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Сажетак
Пред мет овог ра да је ин стру мен та ли за ци ја ме ђу на род них 

ин сти ту ци ја у ус по ста вља њу но вог свет ског по рет ка. Ауто ри на-
сто је да од го во ре на пи та ња о на чи ну, зна ча ју и до при но су ин стру-
мен та ли за ци је ме ђу на род них ин сти ту ци ја ус по ста вља њу но вог 
свет ског по рет ка. У ра ду је но ви свет ски по ре дак де фи ни сан као 
про је кат хе ге мо ни је Сје ди ње них Др жа ва за сно ва не на „уни вер зал-
ним“ вред но сти ма. Ме ђу на род не ин сти ту ци је се де фи ни шу као 
ши ри по јам од ме ђу на род них ор га ни за ци ја, али ужи од ме ђу на род-
ног пра ва и ре жи ма. По том се раз ма тра до са да шња прак са ин стру-
мен та ли за ци је по је ди нач них ин сти ту ци ја од стра не кре а то ра но-
вог свет ског по рет ка, и то при ме ри ма из че ти ри гру пе ин сти ту ци ја: 
без бед но сних, по ли тич ких, еко ном ских и оста лих. Као те о риј ски 
оквир ода бра на је те о ри ја ин сти ту ци ја офан зив ног ре а ли сте Џо на 
Мир шај ме ра. Ауто ри до ла зе до за кључ ка да је де ве де се тих го ди-
на про шлог ве ка ин стру мен та ли за ци ја ин сти ту ци ја углав ном би ла 
успе шна и да ла из ве стан до при нос ус по ста вља њу но вог свет ског 

* Овај рад је настао у оквиру пројекта „Србија у савременим међународним односима: 
Стратешки правци развоја и учвршћивања позиције Србије у међународним 
интегративним процесима – спољнополитички, међународни економски, правни и 
безбедносни аспекти“, Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике 
Србије, број 179029, за период 2011-2017.
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по рет ка. У 21. ве ку ова ин стру мен та ли за ци ја углав ном не успе ва и 
на но си од ре ђе ну ште ту но вом свет ском по рет ку. Но, узрок успе ха 
или не у спе ха ин стру мен та ли за ци је ве ћим де лом се на ла зи из ван 
окви ра ин сти ту ци ја, у ра ни јем по вла ђи ва њу Ру си је За па ду, од но-
сно ње ном ка сни јем асер тив ни јем спољ но по ли тич ком по на ша њу.
Кључ не ре чи:  но ви свет ски по ре дак, ме ђу на род не ин сти ту ци је,  

ин стру мен та ли за ци ја, Мир шај ме ро ва те о ри ја  
ин сти ту ци ја, Сје ди ње не Др жа ве, Ру си ја

УВОД

Ни је спор но да је до стиг ну ти ни во по ве за но сти, ме ђу за ви-
сно сти и раз ви је но сти са рад ње из ме ђу др жа ва и на ро да са вре ме-
ног све та у еко ном ској, по ли тич кој, вој ној, со ци јал ној, кул тур ној и 
свим дру гим обла сти ма ме ђу на род них од но са, оства рен у ве ли кој 
ме ри за хва љу ју ћи де ло ва њу број них ме ђу на род них ин сти ту ци ја. 
Ме ђу тим, упра во та чи ње ни ца чи ни ме ђу на род не ин сти ту ци је по-
год ном ме том за по ку ша је зло у по тре бе и ин стру мен та ли за ци је у 
слу жби пар ти ку лар них ин те ре са по је ди них др жа ва и дру гих ак те ра 
ме ђу на род них од но са. При мер та кве ин стру мен та ли за ци је – онај 
од стра не кре а то ра тзв. но вог свет ског по рет ка – пред мет је овог ра-
да. У на став ку ће се по ку ша ти од го во ри ти на сле де ћа пи та ња: ка ко 
кре а то ри но вог свет ског по рет ка ин стру мен та ли зу ју ме ђу на род не 
ин сти ту ци је?; за што им је ин стру мен та ли за ци ја по сто је ћих ин сти-
ту ци ја бит на?; на ко ји на чин и у ко јој ме ри ин стру мен та ли за ци ја 
ин сти ту ци ја до при но си ус по ста вља њу но вог свет ског по рет ка?; да 
ли, ка ко и ко ли ко не у спех ин стру мен та ли за ци је ин сти ту ци ја шко-
ди ус по ста вља њу но вог свет ског по рет ка? Ка од го во ри ма на ова 
пи та ња ићи ће се сле де ћим ре до сле дом. Нај пре сле ди де фи ни са ње 
но вог свет ског по рет ка и ње го вих кре а то ра, те оп ште ин фор ма ци је 
о до са да шњем то ку, на чи ни ма и ре зул та ти ма ње го вог ус по ста вља-
ња. За тим се де фи ни шу ме ђу на род не ин сти ту ци је и ус по ста вља 
те о риј ски оквир за раз ма тра ње њи хо ве уло ге у са вре ме ним ме ђу-
на род ним од но си ма, да би са тог ста но ви шта би ле уста но вље не и 
мо гућ но сти за њи хо ву ин стру мен та ли за ци ју. Он да сле ди се лек ци ја 
ре ле вант них ме ђу на род них ин сти ту ци ја и раз ма тра ње ин стру мен-
та ли за ци је сва ке по је ди нач но. Рад се за вр ша ва син те зом до би је них 
на ла за и из во ђе њем за кљу ча ка, ко ји ће ујед но би ти и од го во ри на 
по ста вље на ис тра жи вач ка пи та ња.
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1.ПОЛИТИКАУСПОСТАВЉАЊА
НОВОГСВЕТСКОГПОРЕТКА

Син таг мом „но ви свет ски по ре дак“ мо же се озна чи ти би ло 
ко ји исто риј ски пе ри од ве ли ких про ме на у рас по де ли мо ћи у ме ђу-
на род ном си сте му и „пра ви ли ма игре“ у ме ђу на род ним од но си ма. 
За ову те му је, пак, нај зна чај ни ја ње го ва упо тре ба од стра не не ка-
да шњег пред сед ни ка САД, Џор џа Бу ша ста ри јег, у ње го вом чу ве-
ном го во ру пред Кон гре сом 11. сеп тем бра 1990. (по кла па ње да ту-
ма са оним још зна чај ни јим ко ји ће до ћи 11 го ди на ка сни је, пу ка је 
слу чај ност). Не по сре дан по вод за овај го вор би ло је от по чи ња ње 
ирач ке агре си је на Ку вајт, а све се то од и гра ло у кон тек сту ра ди-
кал не про ме не у рас по де ли мо ћи у ме ђу на род ном си сте му – на-
сту па ња уни по лар ног на ме сто би по лар ног си сте ма – те за вр шет ка 
хлад но ра тов ске иде о ло шке кон фрон та ци је ме ђу су пер си ла ма. Ово 
је би ло до вољ но пред сед ни ку Бу шу да за но ву епо ху ме ђу на род них 
од но са упо тре би из раз „но ви свет ски по ре дак“, и то на сле де ћи 
на чин: „Да нас се на ла зи мо у је дин стве ном и из у зет ном тре нут ку... 
Из ових те шких вре ме на мо же да про и за ђе наш пе ти циљ – нови
светскипоредак: но ва ера – сло бод ни ја од прет ње те ро ром, ја ча у 
стре мље њу ка прав ди и си гур ни ја у по тра зи за ми ром. Ера у ко-
јој на ро ди све та, Ис то ка и За па да, мо гу да про спе ри ра ју и жи ве у 
хар мо ни ји... Да нас се но ви свет бо ри да бу де ро ђен, свет ја ко раз-
ли чит од оног ко ји по зна је мо. Свет где вла да ви на пра ва сме њу је 
за кон џун гле. Свет у ко ме на ро ди при зна ју за јед нич ку од го вор ност 
за сло бо ду и прав ду“.1)

