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Увод

Ка ко се ис ка зу ју а ка ко спро во де на ци о нал ни ин те рес, 
да нас, ка да је на ци о нал на др жа ва као ка те го ри ја схва ће на 
као ско ро ар ха ич на ка те го ри ја?

Др жа ве ипак има ју ле ги тим не ин те ре се и ис ка зу ју их 
пу тем јав них опре де ље ња у уну тра шњој и спољ ној по ли ти ци 
и по во дом то га из да ју нај ва жни ја док три нар на опре де ље ња 
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од ко јих је мо жда нај ва жни ји онај по све ћен „стра те ги ји на-
ци о нал не без бед но сти“. 

По ку ша ће мо да ука же мо ка ко се свој ства на ци о нал них 
ин те ре са ар ти ку ли шу или спро во де на „ле ђи ма“ др жав них 
ин те ре са за без бед но шћу. То под ра зу ме ва и на ро чи ти, не про-
гла ше ни стра те шки ме наџ мент ствар них по ли тич ких и на-
ци о нал них ци ље ва. 

Стратешкименаџмент мо же мо раз у ме ти као ор га ни-
зо ва но де ло ва ње са ци љем оства ри ва ња ви тал них и ду го роч-
них ци ље ва су бјек та де ло ва ња а то су пре све га оп ста нак и 
раз вој (пер спек ти ва), као и по сти за ње трај не кон ку рент ске 
спо соб но сти. У том сми слу стра те шки ме наџ мент на ци ја 
(на ци о нал ног ен ти те та чи ја је кров на ор га ни за ци ја по прет-
по став ци на ци о нал них ин те ре са оли че на у – држави) пред-
ста вља план ско де ло ва ње на оства ри ва њу нај ва жни јих на ци-
о нал них ин те ре са на осно ву дефинисаногконцепта ин те ре са 
и вред но сти, проценафак то ра ре а ли за ци је у ствар ним усло-
ви ма, ресурса за де ло ва ње као и критеријума за оства ри ва ње 
ци ље ва од но сно ева лу а ци ју учи ње ног. 

Националниинтересиистратегијадржаве

На ци ја пра ти ло ги ку ен ти тет ске струк ту ре у по гле ду 
раз ли ко ва ња те мељ них ин те ре са и из ве де них ин те ре са. У 
том сми слу пра ти и свој ства ен ти тет ске без бед но сти. У том 
по гле ду би се раз ли ко ва ли фун да мен тал ни и праг ма тич ни 
ин те ре си, као два ли ца јед не це ли не уну тар свет ско исто риј-
ског пре се ка у вре ме ну и про сто ру би ва ња. 

На ци о нал ни ин те рес, да кле, ни је ствар про из вољ ног 
ту ма че ња у раз ли чи тим си ту а ци ја ма, већ се он раз ли чи то 
об ли ку је и на до гра ђу је у за ви сно сти од по тре ба. С тим у ве зи 
је и пи та ње ка ко се на ци о нал ни ин те рес од но си пре ма дру-
гим ин те ре си ма и ка ко се об ли ку је уну тар соп стве ног по ља 
ин те ре со ва ња.1 

Уну тар фун да мен тал них свој ста ва ми ра, сло бо де и раз-
во ја мо же до ћи до кон флик та ин те ре са за раз во јем уоп ште 
(од лу чи ва ње пре ма спо ља шњим ути ца ји ма раз во ја) и ин те-

1 О про бле му су бјек тив ног и објек тив ног аспек та на ци о нал ног ин те ре са ви де ти 
ви ше у Си мић Р. Дра ган, Наукаобезбедности, Слу жбе ни лист СРЈ, Бе о град, 
2002, стр. 29-33.
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ре са за сло бо дом (са мо стал но од лу чи ва ње о пу те ви ма раз-
во ја). 

Та ко је Бу гар ска ре ла тив но бр зо пре ло ми ла ка да је реч 
о сво јој „раз вој ној шан си“ и уда љив ши се од јед ног бло ка 
при сту пи ла дру гом али про и за шлим из ар гу мен та о евро а-
тлант ским ин те гра ци ја ма као бр зом на чи ну из ла ска из за те-
че не бе де на ро да и др жа ве. 

Ср би ја је увек би ла на „пра вој стра ни“ за раз ли ку од 
ис точ ног су се да али се то ни је ви де ло на жи вот ној рав ни јер 
су „пра ве од лу ке“ пла ће не оном ужа са ва ју ћом це ном због ко-
је се и до но се стра те шка до ку мен та о на ци о нал ној без бед но-
сти. Ра ди њи хо ве пре вен ци је. 

Праг ма тич на свој ства ука зу ју на ди на мич ки по ло жај 
на ци ја у окру же њу као и од нос ње не уну тра шње и спо ља-
шње мо ћи мо же да од лу чи о то ме шта је у да тој си ту а ци ји 
на ци о нал ни ин те рес. 

 Са гле да ва ње „укуп ног’“ на ци о нал ног ин те ре са на при-
мер, мо же да по ка же да је (при вре ме но) жр тво ва ње де ла сло-
бо де на ра чун при ла го ђа ва ња про це си ма при вред ног раз во ја 
ко је на ме ће бли же или ши ре окру же ње за ло га обез бе ђи ва-
ња ар ти ку ла ци је соп стве ног на чи на жи во та у но во на ста лим 
окол но сти ма. 

