „Сли ка Ср ба у не мач ким ме ди ји ма 1990-2000“, 
у: ВеликаСрбијаистине,заблуде,злоупотребе, уред ни ци: Ва си ли-
је Кре стић/Мар ко Не дић, Срп ска књи жев на за дру га, Бе о град, 2003.

• Ко ну зин Алек сан дар Ва си ље вич, „По здрав на реч“, у: Рускаспољна
политика и Србија, Национални интерес 1-2/2009, ИПС, Бе о град, 
2009.

• Ми ло ше вић Зо ран, Политичкамодернизација, ИПС, Бе о град, 2010.
• Мр дић Угље ша, „НА ТО клан за НА ТО пакт“, Печат, бр. 101, 12. фе-

бру ар 2010.
• Ра ди но вић Ра до ван, Ср би ја из ме ђу НА ТО-а и Ру си је, у: Рускаспољ

наполитикаиСрбија, Националниинтерес, 1-2/2009, ИПС, Бе о град, 
2009.

• Са вић Ми ле, „Мо же ли НА ТО са чу ва ти Ре пу бли ку Срп ску?“, Видов
дан, 28. јун 2010.

• Сте пић Ми ло мир, „По тре бан је ре фе рен дум о при сту па њу Европ ској 
уни ји“, Печат, број 99, 20. ја ну ар 2010.

• Сте пић Ми ло мир, „Мо гућ но сти сим би о зе срп ских и ру ских ге о по-
ли тич ких ин те ре са на Бал ка ну“, у: РускаспољнаполитикаиСрбија, 
Националниинтерес, 1-2/2009, ИПС, Бе о град, 2009.

• Су бо тић Мом чи ло, Политичка мисао србистике, ИПС, Бе о град, 
2010.

• Су бо тић Мом чи ло, „Оти ма ње Ко со ва у про це су ра ср бљи ва ња Бал ка-
на“, Националниинтерес, 3/2009, ИПС, Бе о град, 2009.

• Ћо сић До бри ца, Косово, Но во сти, Бе о град, 2004.

 Овај рад је примљен 10. маја 2010. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 12. 
августа 2010. године.


	p-revija3-2010
	3-00-0sadr
	3-1-0
	3-1-1