Код та кве упо тре бе син таг ме „но ви свет ски по ре дак“ (НСП) 
мо гу се уочи ти два им пли цит но са др жа на про бле ма. Пр ви се ти че 
пи та ња да ли је овај по ре дак ауто мат ски ус по ста вљен са уру ша ва-
њем би по лар ног си сте ма и за вр шет ком иде о ло шке кон фрон та ци је, 
или тек тре ба да бу де. Буш је ре као да се „но ви свет бо ри да бу де 
ро ђен“, јер се ра ди ло о 1990. го ди ни, ка да је Со вјет ски Са вез још 
увек по сто јао. Ка сни ја упо тре ба ове син таг ме од стра не аме рич-
ких зва нич ни ка и ве ћи не при пад ни ка ака дем ске за јед ни це, ме ђу-
тим, го то во ис кљу чи во ће се од но си ти на свет ски по ре дак ко ји већ 
по сто ји, тј. ко ји је ус по ста вљен са мом чи ње ни цом тран сфор ма ци је 
би по лар ног ме ђу на род ног си сте ма у уни по лар ни. У том по рет ку, 
САД су на вод но statusquo си ла, бе ниг ни хе ге мон ко ји пред во ди 
свет у име „уни вер зал них“ вред но сти, и чу ва то сво је вођ ство од 

1) George H. W. Bush, AddressBeforeaJointSessionofCongress, 11.09.1990, Internet, http://
millercenter.org/president/bush/speeches/speech-3425, 02/02/2016.
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ра зних иза зи ва ча (те ро ри сти, „от пад нич ке“ др жа ве, си ле у успо-
ну...) ко ји пре те да по но во вра те чо ве чан ство уна зад, у не ка но ва 
„те шка вре ме на“, ко ја би тре ба ло да су са по бе дом САД у Хлад ном 
ра ту за у век про шла. Ова кав став не од го ва ра пост хлад но ра тов ској 
ствар но сти, јер из ме ђу уни по лар ног си сте ма и НСП на че лу са 
САД као хе ге мо ном не мо же се ста ви ти знак јед на ко сти. Не ма спо-
ра да ме ђу на род ни си стем је сте уни по ла ран, јер моћ САД пре ва-
зи ла зи укуп ну моћ оста лих ве ли ких си ла за јед но, али до год у том 
си сте му по сто је и дру ге не за ви сне ве ли ке си ле – а то су Ки на и Ру-
си ја – без об зи ра на раз ли ку у мо ћи, хе ге мо ни је не ма.2) До по нов-
ног за о штра ва ња од но са Ру си је и САД упр кос за вр шет ку Хлад ног 
ра та до ћи ће упра во он да ка да Ру си ја бу де схва ти ла да Ва шинг тон 
не же ли рав но прав ни од нос с њом, већ на сто ји да јој на мет не хе ге-
мо ни ју. У том сми слу Сје ди ње не Др жа ве мо гу да бу ду са мо не ко ко 
же ли да ус по ста ви хе ге мо ни ју, а не не ко ко чу ва по сто је ћу, а та ква 
по ли ти ка зо ве се ревизионистичка. НСП у зна че њу све та ко јим до-
ми ни ра ју САД не по сто ји, већ Ва шинг тон на сто ји да га ус по ста ви.

Дру ги про блем ти че се пи та ња мо рал не ис прав но сти НСП. 
Без об зи ра да ли при зна ју свој ре ви зи о ни зам, или го во ре о чу ва њу 
не чег што већ по сто ји, аме рич ке при ста ли це НСП сма тра ју да ра де 
мо рал но ис прав ну ствар. Је ди но под њи хо вим вођ ством љу ди мо гу 
би ти „сло бод ни ји од прет ње те ро ром“, има ви ше „ми ра, сло бо де и 
прав де“, а „за кон џун гле“ сме њу је „вла да ви на пра ва“. Та кви ста-
во ви су на жа лост да ле ко од ствар но сти. Од кра ја Хлад ног ра та на 
ова мо, зна ча јан, ако не и кључ ни узрок што свет ни је ни на лик оно-
ме ка ко га је Буш опи сао, ле жи у по на ша њу Сје ди ње них Др жа ва, 
кон крет но у њи хо вим на по ри ма да ус по ста ве сво ју хе ге мо ни ју, тј. 
НСП. И што су бли же том ци љу, де лу је да је свет да ље од про кла-
мо ва них вред но сти. Прак са не ну ди ни је дан раз лог да се по ве ру је 
да је аме рич ки про је кат НСП иоле мо рал но ис прав ни ји од пре ђа-
шњег на сто ја ња Адол фа Хи тле ра да ус по ста ви свој „Но ви по ре-
дак“. Ако се по гле да ста ње у би ло ко јој од др жа ва у ко јој су САД 
по мо гле или из ве ле про ме ну ре жи ма, „обо је ном“ ре во лу ци јом, 
или ди рект ном вој ном ин тер вен ци јом, и упо ре ди са пре ђа шњим 
2) Ако се за параметар економске моћи државе одреди њен номинални ГДП, у 2015. 

години он је за САД износио 17.968, за Кину 11.385, а за Русију (услед најновије 
економске кризе у којој се налази) само 1.236 милијарди долара. Извор: WorldGDP
Ranking 2015/Data andCharts, Internet, http://knoema.com/nwnfkne/world-gdp-ranking-
2015-data-and-charts, 24/02/2016. Ако се за параметар војне моћи узму годишњи војни 
трошкови, у 2014. они су за САД износили 609, за Кину 216, а за Русију 84 милијарде 
долара. Извор: SIPRI Military Expenditure Database, Internet, http://www.sipri.org/re-
search/armaments/milex/milex_database, 24/02/2016. Немачка, Јапан, Велика Британија 
и Француска не могу се посматрати као велике силе иако се за то квалификују према 
економској и војној моћи, јер је њихова независност у односу на САД (и у случају 
европских држава ЕУ као наднационалну структуру) проблематична.
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ста њем, све по ста је ја сно. Го то во да не ма ни јед ног при ме ра да је 
на ме та ње НСП до не ло ве ћи „про спе ри тет и хар мо ни ју“, а по врх 
све га се чи ни да они ниг де ни су ни би ли ствар ни циљ. Због ово га 
ин стру мен та ли за ци ја ин сти ту ци ја о ко јој ће се у на став ку го во ри-
ти, са пра вом сме да се на зо ве и зло у по тре бом.