Слич но ва жи и за са гле да ва ње ин те ре са ми ра и сло бо-
де, или ми ра и раз во ја. Та ко се, ре ци мо, праг ма тич ки ре гу-
ли ше ин те рес за ми ром у дру штву или пре ма спо ља, у за ви-
сно сти да ли се мо же сма тра ти да је сло бо да на ци је оства ре на 
или је угро же на, па се мо ра бра ни ти сред стви ма ко ји угро жа-
ва ју мир пре ма спо ља и уну тра. 

На ци о нал ни ин те ре си су про мен љи ви као и сви оста-
ли ин те ре си. Про мен љи вост ин те ре са уоп ште осно ва је за 
под ра зу ме ва ње „не у хва тљи во сти’“ на ци о нал ног ин те ре са. 
Ме ђу тим, про мен љи вост не во ди ну жно у про из вољ на ту ма-
че ња, већ и на ци о нал ни ин те ре си под ле жу од ре ђе ној за ко но-
мер но сти про ме на као и не ки дру ги ин те ре си. 

Јав ни ин те рес за оп штим усло ви ма или стан дар ди ма 
жи во та љу ди до во ди се у ве зу са на ци о нал ним ин те ре сом. 
Из то га мо же да про и за ђе да се на ци о нал ни ин те рес не кри-
тич ки по кла па са оста лим об ли ци ма јав ног ин те ре са као што 
је очу ва ње јав ног по рет ка или „бор ба про тив ор га ни зо ва ног 
кри ми на ла“. То су при ме ри не спе ци фич ног на ци о нал ног ин-
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те ре са ко ји сва ка ко је су у по љу ин те ре са на ци је, али не и они 
при мар ни, на ко је се ми сли као фундирајућенационалнеин
тересе, из ко јих мо гу прет ход ни уоп ште да се из ве ду. 

Али и ту ле жи мо гућ ност за стра те ги ју оства ри ва ња 
на ци о нал них ин те ре са по сред ством ин тер пре тра ци је јав ног 
или др жав ног ин те ре са за без бед но шћу. 

Бугарскименаџментнационалнихинтереса

У Концепцијионационалнојбезбедности,2 се кон ста ту-
је да је у све ту “сма ње на опа сност од гло бал ног ну кле ар ног 
ра та, да ја ча ју тен ден ци је о мир ном ре ше њу ме ђу др жав них 
кон фли ка та, по бољ ша ва ју се ме ха ни зми Са ве та без бед но сти 
УН за упра вља ње кри за ма и знат но је сма ње на опа сност од 
не по сред не вој не агре си је про тив Бу гар ске. 

У Вој ној стра те ги ји, при хва ће ној од стра не бу гар ског 
Ге не рал шта ба 2002. го ди не, при ли ком де фи ни са ња стра те-
гиј ског окру же ња Бу гар ске, ис ти че се да „у ме ђу на род ним 
од но си ма до ми ни ра ју по зи тив не тен ден ци је, да се раз ви ја 
по ве ре ње и са рад ња, ши ре се и про ду бљу ју про це си европ-
ске и евро а тлант ске ин те гра ци је, ја ча мир и без бед ност, ра-
сту мо гућ но сти за упра вља ње кри за ма и од вра ћа ње од кон-
фли ка та“. У том кон тек сту се кон ста ту је да је „сте пен опа-
сно сти од свет ског су ко ба ни зак и не пред ста вља опа сност 
по свет ски мир”. Ме ђу тим, ова кве по зи тив не тен ден ци је на 
гло бал ном ни воу, су кон тра про дук тив но де ло ва ле на ста бил-
ност по је ди них ре ги о на и др жа ва. По ја ви ли су се, до са да, 
не тра ди ци о нал ни ри зи ци и прет ње ко је угро жа ва ју ста бил-
ност и без бед ност др жа ва и ре ги о на: ме ђу на род ни те ро ри зам 
и ор га ни зо ва ни кри ми нал, ет нич ке и ре ли ги о зне су прот но-
сти, не ле гал на тр го ви на оруж јем и тех но ло ги ја ма за њи хо ву 
про из вод њу, из бе глич ки и еми гра ци о ни про бле ми, тр го ви на 
љу ди ма и дро гом, еко ло шке прет ње и слич но. 

