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Sпе ци фич не окол но сти у ко ји ма се кре и ра и спро во ди спољ на 
по ли ти ка Ср би је, упу ћу ју на из ван ре дан зна чај фор му ли са ња и 

про ми шља ња ње них спољ но по ли тич ких при о ри те та. При о ри те ти 
др жав не спољ не по ли ти ке крај њи су из раз кон ти ну у ма су штин ске 
вред но сти – ин стру мен тал не вред но сти1) – ци ље ви2). Дру гим ре чи-
ма, спољ но по ли тич ке при о ри те те вла да ју ћа ели та по ста вља та ко 
да бу ду у скла ду са вред но сти ма и ци ље ви ма др жа ве и дру штва, 
од но сно та ко да се њи хо вом опе ра ци о на ли за ци јом те вред но сти 
и ци ље ви оства ру ју. На рав но да се пре све га мо ра во ди ти ра чу-
на да прак тич ни при о ри те ти спољ не по ли ти ке не до во де у пи та ње 
виталне др жав не ци ље ве (ко ји се мо гу из ра зи ти и у тер ми ни ма 
националногинтереса, а у ко је спа да ју пре све га оп ста нак и на ци-
о нал на без бед ност). Ово не зна чи да при о ри те ти спољ не по ли ти-
ке мо гу да бу ду у су прот но сти и са ни же ран ги ра ним ци ље ви ма и 
вред но сти ма, већ да њи хо ва не са гла сност са ви тал ним ци ље ви ма 
у крај њој ли ни ји до во ди у пи та ње и са мо по сто ја ње по ли тич ке за-
јед ни це.

Та ко ђе, бу ду ћи да се спољ но по ли тич ки при о ри те ти те ме ље на 
ци ље ви ма спољ не по ли ти ке др жа ве, при ли ком њи хо вог од ре ђи ва-
ња мо ра ју се, ако је реч о ра ци о нал ном мо де лу спољ но по ли тич-
ког од лу чи ва ња, ува жа ва ти све де тер ми нан те ко је има ју ути ца ја на 
спољ ну по ли ти ку др жа ве, као и на сред ства ко ја др жа ва има на 
рас по ла га њу за оства ри ва ње сво јих ци ље ва.

У већ хро нич ном не до стат ку стра те шког до ку мен та ко ји би 
про пи си вао спољ но по ли тич ке ци ље ве и при о ри те те, вла да ју ћа 
ели та у Ср би ји је у мо гућ но сти да ове фор му ли ше по сво јој во-
љи а у скла ду са тре нут ним по тре ба ма.3) Ово за по сле ди цу има, 
на прак тич ном пла ну, по ве ћа ну мо гућ ност угро жа ва ња на ци о нал-
них ин те ре са, па и оних ви тал них, а на пла ну про ми шља ња – оте-
жа но раз у ме ва ње спољ но по ли тич ког про це са. Раз лог то ме је тај 
што се ова ко во ђен спољ но по ли тич ки про цес не мо же раз у ме ва ти 

1) Ви де ти: Ди ми три је вић, В. и Сто ја но вић, Р.: Међународниодноси, Слу жбе ни лист СРЈ, 
Бе о град, 1996.

2) За јед ну од мо гу ћих кла си фи ка ци ја ци ље ва, ви де ти: Wol fers, A.: DiscordandCollabora
tion, The Johns Hop kins Press, Bal ti mo re, 1962.

3) Ђу ка но вић, Д. и Ла ђе вац, И: „При о ри те ти спољ но по ли тич ке стра те ги је Ре пу бли ке Ср-
би је“, Међународнипроблеми, vol. LXI, бр. 3, 2009, стр. 347-348.
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у кон тек сту уоби ча је них, ма ње или ви ше објек тив них фор мал них 
и ма те ри јал них фак то ра и окол но сти, већ је нео п ход но тра га ти за 
те же уоч љи вим и не у хва тљи ви јим по себ ним и по је ди нач ним ин те-
ре си ма. Та ко, уме сто да се учи нак кључ них ак те ра у обла сти спољ-
не по ли ти ке оце њу је у по гле ду са о бра зно сти са прав ним ак ти ма и 
др жав ним стра те шким до ку мен ти ма4), ана ли тич ка па жња се пре-
те жно усме ра ва на уви ђа ње раз ли ка из ме ђу про пи са ног – нор ма-
тив ног и ствар ног мо де ла, те узро ка и по сле ди ца овог од сту па ња.