Из прет ход но ре че ног ја сно је да ка да се ка же „кре а то ри но-
вог свет ског по рет ка“, ми сли се на Сје ди ње не Др жа ве. Али не са мо 
на њих. На кре и ра њу тог по рет ка пре да но ра ди и низ дру гих др жа-
ва, оку пље них у мре жу аме рич ких са ве зни ка-ва за ла, мре жу ко ја је 
тре нут но нај гу шћа на тлу Евро пе (на ро чи то Сред ње и Ис точ не), 
Ис точ не Ази је и Бли ског ис то ка. Не ка да, пре Дру гог свет ског ра та, 
ова мре жа је би ла све де на ско ро ис кљу чи во на За пад ну хе мис фе ру. 
На ус по ста вља њу НСП ра де и мно ге дру штве не и по ли тич ке ели те 
у др жа ва ма чи је зва нич не вла сти од би ја ју овај по ре дак. Ове ели те 
упра во на сто је да са ме или уз по моћ САД и њи хо вих ва за ла сру ше 
вла сти у сво јим зе мља ма и за ме не их они ма ко је ће би ти ко о пе ра-
тив не пре ма НСП.

У кре и ра ње НСП укљу че не су – или их САД на сто је укљу-
чи ти – и раз не ме ђу на род не ин сти ту ци је. Ме ђу тим, пре то га тре-
ба украт ко ре ћи не што о сред стви ма и до са да шњим ре зул та ти ма 
ус по ста вља ња НСП. Сред ства се кре ћу у ши ро ком ра спо ну, од 
вој них, пре ко еко ном ских, до иде о ло шко-про па ганд них. Ако се 
про тив ни ци НСП не мо гу про па ган дом убе ди ти у ње го ву мо рал ну 
ис прав ност, на сту па ју еко ном ска сред ства, ко ја мо гу би ти у об ли ку 
пот ку пљи ва ња, уце њи ва ња, изо ла ци је, санк ци ја... Тек на кра ју, ако 
се и она по ка жу не де ло твор ним, на сту па ју вој на сред ства, у ви ду 
прет ње, а по по тре би и не по сред не упо тре бе си ле.

Ин стру мен та ли за ци ја ме ђу на род них ин сти ту ци ја, за ви сно 
од свр хе ин сти ту ци је ко ја је у пи та њу, мо же да се свр ста у све три 
гру пе сред ста ва. Не спор но је да је у пост хлад но ра тов ском пе ри о ду 
ус по ста вља ње НСП да ле ко од ма кло. На ро чи то је на пре до вао ње-
гов те ри то ри јал ни об у хват, што се нај бо ље ви ди упо ре ђи ва њем где 
је не ка да би ла ис точ на гра ни ца НА ТО, а где је са да, као и ако се 
пре бро је да на шњи „от пад нич ки“ ре жи ми у од но су на оно ко ли ко 
их је би ло не кад. Ме ђу тим, НСП је још увек да ле ко од до вр ше-
ња и ве ли ко је пи та ње мо же ли уоп ште би ти до вр шен у усло ви ма 
ре ла тив ног опа да ња аме рич ке мо ћи. Овом по рет ку се све же шће 
су прот ста вља ју моћ не си ле по пут Ру си је и Ки не, као и не ке ре ги-
о нал не по пут Ира на, Ин ди је итд. Ве ро ват но нај зна чај ни ји ин ди-
ка тор ис цр пљи ва ња про сто ра за да ље те ри то ри јал но на пре до ва ње 
аме рич ког хе ге мо ни стич ког по ду хва та пред ста вља успех Ру си је да 
у пе ри о ду 2008-2016. у Гру зи ји, Укра ји ни и Си ри ји на асер ти ван 
на чин по ву че цр ве не ли ни је иза ко јих се не ће да ље по вла чи ти.
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2.ДЕФИНИЦИЈАИТЕОРИЈСКИОКВИР

МЕЂУНАРОДНИХИНСТИТУЦИЈА

Ме ђу на род не ин сти ту ци је мо гу да се де фи ни шу на ужи и
шириначин. Ускадефиниција из јед на чи ла би ме ђу на род не ин сти-
ту ци је са међународниморганизацијама. Пре ма Во ји ну Ди ми три-
је ви ћу и Об ра ду Ра чи ћу, ме ђу на род не ор га ни за ци је су „вишестра
нимуговоримаоснованитрајниинституционалниоблицитриили
вишедржава,спосебнимстатусомисталниморганима,уоквиру
којих се, наначинпредвиђен статутимаидругимосновнимдо
кументимаорганизација,одвијајупроцесимултилатералногпре
говарања и заједничког одлучивања државачланица у одгова
рајућим областима међународне сарадње“.3) Из ове де фи ни ци је 
про из и ла зе кон сти ту тив ни еле мен ти ме ђу на род них ор га ни за ци ја: 
др жа ве (нај ма ње три), ме ђу на род ни уго вор (ста тут), стал ни ор га-
ни, област де лат но сти и по се бан ста тус (прав на лич ност).4) Ако би 
у овом ра ду би ла при хва ће на та ква де фи ни ци ја, у на сло ву би био 
упо тре бљен из раз „ме ђу на род не ор га ни за ци је“, уме сто „ме ђу на-
род не ин сти ту ци је“. Но, он да би из раз ма тра ња би ле ис кљу че не 
не ке ја ко бит не ин сти ту ци је за ову те му. На при мер, ОЕБС – ко ја, 
иако у име ну но си из раз „ор га ни за ци ја“, то ни је у пу ном сми слу, 
јер јој не до ста је ме ђу на род ни уго вор о осни ва њу. Или, Европ ска 
уни ја пре Ли са бон ског спо ра зу ма, јер до та да још ни је има ла по-
се бан ста тус (ста тус прав ног ли ца). У ра ду се не би мо гло ба ви ти 
ни трај ним ин сти ту ци о на ли зо ва ним об ли ци ма по ве зи ва ња др жа ва 
ко ји не ма ју стал не ор га не, већ функ ци о ни шу пу тем по вре ме них 
са ста на ка, са ми та и кон фе рен ци ја (као што су Г7/8 и Г20). Тре ба-
ло би ис кљу чи ти и би ло ко ји би ла те рал ни од нос ин сти ту ци о на ли-
зо ва ног ка рак те ра (нпр. Би ла те рал ну пред сед нич ку ко ми си ју САД 
и Ру си је), јер де фи ни ци ја зах те ва нај ма ње три др жа ве. Са дру ге 
стра не, ни ши ро ка де фи ни ци ја, пре ма ко јој су ин сти ту ци је „сето
виправилакојапредвиђајуначиненакојебидржаветребаломе
ђусобнодасарађујуитакмичесе“,5) не за до во ља ва у пот пу но сти, 

3) Обрад Рачић, Војин Димитријевић, Међународне организације, Савремена ад ми ни-
стра ција, Београд, 1988, стр. 12.