Ка да су у пи та њу опа сно сти ко је пре те бу гар ској на ци-
о нал ној без бед но сти, из ре ги о на за пад ног Бал ка на у Вој ној 
док три ни се на во ди да је то да ља не ста бил ност си ту а ци је у 
БиХ, Ко со ву и Ме то хи ји и Ре пу бли ци Ма ке до ни ји. Кон кре-

2 Са вић Ан дре ја и др. , Безбедностсветаодтајностидојавности, Ин сти тут 
без бед но сти, Бе о град 2002, стр. 396 и да ље) у књи зи се овај до ку мент озна ча-
ва као „Стра те ги ја на ци о нал не без бед но сти Ре пу бли ке Бу гар ске“.
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ти зу ју ћи ри зи ке и прет ње по на ци о нал ну без бед ност, Вој ном 
док три ном (стр. 5) де фи ни шу се и њи хо ви по јав ни об ли ци: 
по ли тич ка, еко ном ска и вој на не ста бил ност у зе мља ма ре ги-
о на Ју го и сточ не Евро пе; ет нич ке и ре ли ги о зне про тив реч но-
сти у не ким де ло ви ма За пад ног Бал ка на; не ре ше на те ри то-
ри јал на и гра нич на пи та ња ме ђу др жа ва ма ре ги о на; спе ци-
фич ни ри зи ци и не тра ди ци о нал ни иза зо ви без бед но сти као: 
ме ђу на род ни ор га ни зо ва ни кри ми нал, ме ђу на род ни те ро ри-
зам, тр го ви на дро гом, оруж јем и љу ди ма, еко ло шки и на ци-
о нал ни про бле ми. 

На осно ву ова ко де фи ни са них ри зи ка и прет њи, Кон-
цеп ци јом о на ци о нал ној без бед но сти де фи ни са ни су и прин-
ци пи на ци о нал не без бед но сти: на ци о нал на без бед ност се за-
сни ва на стро гом при др жа ва њу од ред би Уста ва Ре пу бли ке 
Бу гар ске, за ко на до не тих у пар ла мен ту Бу гар ске и ра ти фи-
ко ва ним ме ђу на род ним спо ра зу ми ма и кон вен ци ја ма; Бу гар-
ска не ма те ри то ри јал них пре тен зи ја пре ма ни јед ној зе мљи 
у ре ги о ну али и не при зна је њи хо ве пре тен зи је пре ма сво јој 
те ри то ри ји; Бу гар ска не из гра ђу је сво ју без бед ност на ра чун 
дру гих др жа ва и дру штва; по ли ти ка Бу гар ске се за сни ва на 
ло јал но сти у обо стра ним ин те ре си ма и од но си ма са дру гим 
др жа ва ма и ме ђу на род ним са ве зи ма; Бу гар ска се за ла зе за ја-
ча ње без бед но сти Бал ка на али је про тив бал кан ских вој них 
и по ли тич ких са ве за. 

По ла зе ћи од из ло же них об ја шње ња у бу гар ским до-
ку мен ти ма, на ци о нал на бре збед ност те зе мље би се мо гла 
де фи ни са ти као „све у куп ност по ли тич ких, еко ном ских, 
вој них, со ци јал них, прав них, еко ло шких и дру гих фак то ра 
и усло ва, ко ји га ран ту ју те ри то ри јал ни ин те гри тет др жа ве, 
ста бил ност дру штва и пра ва гра ђа на“.3 

Из стра те шког до ку мен та о на ци о нал ној без бед но сти 
Бу гар ске али и ње ног спро во ђе ња у прак си ви де се не ке ва-
жне од ли ке. 

Пр во, уоби ча је но ме ша ње кон цеп ци ја на ци о нал не и др-
жав не без бед но сти, где се под на зив на ци о нал на без бед ност 
укљу чу ју и спе ци фич не и не спе ци фич не (оп ште) прет ње по 
без бед ност, ка ко на ци о нал них ин те ре са за без бед но шћу та ко 

3 B. Ase nov - P. Ki prov, Teorijanakontrarazuznavaneto, Trud, So fi ja 2000, str. 15.
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и ин те ре са за без бед но шћу др жа ве. То је мо гу ће об ја сни ти на 
два на чи на. 

Пре све га ра ди се о сле ђе њу ан гло сак сон ске ма три це 
ту ма че ња на ци о нал не без бед но сти где је она про ту ма че на 
као иден тич на др жав ној без бед но сти па он да сви по сло ви 
ко ји пот па да ју под ин те рес без бед но сти као јав ног ин те ре са 
за без бед но шћу дру штва је су ујед но и ин те рес др жав не без-
бед но сти. 

Дру го на ци о нал на без бед ност се пре ћут но схва та као 
ин те грал на без бед ност (кон цепт у кван ти та тив ном сми слу 
об у хва та све у куп ност про бле ма без бед но сти у про стор ном и 
функ ци о нал ном сми слу). 

Би ло да се ра ди о пр вом или дру гом об ја шње њу ова-
ква кон цеп ци ја по го ду је ми ми криј ском де ло ва њу у по ку ша ју 
оства ри ва ња (не)де кла ри са не на ци о нал не без бед но сти. 

Стра те шки до ку мент он да под ра зу ме ва стра те шки ме-
наџ мент оства ри ва ња на ци о нал не без бед но сти у ко ме је он 
са мо је дан ин стру мент ства ра ња усло ва за ствар но и (мо гу ће) 
дру га чи је од де кла ри са ног оства ри ва ња ци ље ва ин те ре са на-
ци о нал не без бед но сти. 