Већ је по ме ну то да спољ но по ли тич ки при о ри те ти др жа ве ис-
хо де из основ них дру штве них и по себ но – спољ но по ли тич ких ци-
ље ва и вред но сти др жа ве. Раз ли чи ти при сту пи и шко ле ми шље ња 
у на у ци о ме ђу на род ним од но си ма ове ци ље ве и вред но сти ту ма че 
на раз ли чи те на чи не, сма тра ју ћи их или из ра зом стал них и објек-
тив них на ци о нал них ин те ре са, или со ци јал ном кон струк ци јом ко ја 
го то во у пот пу но сти за ви си од ме ђу на род них и уну тра шњих окол-
но сти и/или ин те ре са по ли тич ке ели те и као та ква је пот пу но про-
мен љи ва и ре ла тив на5). Ма да је те шко оспо ра ва ти те зу да по сто је 
оп шти и објек тив ни ци ље ви, вред но сти и ин те ре си – по пут на ци-
о нал не без бед но сти – др жа ве, исто вре ме но је ја сно да се они мо гу 
схва та ти на раз ли чи те на чи не и да је том сми слу од нај ве ћег зна ча-
ја уло га по ли тич ких ели та – би ле оне де мо крат ске или ауто крат ске 
– у фор му ла ци ји и оства ри ва њу спољ но по ли тич ких при о ри те та6). 

У кон со ли до ва ним де мо кра ти ја ма нор ма тив ни оквир спољ но-
по ли тич ког про це са под ра зу ме ва стро га пра ви ла чи ја при ме на до-
при но си оства ре њу ци ље ва др жа ве. Чак и у др жа ва ма ко је не спа-
да ју у ред ли бе рал но-де мо крат ских дру шта ва, као што је слу чај са 
Тур ском7) или Син га пу ром, или отво ре но ауто крат ским др жа ва ма, 
по пут Са у диј ске Ара би је, по сто је про пи си или ба рем прак се, ко ји 
од ре ђу ју то ко ве спољ но по ли тич ког про це са и на чи не оства ри ва ња 

4) Ли ша нин, М.: „Нор ма тив ни vs. ствар ни мо дел кре и ра ња и ре а ли за ци је спољ не по ли ти-
ке у по ли тич ком си сте му Ср би је (2)“, Српскаполитичкамисао, vol. 31, бр. 1-2011, стр. 
199-200.

5) Упо ре ди ти, на при мер, кла сич не ре а ли стич ке или нео ре а ли стич ке спи се Хан са Мор-
ген та уа и Ке не та Вол ца са јед не, и со ци јал но кон струк ти ви стич ке сту ди је Ни ко ла са 
Она фа и Алек сан де ра Вен та, са дру ге стра не.

6) О про це су спољ но по ли тич ког од лу чи ва ња ви де ти у: Smith, S.; Had fi eld, A.; & Dun ne, T. 
(eds.): ForeignPolicy:Theories,Actors,Cases, Ox ford Uni ver sity Press, Ox ford, 2008.

7) Ми ни стар ино стра них по сло ва Тур ске, Ах мет Да ву то глу, че сто се на зи ва „тур ским Ки-
син џе ром“, пре све га за хва љу ју ћи књи зи Стратешкадубина (StratejikDerinlik, Küre 
Yayın la rı, Is tan bul 2001), ко ја је по ста ла не зва нич на плат фор ма тур ске спољ не по ли ти ке 
на по чет ку XXI ве ка.
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на ци о нал них ин те ре са. У не кон со ли до ва ним де мо кра ти ја ма, ка ква 
је Ср би ја, уоби ча је но је по сто ја ње не до вољ но до брог нор ма тив ног 
окви ра, или не до след но при др жа ва ње по сто је ћег окви ра. 