4) Исто, стр. 12-14.

5) John J. Mearsheimer, TheTragedyofGreatPowerPolitics,Norton, New York, 2001, стр. 
8. Џон Миршајмер (JohnJ.Mearsheimer) (1947-) је професор политичких наука и ко-
директор Програма за међународну безбедносну политику на Универзитету у Чикагу. 
Професор Миршајмер је један од најпознатијих савремених теоретичара безбедности и 
међународне политике уопште. Објавио је пет књига: Конвенционалне претње (1983); 
Лидел Харт и тежина историје (1988); Трагедија политике великих сила (2001), која је 
преведена на осам језика; Израелски лоби и америчка спољна политика (са Стивеном 
Волтом, 2007), која је преведена на двадесет и један језик и WhyLeadersLie:TheTruth
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јер би се он да под ин сти ту ци ја ма под ра зу ме ва ло це ло ме ђу на род-
но пра во, или ба рем онај ње гов део где се мо же го во ри ти о по сто ја-
њу ре жи ма у од ре ђе ним обла сти ма (нпр. ре жим не про ли фе ра ци је 
ну кле ар ног оруж ја, ре жим ди пло мат ско-кон зу лар них од но са...).

За по тре бе овог ра да би ће им про ви зо ва на де фи ни ци ја ко-
ја би се укло пи ла из ме ђу две на ве де не, а ко ја гла си: Међународне
институцијеподразумевајутрајнеобликеповезивањадржаваза
снованенаодређенимсетовимаправила,уоквиручијихсталних
органаилинаповременимсастанцимаоведржавесарађујуитак
мичесеуодређенимобластимамеђународногопштења. По ну ђе на 
де фи ни ци ја до вољ но је ши ро ка да об у хва ти би ла те рал не ин сти ту-
ци је, ин сти ту ци је без осни вач ког ме ђу на род ног уго во ра, као и оне 
без ста ту са прав ног ли ца, а у исто вре ме је и до вољ но уска да би 
ис кљу чи ла се то ве пра ви ла без трај не ин сти ту ци о нал не струк ту ре 
у ви ду стал них ор га на или по вре ме них са ста на ка. Де фи ни ци ја та-
ко ђе при хва та и то да др жа ве не ко ри сте ме ђу на род не ин сти ту ци је 
са мо за са рад њу, већ и за так ми че ње и су ко бља ва ње – а упра во ово 
дру го има ју у ви ду они ко ји по ку ша ва ју да их ин стру мен та ли зу ју.

За про у ча ва ње ме ђу на род них ин сти ту ци ја по тре бан је од го-
ва ра ју ћи те о риј ски оквир. У на у ци о ме ђу на род ним од но си ма не 
по сто ји са гла сност о то ме ко ли ки је за пра во зна чај ин сти ту ци ја у 
ме ђу на род ним од но си ма. У овом ра ду се као те о риј ски оквир ко-
ри сти оно схва та ње ме ђу на род них ин сти ту ци ја ко је ис ти ма при да-
је нај ма њи зна чај, а то је офан зив ни ре а ли зам Џо на Мир шај ме ра.6) 

Пр ви раз лог опре де ље ња за ову те о ри ју је упра во у то ме што она 
зна чај ме ђу на род них ин сти ту ци ја сма тра ин стру мен тал ним, тј. у 
слу жби ин те ре са др жа ва ко је су их кре и ра ле. Уто ли ко је и по де-
сни ја за по твр ђи ва ње ста но ви шта о ин стру мен та ли за ци ји ин сти-
ту ци ја од стра не кре а то ра но вог свет ског по рет ка, не го што би то 
био нпр. ли бе рал ни ин сти ту ци о на ли зам, ко ји ин сти ту ци ја ма при-
да је и са мо стал ни зна чај. Дру ги раз лог опре де ље ња за ову те о ри ју 
је сте чи ње ни ца да је го ре на ве де на де фи ни ци ја ин сти ту ци ја ужа од 
Мир шај ме ро ве, те ће ње го ва те о ри ја ин сти ту ци ја мо ћи у пот пу но-
сти да се при ме ни на оне ин сти ту ци је ко је спа да ју у њу.

Ин сти ту ци је за Мир шај ме ра ни су свет ска вла да, тј. ни су оне 
те ко је са ме по се би при ну ђу ју др жа ве да по шту ју про пи са на пра-

AboutLyinginInternationalPolitics (2011), која је преведена на десет различитих језика. 
Године 2003. изабран је у америчку Академију наука и уметности.

6) Миршајмерову теорију институција Владимир Трапара је тестирао у раду: Владимир 
Трапара, „Случај ОЕБС као тест за Миршајмерову теорију међународних институција“, 
у зборнику: Четрдесет година од потписивања Хелсиншког завршног акта, 
(приредили: Мина Зиројевић, Весна Ћорић), Институт за упоредно право, Београд, 
2015, стр. 337-347.
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ви ла, већ са ме др жа ве мо ра ју да на пра ве из бор да по шту ју пра ви ла 
ко ја су ство ри ле.7) У том сми слу, ин сти ту ци је су са мо од раз рас по-
де ле мо ћи у си сте му: „Нај моћ ни је др жа ве у си сте му ства ра ју и об-
ли ку ју ин сти ту ци је да би са чу ва ле свој удео у свет ској мо ћи, или га 
чак уве ћа ле“.8) Као при мер, Мир шај мер на во ди НА ТО, сма тра ју ћи 
га „аме рич ким ала том за упра вља ње мо ћи у су о ча ва њу са со вјет-
ском прет њом“ у усло ви ма би по лар ног си сте ма, те за кљу чу је да је 
тај са вез на кон рас па да Со вјет ског Са ве за мо рао или да не ста не, 
или да се ре кон сти ту и ше у скла ду са из ме ње ном рас по де лом мо ћи 
у Евро пи.9) Пре ма либералноминституционализму, глав на пре пре-
ка за са рад њу др жа ва је страх од ва ра ња, а ин сти ту ци је ре ша ва ју 
тај про блем та ко што од вра ћа ју пре ва ран те и шти те жр тве.10) Ли бе-
рал ни ин сти ту ци о на ли зам, ме ђу тим, иг но ри ше дру гу пре пре ку за 
са рад њу ко ју Мир шај мер на во ди – ре ла тив не до би ти.11) Да би по-
пра ви ли те о ри ју, по Мир шај ме ру, ли бе рал ни ин сти ту ци о на ли сти 
мо ра ју да од го во ре на пи та ње да ли ин сти ту ци је по спе шу ју са рад-
њу др жа ва и он да ка да оне бри ну о ре ла тив ним до би ти ма? По што 
они не ми сле та ко, он да тре ба да де фи ни шу обла сти у ко ји ма др жа-
ве бри ну ис кљу чи во о ап со лут ним до би ти ма, јер је ди но ту ин сти-
ту ци је по спе шу ју са рад њу, тј. ли бе рал ни ин сти ту ци о на ли зам ва жи 
је ди но у тим обла сти ма.12) Из но ше ње основ них по став ки Мир шај-
ме ро ве кри ти ке ин сти ту ци о нал них при сту па мо же се за кљу чи ти 
ње го вом оце ном да је „…код ин сти ту ци ја, у ства ри, нај им пре сив-
ни је то ко ли ко оне ма ло не за ви сног ути ца ја има ју на по на ша ње др-
жа ва“,13) као и уве ре њем да ме ђу на род ни си стем „…сна жно об ли-
ку је по на ша ње др жа ва, огра ни ча ва ју ћи ко ли чи ну ште те ко ју ла жна 
ве ра у ин сти ту ци о нал не те о ри је мо же да иза зо ве“.14)