Бу гар ска осми шља ва ме наџ мент на ци о нал них ин те ре-
са осла ња њем на про кла мав не вред но сти из сво је стра те ги је 
на ци о нал не без бед но сти ко ја ста вља у пр ви план устав Ре пу-
бли ке Бу гар ске уте ме љен на „европ ским вред но сти ма“. А то 
зна чи на за шти ти људ ских пра ва као и на из ве де ним пра ви ма 
сво јих гра ђа на ко је и др жа ва Бу гар ска ле ги тим но тре ба да 
за шти ти. 

Та ко је Бу гар ска учи ни ла чи тав низ др жав них по те за 
у прав цу ства ра ња „ат мос фе ре“ тј. усло ва да се у ре ги о ну и 
Евро пи при хва ти да се њен др жав ни ин те рес про те же из ван 
др жав них гра ни ца, од но сно на де ло ве Ре пу бли ке Ср би је и 
БЈР Ма ке до ни је. 

Ве ли ком бро ју др жа вља на Ма ке до ни је по ну ђе но је др-
жа вљан ство Бу гар ске ко ји са бу гар ским па со шем мо гу сло-
бод но да пу ту ју и чак тра же по сао у Европ ској Уни ји. Та ко-
ђе у ве ли ком бро ју су де ље не сти пен ди је мла дим љу ди ма за 
сту ди ра ње у Бу гар ској уз нај ди рект ни је мо гу ће ути ца је на 
њи хов на ци о нал ни иден ти тет – уче њем бу гар ског је зи ка као 
ма тич ног и бу гар ске исто ри је као оне „ис прав не“. 
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Ме наџ мент по ве зи ва ња гра ђан ских и на ци о нал них ин-
те ре са по сред ством ан га жо ва ња др жав них ре сур са вр ху ни у 
осва ја њу ср ца обич ног чо ве ка ре ша ва њем прак тич них пи та-
ња из сва ко днев ног жи во та. Та ко се омо гу ћу је „све срд на по-
моћ“ при ли ком ре ги стра ци је по лов них во зи ла из уво за, оних 
ко је ни је мо гу ће ре ги стро ва ти по „лпкал ним за ко ни ма“. 

Исто вре ме но, Ми ни стар ство „за бри гу о Бу га ри ма ван 
Бу гар ске“, на че лу са нај и стак ну ти јим гла сно го вор ни ком 
стра те шког ме наџ мен та Ве ли ке Бу гар ске (ГолемаБулгариа) 
Бо жи да ром Ди ми тро вом4 ну ди по пу лар на из да ња књи га о 
бу гар ском иден ти те ту Ма ке до ни је. То иде до тле да се сти че 
ути сак да је на де лу бор ба „књи гом на књи гу“ за исто риј-
ску свест гра ђа на у Ма ке до ни ји. Та ко је Бо жи дар Ди ми тров 
лич но од го во рио на вла да ју ћу стра те ги ју у Ма ке до ни ји ка ко 
ма ке дон ски на ци о нал ни иден ти тет по ти че из вре ме на ко ја у 
ства ри прет хо де исто риј ским ло мо ви ма на про сто ру Ма ке до-
ни је у зад њих хи ља ду го ди на. Реч је о на сто ја њу да се са да-
шња Ма ке до ни ја по ве же са оном ан тич ком па се у ту свр ху у 
сва ком гра ду у Ма ке до ни ји ди же спо ме ник Алек сан дру Ма-
ке дон ском. Бу гар ски „ко мен тар“ стао је у књи гу ка рак те ри-
стич ног на сло ва И АлександарМакедонскибешеБулгарин. 

Све у куп на кул тур на и исто риј ска иден ти фи ка ци ја у 
јав ном жи во ту Бу гар ске пре то че на је у пу бли ка ци је ко је де-
лу ју по европ ски не ја ком про сто ру где Бу гар ска ви ди мо гућ-
ност про до ра на кри ли ма евро а тлан ске за ле ђи не. 

Нео спор но, стра те шки ме наџ мент на ци о нал них ин-
те ре са Бу гар ске има и мер љи ве учин ке. Ра чу на се да је око 
100 000 гра ђа на Ма ке до ни је до би ло др жа вљан ство ре пу бли-
ке Бу гар ске. 

Пре ма Ср би ји ме наџ мент стра те шког де ло ва ња усме-
рен је на по ли тич ко и еко ном ско де ло ва ње пре ма про сто ри ма 
ко ји су свр ста ни у ма пе „исто риј ске“ Бу гар ске. Та ко се на ро-
чи то на сту па у оп шти на ма ју жне и ис точ не Ср би је. Та мо где 
жи ве при пад ни ци бу гар ске на ци о нал не ма њи не де лу је се ви-
ше по ли тич ки не го еко ном ски, ком би но ва њем по ли тич ких 
ар гу ме на та о при пад но сти Бу гар ској и еко ном ском на за до ва-
њу у Ср би ји. Раз ли чи ти об ли ци по ли тич ког де ло ва ња на том 

4 Бо жи дар Ди ми тров, на че лу ми ни стар ства за Бу га ре ван Бу гар ске и ви ше го-
ди шњи ди рек тор Бу гар ског на ци о нал но-исто риј ског му зе ја ко ји је оли че ње 
ве ли ко-бу гар ских схва та ња ка ко исто ри је та ко и са да шњо сти. (прим. ауто ра).
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под руч ју про пра ће ни су „ар гу мен ти ма“ за из ме ну Нејског
уговора ко јим је по сле Пр вог свет ског ра та Бу гар ској од у зет 
по јас др жав не те ри то ри је са ме сти ма Ди ми тров град, Бо си ле-
град и Стру ми ца (у Ма ке до ни ји). 