Ви ше од пет го ди на на кон оса мо ста ље ња, Ср би ја још увек не-
ма Стра те ги ју спољ не по ли ти ке. По сто је стра те шки до ку мен ти у 
обла сти ма без бед но сти и од бра не, или европ ских ин те гра ци ја8) ко-
ји са мо до не кле до ти чу ову ви тал ну област. У од ре ђи ва њу спољ но-
по ли тич ких при о ри те та фор мал но кључ ну уло гу има Вла да Ре пу-
бли ке Ср би је, док уло гу спољ но по ли тич ке стра те ги је већ го ди на ма 
има ју екс по зеи, ин тер вјуи и  јав ни на сту пи ми ни ста ра спољ них по-
сло ва или пред сед ни ка ре пу бли ке.9)

По чет ком 2009. го ди не, ми ни стар спољ них по сло ва, Вук Је ре-
мић, и пред сед ник, Бо рис Та дић, пред ста ви ли су јав но сти та да шња 
три при о ри те та и три „сту ба“ спољ не по ли ти ке Ср би је10). Та да шњи 
при о ри те ти би ли су очу ва ње и за шти та устав ног по рет ка (под чи-
ме се под ра зу ме ва бор ба за очу ва ње Ко со ва и Ме то хи је у са ста ву 
Ср би је), убр за ва ње европ ске ин те гра ци је и ја ча ње ре ги о нал не са-
рад ње и до бро су сед ских од но са. „Сту бо ви“ на ко ји ма би, пре ма 
та да шњим за ми сли ма, тре ба ло да по чи ва спољ на по ли ти ка Ср би-
је, је су Европ ска уни ја, Ру ска Фе де ра ци ја и Сје ди ње не Аме рич ке 
Др жа ве.

Упр кос по вре ме ним ини ци ја ти ва ма, ни на кон за у зи ма ња овог 
кур са, ни је до шло до фор ма ли зо ва ња ова квих спољ но по ли тич ких 
опре де ље ња Ср би је до но ше њем је дин стве не спољ но по ли тич ке 
стра те ги је. На кон пот пи си ва ња Спо ра зу ма о стра те шком парт нер-
ству са НР Ки ном у ав гу сту 2009. го ди не, пред сед ник Бо рис Та дић 
је об ја вио да ова др жа ва по ста је че твр ти стуб спољ не по ли ти ке 
Ср би је11). На ред не го ди не, и ли ста спољ но по ли тич ких при о ри те-
та је про ши ре на, на кон што јој је при кљу чен „еко ном ски раз вој“ 
зе мље12).

8)  Ли ша нин, ibid.
9) Је ди ни до ку мент ко ји се у овој обла сти из два ја у по зи тив ном сми слу је сте екс по зе ми-

ни стра Го ра на Сви ла но ви ћа из 2001. го ди не. Ви де ти: Дра гој ло вић, Н.; Сре те но вић, С.; 
Ђу ка но вић, Д. и Жи во ји но вић, Д. (ур.): СпољнаполитикаСрбије:стратегијеидоку
мента, Европ ски по крет у Ср би ји, Бе о град, 2010, стр. 278-303.

10) Ђу ка но вић и Ла ђе вац: нав.дело, стр. 348.
11) Ра дио-те ле ви зи ја Ср би је: „Че ти ри сту ба срп ске спољ не по ли ти ке“, 30.09.2009, http://

www.rts.rs/pa ge/sto ri es/sr/story/9/Po li ti ka/123751/%C4%8Ce ti ri+stu ba+srp ske+spolj-
ne+po li ti ke.html (при сту пље но 01.10.2011.)

12) Press On li ne: „Је ре мић – При о ри те ти Ср би је“, 05.06.2010, http://www.pres son li ne.rs/
sr/ve sti/ve sti_da na/story/120547/Je re mi%C4%87-+Pri o ri te ti+Sr bi je.html (при сту пље но 
01.10.2011.)
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Мо же се ре ћи да, на оп штем пла ну, по сто је две гру пе про бле ма 
у по гле ду спољ но по ли тич ких при о ри те та Ср би је. О пр вој гру пи 
је већ би ло ре чи и она под ра зу ме ва формалне про бле ме, а од но-
си се на сам на чин фор му ли са ња спољ но по ли тич ких при о ри те та. 
Уме сто да се овом озбиљ ном за дат ку при сту пи те мељ но и си сте-
мат ски, што би под ра зу ме ва ло ду го тра јан про цес јав них и ин тер-
них рас пра ва под по кро ви тељ ством Спољ но по ли тич ког са ве та, 
а уз уче шће ши ро ког кру га др жав них и не др жав них ак те ра и са 
до но ше њем зва нич ног др жав ног стра те шког до ку мен та у обла сти 
спољ не по ли ти ке као ко нач ним ис хо дом, ути сак је да су спољ но-
по ли тич ки при о ри те ти од ре ђи ва ни adhoc, у скла ду са тре нут ним 
про це на ма и ин те ре си ма (де ла) вла да ју ће ели те. По ред очи глед-
ног не до стат ка ко ји се од но си на не до вољ но ду бо ко про ми шља ње 
спољ но по ли тич ких де тер ми нан ти, ци ље ва и сред ста ва, про блем са 
ова квим на чи ном фор му ли са ња при о ри те та је у то ме што се у по-
ме ну тим окол но сти ма чак и та ко од ре ђе ни при о ри те ти нај че шће 
не до след но или по ло вич но оства ру ју.