Где се, с об зи ром на ово схва та ње ин сти ту ци ја, на ла зи фе но-
мен њи хо ве ин стру мен та ли за ци је уоп ште, те ин стру мен та ли за ци ја 
ин сти ту ци ја од стра не кре а то ра НСП по себ но? Она је са др жа на 
у са мој ср жи Мир шај ме ро вог схва та ња. Ни јед на др жа ва не ула зи 
у ин сти ту ци ју да би не што из гу би ла, већ да би до би ла – са чу ва-
ла или уве ћа ла свој удео у рас по де ли мо ћи у ме ђу на род ним од но-

7) John J. Mearsheimer, TheTragedyofGreatPowerPolitics, нав. дело, стр. 9.

8) Исто, стр. 13.

9) Исто, стр. 14.

10) Исто, стр. 17.

11) Исто, стр. 20.

12) Исто, стр. 21-22.

13) Исто, стр. 47.

14) Исто, стр. 49.
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си ма уоп ште. У том сми слу, сва ка др жа ва на не ки на чин на сто ји 
да ин стру мен та ли зу је ин сти ту ци ју за сво је ци ље ве, али је од мах 
ја сно да ре ал не из гле де на успех ин стру мен та ли за ци је има ју са-
мо нај моћ ни је др жа ве – ве ли ке си ле. Ка ко су Сје ди ње не Др жа ве 
нај моћ ни ја др жа ва у да на шњем си сте му и ујед но глав ни кре а тор 
НСП, са ве ли ком мре жом са ве зни ка-ва за ла, њи хо во на сто ја ње да 
ин стру мен та ли зу ју ме ђу на род не ин сти ту ци је ра ди ус по ста вља ња 
овог по рет ка тре ба по сма тра ти као ра ци о нал ну стра те ги ју. Ка ко, 
ме ђу тим, у си сте му по ред САД по сто је и дру ге ве ли ке си ле, Ва-
шинг то ну ће би ти те же да ин стру мен та ли зу је оне ин сти ту ци је ко је 
пре ци зни је од ра жа ва ју рас по де лу мо ћи у сми слу да Ру си ји и Ки ни 
пру жа ју пра ва ко ја им као ве ли ким си ла ма при па да ју, не го што ће 
то би ти слу чај са ин сти ту ци ја ма у ко ји ма је по ло жај ових др жа-
ва сла би ји (или уоп ште ни су њи хо ве чла ни це). Ако САД про це не 
да услед не у спе шне ин стру мен та ли за ци је ових пр вих ин сти ту ци ја 
њи хо ви ри ва ли мо гу да стек ну ве ће ре ла тив не до би ти, оне ће за-
не ма ри ти ове ин сти ту ци је и тра жи ти дру ге пу те ве ус по ста вља ња 
НСП. Ме ђу тим, то ће учи ни ти тек кад са свим ис цр пу мо гућ но сти 
за ин стру мен та ли за ци ју ове вр сте ин сти ту ци ја, јер им је она ва жна 
ра ди сти ца ња при ви да ле ги тим но сти. Раз ма тра ње по је ди нач них 
ин сти ту ци ја ко је сле ди илу стро ва ће раз ли ку из ме ђу по ме ну те две 
гру пе ин сти ту ци ја.

3.ИНСТИТУЦИЈЕРЕЛЕВАНТНЕ
ЗАНОВИСВЕТСКИПОРЕДАК

Ме ђу на род не ин сти ту ци је је те шко раз вр ста ти на осно ву 
обла сти де лат но сти, јер мно ге од њих има ју ви ше тих обла сти. Но, 
пре ма оној ко ја је во де ћа, у сми слу да од ре ђу је су шти ну ин сти ту-
ци је у пи та њу, мо гу се раз вр ста ти на че ти ри гру пе: без бед но сне, 
по ли тич ке у ши рем сми слу, еко ном ске и оста ле (ху ма ни тар не, кул-
тур не, спорт ске...). Има ју ћи у ви ду ра ни је на ве де на сред ства ко ји-
ма се слу же кре а то ри НСП (пр вен стве но про па ганд на, еко ном ска 
и вој на), ја сно је за што је упра во ова ква кла си фи ка ци ја ко ри сна. 
Ана ли за по чи ње од без бед но сних ин сти ту ци ја, где на пр вом ме-
сту ва ља раз мо три ти Ује ди ње не на ци је као нај ве ћу свет ску ме ђу-
др жав ну ор га ни за ци ју.

Већ по чет ком де ве де се тих го ди на про шлог ве ка, САД и њи-
хо ви пре све га европ ски са ве зни ци по ка за ли су пре тен зи је да из ме-
ње ну рас по де лу мо ћи у ме ђу на род ном си сте му и свој иде о ло шки 
кон цепт о ли бе рал но-де мо крат ском „кра ју исто ри је“ угра де у са ме 
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те ме ље УН. Ре фор ма свет ске ор га ни за ци је по њи хо вом пла ну тре-
ба ло је да пре тво ри исту у обич ну тран сми си ју спољ но по ли тич ке 
стра те ги је САД, да би на кон што бу де до вр ше на оста ви ла УН (пре 
све га њен сре ди шњи ор ган Са вет без бед но сти) у по ло жа ју не ке вр-
сте свет ске вла де у окви ру НСП. Кључ ни ин стру мент ова кве ин-
стру мен та ли за ци је УН у по след њих че тврт ве ка би ла је и оста ла 
ре ин тер пре та ци ја По ве ље УН у сми слу ре ла ти ви за ци је не ких од 
ње них до та да „све тих“ на че ла – по пут су ве ре не јед на ко сти, не ин-
тер вен ци је, не ме ша ња у уну тра шње ства ри др жа ва, те ри то ри јал-
ног ин те гри те та – у име не ких но вих – као што су „од го вор ност за 
за шти ту“, пра во на ху ма ни тар ну ин тер вен ци ју, бри га о људ ским 
пра ви ма итд.