Пре ма дру гим оп шти на ма у Ср би ји на сту па се пре 
све га еко ном ски а на ро чи то кроз (ис пла ти ву) при ва ти за ци-
ју срп ских пред у зе ћа и то од стра не бу гар ског ка пи та ла или 
још че шће усме ра ва њем ме шо ви тог евро-бу гар ског ка пи та ла 
у не кад зна чај на пред у зе ћа у Ср би ји. Не ки од слу ча је ва су и 
Српскафабрикастакла у Па ра ћи ну или Здрављеу Ле сков цу. 

Српскименаџментнационалнихинтереса

С дру ге стра не Ср би ја као да се и да ље на ла зи у де фан-
зи ви по сле ру ше ња за јед нич ке др жа ве Ју го сла ви је и по сле 
по вла че ња са те ри то ри ја укљу че них у на ци о нал ни ин те рес 
Ср би је с по чет ка два де се тог ве ка. Тек у но ви је вре ме се ар ти-
ку ли ше стра те ги ја на ци о нал не без бед но сти а за раз ли ку од 
Бу гар ске док три нар на опре де ље ња ни су за са да про пра ће на 
„ви дљи вим“ ме наџ мен том на ци о нал них ин те ре са на те ре ну 
њи хо вог прак тич ног оства ри ва ња. 

Ево шта се из ме ђу оста лог ка же у до ку мен ту под на зи-
вом Стратегијанационалнебезбедности РепубликеСрбије.5

„Ин те ре си Ре пу бли ке Ср би је из раз су ви тал них вред-
но сти и по тре ба гра ђа на, на ро да и др жа ве и про из и ла зе из 
нај ви ших вред но сти ко је су утвр ђе не Уста вом Ре пу бли ке Ср-
би је. 

Ре пу бли ка Ср би ја основ ним на ци о нал ним вред но сти ма 
сма тра, пре све га, не за ви сност, су ве ре ни тет и те ри то ри јал-
ни ин те гри тет, сло бо ду, јед на кост, из град њу и очу ва ње ми-
ра, вла да ви ну пра ва, де мо кра ти ју, со ци јал ну прав ду, људ ска 
пра ва и сло бо де, на ци о нал ну, ра сну и вер ску рав но прав ност 
и рав но прав ност по ло ва, не по вре ди вост имо ви не и очу ва ње 
жи вот не сре ди не. На ци о нал не вред но сти шти те се оства ри-
ва њем на ци о нал них ин те ре са. 

5 Као зва нич ни до ку мент, про це ду рал но при хва ћен у вр хов ном за ко но дав ном 
те лу На род ној скуп шти ни Ре пу бли ке Ср би је, об ја вљен је на сај ту Ми ни стар-
ства од бра не Вла де Ре пу бли ке Ср би је под истим на сло вом Стратегијанаци
оналнебезбедностиРепубликеСрбије. Из вор – сајт Ми ни стар ства од бра не,
wwwминистарствоодбранерепубликесрбије.рс , 2011 год.
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На ци о нал ни ин те ре си об у хва та ју све обла сти дру штве-
ног жи во та и у са гла сно сти су са уни вер зал ним вред но сти ма 
и стре мље њи ма де мо крат ских дру шта ва са вре ме ног све та. 
За шти та на ци о нал них ин те ре са је оп шти циљ и сми сао по-
сто ја ња и функ ци о ни са ња си сте ма на ци о нал не без бед но сти. 

Сво јом спољ ном по ли ти ком, уна пре ђи ва њем са рад ње 
са су се ди ма и из град њом за јед нич ких ка па ци те та и ме ха ни-
за ма за ре ша ва ње про тив реч но сти, спо ро ва и свих вр ста иза-
зо ва, ри зи ка и прет њи на ре ги о нал ном и гло бал ном пла ну, 
Ре пу бли ка Ср би ја до при но си стварањумирног,стабилноги
сигурногбезбедносногокружења. 

Ре пу бли ка Ср би ја се за ла же за очувањеиразвојмеђу
народног поретка, уте ме ље ног на прин ци пи ма прав де, по-
што ва ња ме ђу на род ног пра ва и по ли тич ке и др жав не рав-
но прв но сти. Као од го во р на чла ни ца ме ђу на род не за јед ни це, 
Ре пу бли ка Ср би ја по шту је ме ђу на род но пра во, По ве љу УН, 
Хел син шки за вр шни акт и пре у зе те оба ве зе и за ла же се за 
мир но ре ша ва ње спо ро ва из ме ђу на ро да и др жа ва. 

Ин те рес Ре пу бли ке Ср би је је сте да стал но одр жа ва и 
учвр шћу је ве зе Ср ба ко ји жи ве и ра де у ино стран ству са ми-
тич ном др жа вом, уна пре ђу је кул тур не, еко ном скес и дру ге 
об ли ке са рад ње са њи ма и по др жа ва очу ва ње њи хо вог на ци-
о нал ног и кул тур ног иден ти те та. 