Дру га гру па об у хва та суштинске про бле ме, а од но си се на чи-
ње ни цу да су по је ди ни сег мен ти оства ри ва ња по ме ну тих при о ри-
те та у ко ли зи ји, од но сно да су ме ђу соб но те шко по ми ри љи ви или 
го то во не по мир љи ви. Ово за со бом по вла чи и пи та ње да ли ме ђу 
фор му ли са ним при о ри те ти ма по сто ји од нос хи је рар хи је, или пер-
цеп ци ја по ли тич ке ели те о по сто ја њу те хи је рар хи је. 

У овом по гле ду, нај ма ње кон тро вер зи иза зи ва при о ри тет ко-
ји се од но си на еко ном ски раз вој – ако се из у зме чи ње ни ца да је 
уна пре ђе ње ме ђу на род них еко ном ских од но са на би ла те рал ном и 
мул ти ла те рал ном ни воу са мо о чи гле дан циљ спољ но по ли тич ког 
де ло ва ња, па ни је са свим ја сно за што би се он, као та кав, на ла-
зио ме шу че ти ри спољ но по ли тич ка при о ри те та др жа ве. Од го вор 
би се мо гао тра жи ти у то ме да је по ли тич ка ели та на овај на чин 
же ле ла да ство ри сли ку ка ко су све др жав не по лу ге упо тре бље не 
за ре ша ва ње еко ном ских про бле ма, ко је ве ћи на гра ђа на ви ди као 
дру штве но нај зна чај ни је. Још јед но ту ма че ње би се од но си ло на 
мо гућ ност да се на овај на чин оправ да ва ан га жо ва ње тзв. еко ном-
ских ди пло ма та 2010. го ди не13). Ме ђу тим, овај при о ри тет сва ка ко 
ни је у ди рект ној ко ли зи ји са не ким од оста ла три.

Си ту а ци ја је зна чај но сло же ни ја ка да је реч о од но су за шти те 
устав ног по рет ка и ја ча ња до бро су сед ских од но са, а на ро чи то о 

13)  Ли ша нин, нав.дело, стр. 194.
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од но су за шти те устав ног по рет ка и убр за ва ња европ ских ин те гра-
ци ја.

Од но си Ср би је са ве ћи ном су се да, иона ко не ста бил ни због 
на сле ђа су ко ба и тен зи ја с кра ја XX ве ка, до дат но су на ру ше ни 
чи ње ни цом да је нај ве ћи број су сед них др жа ва (Ма ђар ска, Бу гар-
ска, БЈР Ма ке до ни ја, Ал ба ни ја, Цр на Го ра и Хр ват ска) при знао 
јед но стра но про гла ше ну не за ви сност Ко со ва и Ме то хи је. По се бан 
уда рац на по ри ма Ср би је да на ре ша ва њу ко сов ског про бле ма ра-
ди мир ним сред стви ма за да ла су при зна ња од стра не Цр не Го ре и 
БЈР Ма ке до ни је, ко ја су усле ди ла не по сред но на кон што је Ср би-
ја, по сред ством Ге не рал не скуп шти не Ује ди ње них на ци ја, под не ла 
Ме ђу на род ном су ду прав де зах тев за до но ше ње са ве то дав ног ми-
шље ња о ле гал но сти уни ла те рал ног про гла ше ња ко сов ске не за ви-
сно сти. Ам ба са до ри ових др жа ва би ли су про те ра ни из Бе о гра да, 
али су убр зо вра ће ни. Ме ђу тим, од но си са Цр ном Го ром и БЈР Ма-
ке до ни јом на кон то га ни су до сти гли пре ђа шњи ни во. То и не мо же 
да се до го ди, све док је очу ва ње устав ног по рет ка је дан од спољ но-
по ли тич ких при о ри те та Ср би је. У ав гу сту 2011. го ди не, на кон по-
се те хр ват ске пре ми јер ке Ја дран ке Ко сор При шти ни и ње них нео-
д ме ре них из ја ва на ра чун Ср би је, ово пи та ње је по но во отво ре но и 
ка да је реч о од но си ма Ср би је и Хр ват ске14). У овим окол но сти ма, 
„уна пре ђе ње до бро су сед ских од но са и ре ги о нал не са рад ње“ мо же 
да се од но си са мо на про на ла же ње на чи на за ре лак са ци ју од но са и 
одр жа ва ње ми ни му ма уза јам но ко ри сне са рад ње. 