Док оста ле чла ни це, пре све га Ру си ја и Ки на, ни су ко ри сти ле 
сво је пра во ве та у СБ УН да оне мо гу ће до но ше ње од лу ка у аме-
рич ком ин те ре су, ин стру мен та ли за ци ја УН од стра не Ва шинг то на 
би ла је успе шна и у зна чај ној ме ри је до при не ла ус по ста вља њу 
НСП. При ме ра је мно го – уво ђе ње санк ци ја СР Ју го сла ви ји 1992, 
бом бар до ва ње Ср ба у БиХ 1995, спре ча ва ње ре и збо ра Бу тро са Га-
ли ја и из бор Ко фи ја Ана на за Ге не рал ног се кре та ра 1996, усло вља-
ва ње ис пла те ду го ва ња УН ком пле мен тар но шћу њи хо вих ак ци ја 
са аме рич ким ин те ре си ма и ци ље ви ма... са мо су не ки од слу ча је ва 
у ко ји ма се аме рич ка ин стру мен та ли за ци ја УН ни је су о чи ла са су-
прот ста вља њем Ру си је и Ки не. Но, по сте пе но раз о ча ре ње Ру си-
је у на ме ре кре а то ра НСП пре ма њој, тј. ње но схва та ње да она у 
том по рет ку ни ка да не ће би ти тре ти ра на као рав но прав ни парт нер 
САД, до ве ле су до ње ног от по ра ин стру мен та ли за ци ји УН, ко ји је 
све че шће по че ла да сле ди и Ки на.15) Од кра ја де ве де се тих до да-
нас, Ру си ја ће у ви ше на вра та уло жи ти ве то на од лу ке СБ у аме рич-
ком ин те ре су, или због ње ног про ти вље ња до гла са ња уоп ште не ће 
ни до ћи. То се до го ди ло уочи агре си је НА ТО на Ју го сла ви ју 1999, 
аме рич ко-бри тан ске ин ва зи је Ира ка 2003, ви ше за пад них пред ло га 
ре зо лу ци је о Си ри ји 2011-2013, бри тан ског пред ло га ре зо лу ци је о 
„ге но ци ду“ у Сре бре ни ци 2015, ни за пред ло га уво ђе ња санк ци ја 
не ким др жа ва ма итд. Упра во пра во ве та свр ста ва УН у дру гу гру-
пу ин сти ту ци ја о ко ји ма је би ло ре чи у прет ход ном одељ ку, јер је 
њи ме пре сли ка на рас по де ла мо ћи у ме ђу на род ном си сте му – ло-
гич но је да ве ли ке си ле као кључ ни ме ђу на род ни игра чи има ју ово 
екс клу зив но пра во.16) Да Сје ди ње ним Др жа ва ма сме та кад се дру ге 
15) Занимљиво је да је Кина на своју иницијативу улагала вето у СБ УН само онда када се 

радило о питању Тајвана. У свим осталим случајевима би то учинила тек онда када то 
уради и Русија. У случајевима када би Русија била „за“ или уздржана, ни Кина не би 
отишла даље од уздржавања.

16) Поред САД, Русије и Кине право вета у СБ УН имају и Велика Британија и Француска. 
Иако се данас, као што је речено, не могу сматрати великим силама, оне то јесу биле у 
време оснивања УН, па им је то право накнадно тешко одузети.
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ве ли ке си ле „усу де“ да ко ри сте пра во ве та про тив но њи хо вим ин-
те ре си ма све до чи „згра жа ва ње“ њи хо вог пред став ни ка у СБ 2012. 
на кон ве та Ру си је и Ки не на је дан од пред ло га ре зо лу ци је о Си ри-
ји.17)

Та ква вр ста от по ра Ру си је и Ки не не об у зда ва ам би ци је САД, 
већ је утр ла пут по ли ти ци за о би ла же ња, од но сно иг но ри са ња Ује-
ди ње них на ци ја при уво ђе њу санк ци ја и прет ња ма или упо тре би 
си ле про тив дру гих др жа ва. Нај ва жни ји при ме ри – агре си ја на Ју-
го сла ви ју и Ирак без одо бре ња СБ УН – већ су на ве де ни.

Та квих при ме ра у но ви је вре ме, ме ђу тим, има све ма ње. До-
вољ но је на ве сти да за пет го ди на си риј ског гра ђан ског ра та САД 
ни јед ном ни су оства ри ле сво је прет ње ин тер вен ци јом про тив ре-
жи ма у Да ма ску. За ово су мо гу ћа два раз ло га. Пр ви је да је Ва-
шинг то ну увек би ло из у зет но ста ло до ле ги ти ми те та ко ји би му за 
ње го ве агре сив не по те зе да ло одо бре ње УН, те се за јед но стра не 
ак ци је од лу чи вао тек уко ли ко би за и ста ис цр пео мо гућ но сти да ту 
по др шку до би је. Те јед но стра не ак ци је – по себ но она у Ира ку - 
при лич но су пот ко па ле ле ги ти ми тет аме рич ке спољ не по ли ти ке у 
очи ма свет ске јав но сти, па и нај бли жих аме рич ких са ве зни ка, што 
по ста је ја сно на кон при зна ња но вог пред сед ни ка САД Оба ме да 
је ин ва зи ја Ира ка би ла гре шка, те ње го вих на по ра да по сле ди це 
те гре шке ис пра ви.18) Из тог раз ло га се сва ки бу ду ћи пред сед ник 
САД не ће мо ћи ла ко од лу чи ти на не ку но ву јед но стра ну ак ци ју без 
по др шке УН. Дру ги раз лог је одво јен од са мих УН и ти че се ве ће 
асер тив но сти Ру си је на ме ђу на род ној сце ни. Та ко се мо же твр ди ти 
да до ин тер вен ци је про тив Си ри је ни је до шло не са мо због од су-
ства по др шке УН, већ и због опа сно сти од ди рект ног су ко ба са 
Ру си јом.

Раз ма тра ње ин стру мен та ли за ци је УН је нај бо ље за вр ши ти 
оце ном да је она би ла до не кле успе шна са мо у пр вој пост хлад но-
ра тов ској де це ни ји, те је та да нај ви ше и до при не ла на прет ку на 
пла ну ус по ста вља ња НСП. Ме ђу тим, ка сни ји на пре дак оства ри ван 
је и за о би ла же њем УН, што до во ди у пи та ње ко ри сност њи хо ве 
ин стру мен та ли за ци је. Ипак, гу би так ле ги ти ми те та спољ не по ли-
ти ке САД на кон јед но стра не ин ва зи је Ира ка по ка зао је да не у спех 
ин стру мен та ли за ци је УН мо же ите ка ко да на шко ди аме рич ким ам-
би ци ја ма, али да им још ви ше шко ди то ка да им се не ка дру га ве-
ли ка си ла и ван УН су прот ста ви на асер ти ван на чин.

17) “U.S. ‘Disgusted’ by Russia, China Double Veto on Syria Resolution”, SputnikInternational, 
04.02.2012, Internet, http://sputniknews.com/russia/20120204/171148969.html, 14/10/2014.