Сво јим на ци о нал ним ин те ре си ма Ре пу бли ка Ср би-
ја де фи ни ше основ не прет по став ке за за шти ту соп стве них 
на ци о нал них вред но сти уз ува жа ва ње ин те ре са дру гих др-
жа ва у ре ги о ну и све ту. Ње но опре де ље ње је сте да раз ви ја 
и уна пре ђу је до бро су сед ске од но се, ак тив но уче ству је у за-
шти ти вред но сти ко је де ли с др жа ва ма укљу че ним у про цес 
европ ских ин те гра ци ја, ве ли ким си ла ма и дру гим др жа ва-
ма са вре ме ног све та, у скла ду са соп стве ним на ци о нал ним 
ин те ре си ма. Ре пу бли ка Ср би ја је од луч на да упо тре би све 
рас по ло жи ве ка па ци те те и ре сур се за за шти ту сво јих на ци о-
нал них ин те ре са“.6

Отво ре но је пи та ње да ли на осно ву ре че ног Ср би ја 
оства ру је на ци о нал не ин те ре се?

6 Ци тат је из одељ ка под на сло вом „На ци о нал ни ин те ре си у без бед но сти“ а 
уну тар ин те грал ног тек ста Стратегијанационалнебезбедности.Републике
Србије.
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Критеријумименаџментанационалнихин
тереса

Ка да се пи та мо да ли су на ци о нал ни ин те ре си оства-
ре ни, ин те ре су је мо се да ли на ци ја жи ви у ми ру или ра ту, да 
ли је сло бод на или ни је, и да ли се раз ви ја или про па да. За то 
се ов де ра ди, за пра во, о пи та њу прет по став ки за од го во ре на 
ова пи та ња. Без ар ти ку ла ци је (пред)усло ва за те сти ра ње „ре-
ал но сти“ на ци о нал них ин те ре са ми не ће мо мо ћи да зна мо да 
ли на ци о нал ног би ћа има уоп ште или не. Нацијанећезнати,
ни да ли је уоп ште у су ко бу са не ким, или не чим - све док не 
до жи ви „отре жње ње“ у су о ча ва њу са по сле ди ца ма. 

Да кле, оства ри ва ње на ци о нал них ин те ре са при мар но 
се „те сти ра“ на на ци о нал ном иден ти те ту а он да и на ње ном 
ин те гри те ту и су ве ре ни те ту. 

Националниидентитет

У Ср би ји је још увек ста ње не у са гла ше но сти из ме ђу 
про кла ма ци ја у по је ди ним до ку мен ти ма и ствар ног ме наџ-
мен та стра те шких на ци о нал них ин те ре са. 

Ста вља ње на ци о нал них вред но сти у не га ти ван кон-
текст као ‘’из вор не то ле ран ци је’’, „пре пре ка про гре су“‘, као 
‘“пре ва зи ђе не исто риј ске иде је у од но су на гло бал не ци ви ли-
за циј ске то ко ве“, са мо су ма ли исе чак ста во ва ко ји све до че о 
цен три пе тал ним си ла ма ре ла ти ви за ци је на ци о нал не све сти. 
На ци о нал ни иден ти тет ко ји прет по ста вља раз ли чи тост и 
раз ме ну у са др жај ној це ли ни тре ба да бу де ани хи ли ран ни-
чим огра ни че ним про це сом ува жа ва ња и при хва та ња вред-
но сти из до ме на над на ци о нал них струк ту ра мо ћи. 

Ср би ја као др жа ва (за раз ли ку од Бу гар ске) не ар ти ку-
ли ше до вољ но прак тич но по те зе ко ји би очу ва ли на ци о нал-
ну свест срп ског жи вља у ре ги о ну. По сле ди ца то га је стал но 
сма њи ва ње бро ја оних гра ђа на у су сед ним зе мља ма ко ји се 
из ја шња ва ју као Ср би. То је ви дљи во на ро чи то у Ре пу бли ци 
Хр ват ској и Цр ној Го ри услед ду го трај не ан ти срп ске кам па-
ње али и у Ре пу бли ци Ма ке до ни ји где је ан ти срп ска по ли ти-
ка вла сти ма ње гла сна али по бу гар ском мо де лу ме наџ мен та 
усме ре на на прак тич ну ра ван жи во та гра ђа на. 
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Чи ни о ци де ста би ли за ци је на ци о нал не струк ту ре ре-
дов но су пра ће ни ста во ви ма ко ји на свим ни во и ма ути чу на 
уве ре ња о ствар ном (ефек тив ном) на ци о нал ном жи во ту срп-
ског на ро да. Ка рак те ри стич на је афир ма ци ја ин те ре са при-
ват но-гра ђан ских, кла сно-со ци јал них или уоп ште но-ци ви-
ли за циј ских, на ра чун на ци о нал них ин те ре са. 