У по гле ду ком пле мен тар но сти при о ри те та очу ва ња устав ног 
по рет ка и убр за ва ња европ ских ин те гра ци ја, ме ђу соб на на пе тост 
је још из ра же ни ја. На и ме, нај ве ћи број (22) чла ни ца ЕУ, укљу чу ју-
ћи оне нај моћ ни је (Не мач ка, Фран цу ска, Ује ди ње но Кра љев ство, 
Ита ли ја), при зна је Ко со во и Ме то хи ју као не за ви сну др жа ву. Мно-
ге од њих су би ле ан га жо ва не на су пар нич кој стра ни у по ме ну тој 
рас пра ви пред Ме ђу на род ним су дом прав де. Оно што је де ло ва ло 
као ком про мис из ме ђу те жњи Ср би је ка члан ству у ЕУ и на став ка 
бор бе мир ним сред стви ма за по вољ но ре ше ње ста ту са Ко со ва и 
Ме то хи је – ми сли се пре све га на по сти за ње са гла сно сти око ан га-
жо ва ња ми си је ЕУЛЕКС на Ко со ву, а на осно ву та ко зва ног Пла на 
од шест та ча ка, као и на за јед нич ку ре зо лу ци ју Ср би је и ЕУ у Ге не-
рал ној скуп шти ни УН на кон са ве то дав ног ми шље ња МСП – ис по-

14) Б92: „Ко со во и Хр ват ска ста ри при ја те љи“, 24.08.2011, http://www.b92.net/in fo/ve sti/in-
dex.php?yyyy=2011&mm=08&dd=24&nav_id=537161 (при сту пље но 10.10.2011.)



стр:201212.

- 207 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.1/2012год.(XXIV)XIvol=31

ста ви ло се као јед но стра ни усту пак Ср би је јер је ста ту сна не у трал-
ност ЕУ у ви ше на врат до ве де на у пи та ње. На кон тен зи ја на се ве ру 
по кра ји не у ле то и је сен 2011. го ди не, отво ри ла се мо гућ ност да се 
да ље европ ске ин те гра ци је Ср би је до дат но усло вља ва ју ко о пе ра-
тив но шћу Ср би је у по гле ду на сто ја ња ЕУ, од но сно ње них во де ћих 
чла ни ца, да кон со ли ду ју Ко со во и Ме то хи ју као не за ви сну др жа-
ву.15) Фор мал ни зах те ви од но се се на „нор ма ли за ци ју од но са“, ко ју 
је Европ ска ко ми си ја про пи са ла као услов за до би ја ње да ту ма за 
от по чи ња ње пре го во ра о члан ству, на кон што је 12. ок то бра 2011. 
до не ла пре по ру ку да се Ср би ји до де ли ста тус кан ди да та за члан-
ство16). Др жа ва ко ја по себ но ин си сти ра на овом пи та њу је Не мач ка, 
што чи та вој про бле ма ти ци да је до дат ну те жи ну. Ако се узме у об-
зир зна чај Не мач ке као спољ но тр го вин ског парт не ра Ср би је, мо же 
се чак твр ди ти да је при о ри тет очу ва ња устав ног по рет ка до не кле 
у ко ли зи ји и са при о ри те том еко ном ског раз во ја зе мље.