18) Обама ће касније признати и да је либијска интервенција, изведена у његовом мандату, 
била грешка.
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Дру га без бед но сна ин сти ту ци ја ко ја за слу жу је па жњу је сте 
Ор га ни за ци ја за без бед ност и са рад њу у Евро пи (ОЕБС). За ОЕБС 
се ка же да је ати пич на ме ђу на род на ор га ни за ци ја, бу ду ћи да јој не-
до ста је прав но оба ве зу ју ћи осни вач ки уго вор. Шта ви ше, пре 1995. 
не до ста ја ли су јој и стал ни ор га ни – од свог осни ва ња 1975. па 
до та да зва ла се Кон фе рен ци ја о без бед но сти и са рад њи у Евро пи 
(КЕБС). Ипак, ка ко се ра ди ло о „кон фе рен ци ји у кон ти ну и те ту“, 
ко ја је одр жа ла не ко ли ко са ми та, и КЕБС се мо же укљу чи ти у де-
фи ни ци ју ин сти ту ци ја ко ја се у овом ра ду ко ри сти.

КЕБС је пр во бит но оку пи ла хлад но ра тов ске про тив ни ке – 
чла ни це НА ТО и Вар шав ског пак та, као и не у трал не и не свр ста-
не др жа ве на про сто ру ко ји ће ка сни је би ти на зван евро а тлант ско-
евро а зиј ским, тј. „од Ван ку ве ра до Вла ди во сто ка“. Та ко је још пре 
40 го ди на Евро па у без бед но сном сми слу де фи ни са на ши ром од 
оно га што пред ста вља у ге о граф ском по гле ду, јер је би ло ло гич-
но да се о без бед но сти кон ти нен та не мо же раз го ва ра ти, ни ти о 
њој бри ну ти без укљу чи ва ња две ју глав них хлад но ра тов ских си-
ла, од ко јих се јед на (Со вјет ски Са вез) са мо де ли мич но на ла зи ла 
у Евро пи, а дру га (Сје ди ње не Др жа ве) ни ма ло (до дај мо то ме и се-
вер но а ме рич ког су се да и НА ТО са ве зни ка САД, Ка на ду). Др жа ве 
осни ва чи по шле су од иде је да се у окви ри ма ове ин сти ту ци је, као 
нај по год ни јег мул ти ла те рал ног фо ру ма за пре го во ре за сно ва ног на 
од лу чи ва њу кон сен зу сом, мо же оства ри ва ти по сте пе но по пу шта-
ње на пе то сти у ме ђу на род ним од но си ма, раз ре ша ва ње на сле ђе них 
про бле ма (гра ни ца, ма њи на, ми ров них уго во ра итд.) и раз ви ја ње 
при ја тељ ских од но са ме ђу европ ским др жа ва ма, као и уна пре ђи-
ва ње про це са кон тро ле, огра ни че ња и сма њи ва ња на о ру жа ња и 
ору жа них сна га, раз во ја људ ских пра ва и сло бод не ко му ни ка ци је 
љу ди и иде ја у Евро пи. Хел син шки за вр шни акт, по ли тич ки до ку-
мент усво јен на пр вој кон фе рен ци ји 1975, пред ста вљао је круп но 
до стиг ну ће у та да по де ље ној Евро пи и по сред но или не по сред но 
до вео до чи та вог ни за мул ти ла те рал них спо ра зу ма у обла сти огра-
ни че ња и сма ње ња на о ру жа ња и ору жа них сна га, за шти те и уна-
пре ђе ња људ ских пра ва и ста ту са на ци о нал них ма њи на. На осно ву 
та квог на прет ка, код мно гих европ ских др жа ва ја ча ло је  уве ре ње 
да КЕБС, упра во због свог не бло ков ског ка рак те ра, мо же и тре ба 
да се раз ви ја као нај по де сни ји по ли тич ки оквир и кров на ин сти ту-
ци ја бу ду ћег си сте ма све е вроп ске без бед но сти.

Крај Хлад ног ра та ство рио је но ви кон текст за де ло ва ње 
КЕБС. По ве ља за но ву Евро пу, до ку мент ко јим је 1990. на до гра-
ђен Хел син шки за вр шни акт, сво јим ду хом и на че ли ма ко ја про-
пи су је на го ве шта ва но ву, уни по лар ну рас по де лу мо ћи, и ин те ре-
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се САД као пре о ста ле су пер си ле.19) Из ра зи по пут људ ских пра ва, 
де мо кра ти је, вла да ви не пра ва, еко ном ских сло бо да и од го вор но-
сти, до ми ни ра ју овим до ку мен том, а у упо тре бу ула зи син таг ма 
„све о бу хват на и не де љи ва без бед ност“.20) Де ве де се те го ди не би ле 
су злат но до ба КЕБС/ОЕБС – она у тој де це ни ји узи ма за па же но 
уче шће у ре ша ва њу су ко ба до ко јих до ла зи на пост ју го сло вен ском 
и пост со вјет ском про сто ру.21) За ту свр ху гра на ју се и ак тив но сти 
ин сти ту ци је, те ова до би ја и низ но вих те ла, по пут опе ра ци ја на те-
ре ну у кон фликт ним под руч ји ма и кан це ла ри ја спе ци ја ли зо ва них 
за раз ли чи та пи та ња по ве за на са упра вља њем кри за ма и ре ша ва-
њем су ко ба. Ме ђу тим, све ово ишло је ру ку под ру ку, за пра во је и 
омо гу ће но ин стру мен та ли за ци јом ин сти ту ци је од стра не кре а то ра 
НСП. Циљ ове ин стру мен та ли за ци је био је да се зло у по тре би већ 
по сто је ћи све о бу хват ни оквир европ ске без бед но сти, не би ли се 
обез бе дио ле ги ти ми тет упра вља њу без бед но шћу на кон ти нен ту у 
аме рич ком ин те ре су. Док се, као у слу ча ју УН, Ру си ја ни је су прот-
ста вља ла то ме, то је про ла зи ло и у слу ча ју ОЕБС. Тим лак ше што 
је та ор га ни за ци ја раз ви ла низ ме ха ни за ма за за о би ла же ње од лу-
чи ва ња кон сен зу сом, и то та мо где је нај ва жни је – у де ло ва њу на 
те ре ну у кон фликт ним под руч ји ма. По ме ну те опе ра ци је на те ре-
ну и спе ци ја ли зо ва не кан це ла ри је че сто де лу ју adhoc и без стал-
ног над зо ра цен трал них ор га на.22) Че сто и др жа ва ко ја пред се да ва 
ОЕБС до би ја при ли ку да де лу је на овај на чин.