 Та ко се ука зу је на не га тив не или фак тич ки ис кри вље-
не осо би не на ци о нал не исто ри је, на пред но сти па и су пер и-
ор ност дру гих на ци о нал них кул ту ра или „ци ви ли за циј ских 
ре зул та та“ гру па на ро да на ко је се тре ба угле да ти. По је ди-
нач ни и дру штве ни ста во ви се пре та чу и у ста во ве по ли тич-
ких ор га ни за ци ја ко је са аспек та усме ра ва ња мо ћи до дат но 
оја ча ва ју ути цај та квих ста во ва. Та кво де ло ва ње на свест ста-
нов ни штва мо же има ти крат ко роч не и ду го роч не ци ље ве и 
пот па да под раз ли чи те фор ме спе ци јал ног ра та.7 

Националниинтегритет

Оства ри ва ње на ци о нал них ин те ре са раз во јем на ци о-
нал ног иден ти те та основ је и за раз вој на ци о нал ног ин те гри-
те та и су ве ре ни те та. 

Ин те гри тет као кри те ри јум оства ри ва ња ин те ре са пре 
све га зна чи де ло ва ње усме ре но ка очу ва њу или об но ви це-
ло ви то сти на ци о нал ног ен ти те та у све ту, од но сно у гра ђе њу 
ин сти ту ци о нал них ве за ко је као це ли на омо гу ћу ју ре а ли за-
ци ју на ци о нал ног ин те ре са. 

Отаџбинскасвест је од кључ ног зна ча ја за оства ри ва-
ње на ци о нал ног ин те гри те та. Она је, ка ко ле ги ти ма ци о ни 
основ би ло ко је др жа ве ко ја но си на ци о нал но пре по зна тљи во 
име, та ко и фак тор ин те гри са ња љу ди на ма тич ним на ци о-
нал ним про сто ри ма, али и оних у ра се ја њу. 

Стра те шки ме наџ мент на ци о нал них ин те ре са за то тре-
ба са гле да ти са аспек та угро жа ва ња отаџ бин ског ин те гри те-
та. Угро жа ва ње ин те гри те та се мо же схва ти ти као де ло ва ње 
ка ства ра њу усло ва за из ме ну ка рак те ра де ло ва др жав ног али 
и на ци о нал ног про сто ра раз ли чи тим на сил ним фор ма ма. 

7 О об ли ци ма спе ци јал ног ра та кроз суб вер зив но де ло ва ње не при ја тељ ских 
тај них слу жби ви де ти ви ше у: Са вић Ан дри ја, Уводудржавнубезбедност, 
ВШУП, Бе о град, 2000, стр. 123-170.
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Ту спа да ју нај те же, као што су ге но цид, ет нич ко чи-
шће ње и они ма ње ви дљи ви ко ји на ду же ста зе тре ба да до ве-
ду до из ме не на ци о нал не струк ту ре, као што су раз не фор ме 
при ти са ка на исе ља ва ње, уни шта ва ње на ци о нал них обе леж-
ја ко ји исто риј ски и кул тур но де фи ни шу про стор у при лог 
од ре ђе не на ци о нал не за јед ни це. 

Од бра на од ова квих об ли ка угро жа ва ња зах те ва це ло-
ви то де ло ва ње ко је по твр ђу је на ци о нал ни ин те гри тет као 
кри те ри јум на ци о нал не без бед но сти. По том кри те ри ју му 
Ср би ја се не мо же по хва ли ти ни ре зул та ти ма по врат ка про-
те ра них Ср ба у на ше вре ме а ка мо ли об но вом ин те гри те та из 
при мар ног ко лап са I и II свет ског ра та. 

Националнисуверенитет

Ка да је реч о на ци о нал ном су ве ре ни те ту, он се та ко ђе 
про фи ли ше као кри те ри јум стра те шког ме наџ мен та на ци о-
нал них ин те ре са на свим ни во и ма јер се од но си на оства-
ри ва ње тих ин те ре са оли че них у вред но сти ма као што су 
нео ме та ни жи вот и раз вој у ми ру, сло бо да и не за ви сност. Су-
ве ре ни тет се ису ви ше стан дард но опи су је као аспект без бед-
но сти др жа ве пре ма спољ њем све ту, или као сте пен спро во-
ђе ња и функ ци о ни са ња вла сти уну тар др жав не те ри то ри је. 8 

На ци о нал ни су ве ре ни тет се за сни ва на де ле ги ра њу на-
ци о нал но опре де ље ног су ве ре ни те та по је ди на ца и дру штве-
них ин сти ту ци ја у др жав ну власт ко ја шти ти на ци о нал не 
вред но сти на сво јој те ри то ри ји и за сту па их из ван сво јих гра-
ни ца. Уко ли ко то др жав на власт не чи ни, др жав ни су ве ре ни-
тет се не пре кла па са на ци о нал ним су ве ре ни те том. 

Да ли је др жа ва Ср би ја при сут на у жи во ту гра ђа на срп-
ске на ци о нал но сти у ре ги о ну? 