Као што по сто ји не са гла сност из ме ђу раз ли чи тих при о ри те та 
спољ не по ли ти ке Ср би је, та ко се мо же сма тра ти (ма да у не што ма-
њој ме ри) да ни је мо гу ће осла ња ти се у јед на кој ме ри на сва че ти ри 
„сту ба“ спољ не по ли ти ке. У овој обла сти не по сто ји та ко зна чај на 
ко ли зи ја јер си ле на ко је Ср би ја пре тен ду је да осло ни сво ју спољ-
ну по ли ти ку има ју ви ше не го раз ви је ну ме ђу соб ну са рад њу. Ме ђу-
тим, ни во од но са са ЕУ, САД, Ру си јом и Ки ном по при ро ди ства ри 
не мо же би ти ни при бли жно јед нак. Док се у слу ча ју ЕУ стре ми 
ка пу но прав ном члан ству, осло нац на САД из ну ђен је по ку шај да 
се обез бе ди по др шка нај моћ ни је зе мље у ме ђу на род ном си сте му. 
До бри по ли тич ки и еко ном ски од но си са Ру ском Фе де ра ци јом не-
ће би ти на ру ше ни, али ће ну жно би ти до не кле сни же ни у слу ча-
ју евен ту ал ног при сту па ња Ср би је ЕУ. Нај пре, еко ном ски од но си 
ви ше не ће мо ћи да се раз ви ја ју на осно ву Спо ра зу ма о сло бод ној 
тр го ви ни ко ји је са Ру си јом пот пи сан у ав гу сту 2000. го ди не17), већ 
ће би ти ре гу ли са ни је дин стве ним пра ви ли ма европ ског тр жи шта. 

15) Мо гу ће је и ту ма че ње пре ма ко ме пи та ње Ко со ва и Ме то хи је слу жи као је дан од по ли-
го на на ко ји ма се ЕУ ве жба за ства ра ње де ло твор не За јед нич ке спољ не и без бед но сне 
по ли ти ке. Ви ше о ЗСБП и Европ ској од брам бе ној и без бед но сној по ли ти ци као ње ном 
са став ном де лу ви де ти у: Вук че вић, Д.: БезбедностиЕвропскаунија, Ин сти тут за по-
ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2008.

16) Еuropean Com mis sion: „En lar ge ment Stra tegy and Pro gress Re ports“, 12.10.2011, http://
ec.euro pa.eu/en lar ge ment/press_cor ner/key-do cu ments/re ports_oct_2011_en.htm (при сту-
пље но 13.10.2011.)

17) Аген ци ја за стра на ула га ња и про мо ци ју из во за: „Спо ра зум о сло бод ној тр го ви ни Ср-
би је и Ру си је“, http://www.si e pa.gov.rs/si te/sr/ho me/1/spo ra zu mi/ru si ja/ (при сту пље но 
13.10.2011.)
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Уко ли ко, из истих раз ло га, до ђе до из ве сног убла жа ва ња ста во ва 
Ср би је у по гле ду ста ту са Ко со ва и Ме то хи је, мо гло би да на сту-
пи сма њи ва ње или ус кра ћи ва ње ру ске по др шке и на овом пла ну. 
У том сми слу, мо же се чак сма тра ти да су од но си са НР Ки ном 
тре нут но нај ста бил ни ји, јер по чи ва ју на ста бил ним еко ном ским 
ин те ре си ма и од су ству би ло ка квих отво ре них пи та ња у по ли тич-
ким од но си ма. Уко ли ко би Ср би ја, ме ђу тим, у про це су европ ских 
ин те гра ци ја, би ла чвр шће оба ве за на да се при дру жи европ ским и 
аме рич ким ини ци ја ти ва ма да се на НР Ки ну вр ши при ти сак у по-
гле ду уна пре ђе ња људ ских пра ва, и од но си са овом др жа вом мо гли 
би да пад ну на ни жи ни во.

Ка да се све на ве де но узме у об зир, фе но мен adhoc спољ не по-
ли ти ке по ста је да ле ко ја сни ји. Он, ме ђу тим, сва ка ко не пред ста вља 
нај бо љи од го вор на по сто је ће иза зо ве и по сто је ана ли ти ча ри ко ји 
сма тра ју да је он оли чен у „ди пло ма ти ји фин ги ра не од луч но сти“18). 
На и ме, ка да се од лу ке о хи је рар хи ји при о ри те та кон стант но ме ња-
ју и до но се од слу ча ја до слу ча ја, та да др жа ва до ла зи у опа сност 
да се, го то во не при мет но, од ри че де ла по де ла сво јих ин те ре са и да 
на кра ју не оства ри зна чај ни ји успех ни у јед ној од про кла мо ва них 
при о ри тет них обла сти.

Исто вре ме но, ра си па ње по ли тич ке енер ги је угро жа ва уна пре-
ђе ње уну тра шњег дру штве ног жи во та као јед не од кључ них де тер-
ми нан ти спољ но по ли тич ког про це са и пред у сло ва за од го во ре на 
спо ља шње иза зо ве.19) За не пот пу но кон со ли до ва ну де мо кра ти ју у 
Ср би ји од по себ ног је зна ча ја да по ку ша да, не на ру ша ва ју ћи њи-
хо ву хи је рар хи ју, учи ни соп стве не спољ но по ли тич ке при о ри те те у 
нај ве ћој мо гу ћој ме ри ком пле мен тар ним. Та ко би, на при мер, ја ча-
ње др жав них ад ми ни стра тив них ка па ци те та у про це су европ ских 
ин те гра ци ја мо гло да има по зи ти ван ефе кат ка ко на бор бу за очу-
ва ње устав ног по рет ка, та ко и на еко ном ски раз вој др жа ве. Уну-
тра шња кон со ли да ци ја, раз вој по ли тич ких ин сти ту ци ја и ја ча ње 
ка па ци те та ну жан су пред у слов успе шног кре и ра ња и спро во ђе ња 
спољ не по ли ти ке. „Др жав на слу жба не тре ба да функ ци о ни ше као 
мре жа лич них, дру штве них и пар тиј ских ве за што отва ра мо гућ-
ност за ко руп ци ју, већ тре ба да се ор га ни зу је та ко да бу де про фе-

18) Кне же вић, М.: „Ди ле ме спољ не по ли ти ке. О ‘бе зал тер на тив ној’ евро ин те гра ци ји Ср-
би је“, Националниинтерес, vol. 8, бр. 2/2010, стр. 185-187.

19) Сто ја ди но вић, М.: „Ср би ја пред иза зо ви ма“, Српска политичка мисао, vol. 25, бр. 
3-2009, стр. 226.
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си о нал на, ка ри јер на, од го вор на и јав но сти, и гра ђа ни ма.“20) Ово се 
по себ но од но си на област спољ не по ли ти ке, са јед не стра не због 
то га што успе шно спро во ђе ње спољ не по ли ти ке зах те ва ве о ма спе-
ци фич на зна ња и спо соб но сти, а са дру ге стра не за то што гре шке 
по чи ње не у обла сти спољ не по ли ти ке мо гу да до ве ду у пи та ње ви-
тал не ин те ре се, па и оп ста нак са ме др жа ве.

MladenLisanin
FOREIGNPOLICYPRIORITIESOFSERBIA

Summary
Foreignpolicyprioritiesofthestatearebasedonobjec
tiveorsociallyconstructedgeneralgoalsandvaluesof
thestateandsociety.Theirprecisedefinition,inthestra
tegicdocumentsuchasanationalforeignpolicystrategy,
reducestheopportunities forvolunteerismintheforeign
policyprocess.
Althoughthereisnoformalnationalforeignpolicystra
tegy,foreignpolicyprioritiesofSerbiaweredeterminedin
20092010.Theseare:protectionofconstitutionalorder,
European integration, regional cooperation and econo
micdevelopment.Theseprioritiesshouldbeachievedby
relyinguponthefour«pillars»offoreignpolicy:theEU,
theRussianFederation,theUnitedStatesandthePeople's
RepublicofChina.Theauthorofthispaperanalyzesthe
complementarityofforeignpolicyprioritiesandthepos
sibilitiesforan(a)symmetricrelianceonthe«pillars»of
foreignpolicy.
Theconclusionisthattheimplementationofforeignpolicy
prioritiesinSerbiaisconductedmostlyadhocandthatit
ignores the existence of significant disagreement among
particularpriorities.Theauthorseesthedevelopmentof
politicalinstitutionsandstrengtheningtheadministrative
capacityof thestate,aswellasestablishingahierarchy
amongtheidentifiedprioritiesasanecessaryreformthat
shouldprovide thepreconditions fora successful imple
mentationofforeignpolicypriorities.
Keywords:Serbia,foreignpolicy,foreignpolicypriorities,
Europeanintegration,institutions,capacity.