Бриселски споразум пред ви ђа За јед ни цу срп ских оп-
шти на на Ко со ву и Ме то хи ји, у Бо сни и Хер це го ви ни по сто је 
спе ци јал не па ра лел не ве зе са Ре пу бли ком Срп ском и то је 
све. Под се ћам да је БЈР Ма ке до ни ја би ла у са ста ву др жа ве 
Ср би је до дру гог свет ског ра та а да се ста нов ни штво у ве ли-
ком про цен ту из ја шња ва ло као срп ско. На тлу Ма ке до ни је 

8 О ком плек сној при ро ди пој ма су ве ре ни тет у кон тек сту про ме на у ме ђу на род-
ним од но си ма ви де ти: Чарлс Шлај хер, Суверенитет, у Међународниодноси.
Практикум,ФЦО, Бе о град, 2003, стр13-23.
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од и гра ле су се све нај зна чај ни је бит ке срп ске вој ске у осло бо-
ди лач ким ра то ви ма – Ку ма но во 1912; Бре гал ни ца 1913; Кај-
мак ча лан 1918. 

Ср би ја има да кле осно ва да бу де при сут на у отаџ бин-
ској све сти та мо шњег на ро да али и да оства ру је стра те шки 
ме наџ мент у прав цу ен ти тет ског по ве зи ва ња на ро да и др жа-
ве. 

Закључак

Пи та ње стра те шког ме наџ мен та на ци о нал них ин те-
ре са за ви сно је од укр шта ња оп штег и по себ ног од ре ђе ња 
по ли тич ког по рет ка - др жа ве. Ра ди се о ус по ста вља њу “рав-
но те же” из ме ђу хо ри зан тал не, општедржавне ком по нен те 
су ве ре ни те та и ње го ве вер ти кал не, отаџбинске ком по нен те. 

Са ста но ви шта те ис пре пле та но сти на ци о нал ни ин те-
ре си се не мо гу ре а ли зо ва ти по мо ћу др жа ве уко ли ко се су ве-
ре на власт не за сни ва на уста ву и за ко ни ма ко ји не ар ти ку ли-
шу основ не на ци о нал не вред но сти. 

Исто риј ско ис ку ство Ср би је док је би ла у са ста ву СФРЈ 
све до чи до ка квих по сле ди ца по на ци о нал не ин те ре се та ква 
др жав на прак са мо же да до ве де. 

Уко ли ко устав не афир ми ше отаџ бин ски ка рак тер др-
жа ве, а за ко ни пра ва ма тич ног на ро да др жа ве, уло га и ка рак-
тер др жа ве са ста но ви шта на ци о нал не ин те ре са оста ју ду-
би о зни, јер функ ци ја др жав них ор га на и упо тре ба др жав ног 
апа ра та под ле жу раз ли чи тим по ли тич ким па и иде о ло шким 
ин тер пре та ци ја ма. 

 То је ви дљи во у до га ђа ји ма ко ји угро жа ва ју на ци о нал-
не вред но сти, би ло спрем но сти да се оне бра не у ра ту, би ло 
ти ме да се бра не и из гра ђу ју у ре ла тив ном ми ру кроз фор-
ми ра ње ре ле вант них уста но ва. А те уста но ве и њи хо ве ор-
га ни за ци о не је ди ни це тре ба да бу ду у функ ци ји стра те шког 
ме наџ мен та а не тек док три нар них опре де ље ња што нас учи 
и мо дел по на ша ња Бу гар ске на су прот Ср би ји. 
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MilenkoBodin

THESTRATEGICMANAGEMENTOF
NATIONALINTERESTS
BULGARIAANDSERBIA

Resume

Howtointerpretthenationalinterestinthelightofgeneral
orientationofthepublicpolicyormorepreciselythedocuments
of strategic character?Howdo theproclamated state interests
andnationalintereststhatarealwaystheobjectofinterpretation
overlap?Inthispaperthementionedquestionsarestudiedonthe
casesofSerbiaandBulgaria.
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ThemodeofactionofBulgaria in the regionwherealso
Serbiabelongstestifyabouttheparticularmanagementofstate
resourcesonthelevelofpracticalinfluenceandthatinthefield
ofrecognitionofnationalinterests.Thewholeseriesofactsand
thecreationofinstrumentsforapplicationofthestrategicgoals
goinfavourofharmonization,ormorepreciselyinfavourofin
strumentalizationofthestateandeuropeanorientationwithinthe
strategyofnationalmanagement.Theeffectsofthisbehaviouris
visible,evenmeasurable,intheFormerYugoslavRepublicofMa
cedonia,andalsointheotherwayinsometerritoriesofSerbia.

Ontheotherhand,itcouldbesaidthatSerbiaisactually
inadefensivepositionafterthedisparitionofformerstateYugo
slaviaandafter itswithdrawal from the territorieswhichwere
englobedbytheserbiannationalinteretsatthebeginningofthe
twentiethcentury.Onlyrecentlythestrategyofnationalinterests
isarticulatedandunlikeofBulgaria thedoctrinalorientations
arenotfollowedatthemomentby‘’visible’’managementofnati
onalinterestsinthefieldoftheirpracticalrealization.Foresta
blishtheefficacityintheapplicationofstrategicmanagementof
thenationalinterestsofSerbiaaanalysisabouttheapplicability
ofthenationalidentity,nationalintegrityandsovereignityispro
posed.
Keywords: national interests, strategy, state,management, re

gion.
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