20) То до ро вић, Ј.: „Ја ча ње ад ми ни стра тив них ка па ци те та као услов члан ства у Европ ској 
уни ји“, Политичкаревија, vol. 20, бр. 2/2009, стр. 274.
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Resume
SpecificcircumstancesinwhichtheforeignpolicyofSer
biaiscreatedandimplemented,arepointingtothegreat
importanceofformulatingandreflectingofitsforeignpo
licypriorities.Thestate’sforeignpolicyprioritiesarethe
ultimateexpressionofthecorevalues–instrumentalva
lues–goalscontinuum.Inotherwords,theforeignpolicy
prioritiesaresetbytherulingelitetobeconsistentwith
thevaluesandobjectivesofthestateandsociety,andso
thatthesevaluesandobjectivesaremetbyimplementing
thepriorities.Ofcourse,wemustfirstmakesurethatthe
practicalprioritiesof foreignpolicydonotquestion the
vitalgoalsofthestate(whichcanbeexpressedintermsof
nationalinterest,andthatincludesprimarilythesurvival
ofthestateandnationalsecurity).
Whendeterminingthepriorities,ifitisdonewithinara
tionalforeignpolicydecisionmakingmodel,wemustap
preciateallthedeterminantsthataffecttheforeignpolicy
ofthestateandmeansavailabletoachievethegoals.
Chronicallylackingastrategicdocumentthatwouldpre
scribeforeignpolicygoalsandpriorities,therulingelite
inSerbiaisabletoformulatetheseatitsownwillandin
accordancewithitscurrentneeds.Therearestrategicdo
cumentsintheareasofsecurityanddefense,orEuropean
integration,whichtouchuponthisvitalareaonlysuper
ficially.
Inearly2009,theForeignMinister,VukJeremic,andpre
sident,BorisTadic,presentedtothepublicthethreepri
oritiesand the three“pillars”ofSerbian foreignpolicy.
Theprioritieswerethepreservationandprotectionofthe
constitutionalorder(bywhichismeantthestruggletopre
serveKosovoandMetohijawithinSerbia),accelerationof
Europeanintegrationandregionalcooperationandgood
neighborlyrelations.The“pillars”uponwhich,according
totheideas,foreignpolicyofSerbiashouldbebased,are
theEuropeanUnion,RussiaandtheUnitedStates.
Asthereisadiscrepancybetweenthedifferentprioritiesof
Serbia’sforeignpolicy,itcanalsobeargued(althoughto
alesserextent)thatitisnotpossibletorelyequallyonall
four“pillars”offoreignpolicy.
Whenthedecisionsonthehierarchyofprioritiesаrecon
stantlychanged andmadeonacasebycasebasis, the
statecancome indanger toalmost imperceptiblywaive



- 212 -

СПОЉНОПОЛИТИЧКИПРИОРИТЕТИСРБИЈЕМладенЛишанин

thepartofitsinterestsandintheenddoesnotachievesig
nificantsuccessinanyofitsdeclaredpriorityareas.Atthe
sametime,awasteofpoliticalenergythreatensthepossi
bilitiesforinternalimprovementofsociallifeasoneofthe
keydeterminantsofforeignpolicyprocessandprerequisi
tesforsuccessfulanswerstoexternalchallenges.Forthe
incompletelyconsolidateddemocracyinSerbia,itispar
ticularlyimportanttotrynottojeopardizethehierarchy
ofthepriorities,andtomakethemcomplementarytothe
fullestextent.Thatway,forexample,strengtheningthead
ministrativecapacityofstateintheprocessofEuropean
integrationcouldhaveapositive impacton thestruggle
forthepreservationofconstitutionalorderandtheecono
micdevelopmentofcountry.

 Овај рад је примљен 18. јануара 2012. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 27 
фебруара 2012. године.
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