Док се на ни воу цен трал них ор га на ОЕБС од лу чу је кон сен-
зу сом, те Ру си ја мо же да ве ти ра сва ку од лу ку ко ја јој се не сви ђа, 
на ни воу adhoc те ла САД у сва ком по је ди нач ном слу ча ју apriori
мо ра ју да про фи ти ра ју ви ше од Ру си је. Ово због то га што ме ђу 
чла ни ца ма ОЕБС има мно го ви ше др жа ва спрем них да у сво јим 
спољ ним по ли ти ка ма сле де дик тат САД, не го Ру си је, па се то од-

19) Париски састанак КЕБС на врху 1990. године, први након састанка на врху у 
Хелсинкију, прекретница је у дотадашњем раду Конференције. Нова слика Европе 
у раздобљу након Хладнога рата и пада „Гвоздене завесе“ тражила је нови профил 
КЕБС и нове облике сарадње. С тим у вези, Париска повеља за нову Европу (Char
terofParisforaNewEurope) прекретница је у раду Конференције- њеним усвајањем 
државе учеснице једногласно су се определиле за развој демократских друштава 
утемељених на вишестраначју и тржишној економији, а сама Конференција добила је 
нову оперативну структуру.

20) Charter of Paris for a New Europe, Paris 1990, Internet, http://www.osce.org/
mc/39516?download=true, 25/02/2016.

21) О деловању ОЕБС на југословенском простору, видети: Branislav Đorđević, Miroslav 
Glišić, “Organization for Security and Co-operation in Europe and the Yugoslav Crisis”, 
Vojnodelo, Vol. 56, No. 4, Beograd, 2004, стр. 9-31.

22) Владимир Трапара, „Улога ОЕБС операција на терену у земљама у транзицији“, 
Међународнипроблеми, год. 63, бр. 1, јануар-март 2011, стр. 100-101.
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ра жа ва и на са став и де ло ва ње adhoc те ла у аме рич ком ин те ре су и 
знат но че шће за у зи ма ње по ло жа ја Пред се да ва ју ћег од стра не не ке 
др жа ве ко ја ће се по на ша ти у скла ду са во љом САД. Оту да вре ме-
ном све ве ћа не спрем ност Ру си је да се осло ни на ОЕБС за за шти ту 
сво јих без бед но сних ин те ре са, јер се не фор мал но и adhoc де ло ва-
ње ове ор га ни за ци је у прак си нај че шће по ка за ло као ин стру мент 
ан ти-ру ског де ло ва ња Ва шинг то на.23) Ко ри шће ње пи та ња људ ских 
пра ва и по ли тич ких и дру гих сло бо да (не ка да шња „тре ћа кор па“) 
као сред ство под ри ва ња ру ске сфе ре ути ца ја на пост со вјет ском 
про сто ру на ро чи то је до шло до из ра жа ја. Све ово је на ве ло Ру си-
ју да по сте пе но поч не да от ка зу је по др шку овом не фор мал ном и 
adhoc де ло ва њу, што је кул ми ни ра ло за тва ра њем Гру пе за по моћ 
ОЕБС у Че че ни ји 2004. и Ми си је у Гру зи ји 2009.

Ру си ја, ме ђу тим, до да нас ни је ди гла ру ке од ОЕБС као кров-
не ор га ни за ци је европ ске без бед но сти, тра же ћи ре ше ње у ње ној 
ре фор ми. Она ту ре фор му тра жи по чев од Ис тан бул ског са ми та 
1999, а кључ ни еле мент ње ног пред ло га са сто ји се у по ста вља њу 
ОЕБС на прав ну осно ву, тј. за кљу че њу осни вач ке по ве ље, чи ме би 
ова по ста ла ти пич на ме ђу на род на ор га ни за ци ја.24) У овом ду ху био 
је и кри тич ки до ку мент ко ји је Ру си ја за јед но са Бе ло ру си јом и 
Ка зах ста ном об ја ви ла 2002.25) У го ди на ма ко је су сле ди ле, за пад не 
зе мље оста ле су не ме на ову и дру ге ру ске ини ци ја ти ве за ре фор-
му. Иако су се ода зва ле ини ци ја ти ви бив шег ру ског пред сед ни ка 
Ме две де ва за во ђе ње све о бу хват ног ди ја ло га о европ ској без бед-
но сти, из че га се 2009. из ро дио Крф ски про цес, тај про цес до да-
нас не ће да ти опи пљи ви јих ре зул та та.26) Раз лог је вр ло јед но ста ван 
– ако им већ ви ше не по ла зи за ру ком да ин стру мен та ли зу ју ову 
ин сти ту ци ју као не ка да, САД и њи хо ви европ ски са ве зни ци чи не 
све да мар ги на ли зу ју ОЕБС и као кључ ну ор га ни за ци ју европ ске 
без бед но сти на мет ну НА ТО. На овај ко рак им је би ло лак ше да се 
од лу че не го у слу ча ју УН, бу ду ћи да ОЕБС има и ма њи об у хват и 
мо рал ну сна гу од УН, те им ни је та ко пре ко по треб на за ле ги ти ми-

23) Victor-Yves Ghebali, “The OSCE Long-Term Mission Experience, 1992-2004: A Global 
Assesment“, in: ThePoliticoMilitaryDimensionoftheOSCE:ArmsControlandConflict
ManagementIssues (eds. Victor-Yves Ghebali, Daniel Warner), PSIO, HEI, Geneva, 2005, 
стр. 12.

24) Самит ОЕБС у Истанбулу одржан је 18-19. новембра 1999. године, у сенци управо 
окончане агресије НАТО на СР Југославију и отпочињања руске војне акције у 
Чеченији. Поред усвајања Истанбулске декларације, на самиту је потписана Повеља о 
европској безбедности.

25) Victor-Yves Ghebali, “The OSCE Long-Term Mission Experience, 1992-2004: A Global 
Assesment“, нав. дело, стр. 24-28.

26) Више о овом процесу на: TheCorfuProcess, Internet, http://www.osce.org/cio/108343, 
25/02/2016.
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за ци ју спољ но по ли тич ких ак ци ја, ни ти има ју ве ћу мо рал ну ште ту 
ако им она ус кра ти по др шку. Из ре че ног мо же се за кљу чи ти да је 
успех ин стру мен та ли за ци је ОЕБС де ве де се тих го ди на про шлог ве-
ка до не кле до при нео на прет ку на пла ну ус по ста вља ња НСП, али 
да ка сни ји не у спе си ни су ути ца ли на тај про цес у ме ри у ко јој је 
то слу чај са УН.

Тре ћа, пре о ста ла без бед но сна ин сти ту ци ја ко ју ва ља раз мо-
три ти је НА ТО. За раз ли ку од УН и ОЕБС, ова ин сти ту ци ја у свом 
члан ству не ма ни јед ну ве ли ку си лу осим САД. Шта ви ше, све оста-
ле чла ни це су у ма њој или ве ћој ме ри у ва зал ном од но су пре ма Ва-
шинг то ну и при вр же не иде ји о НСП. Сто га је ин стру мен та ли за ци ја 
ове ин сти ту ци је за циљ из град ње НСП би ла мно го јед но став ни ја, 
а до ње је до шло у пр вим го ди на ма по за вр шет ку Хлад ног ра та. 
НА ТО се та да из од брам бе ног тран сфор ми сао у офан зив ни вој ни 
са вез са ја сним ци љем – да про ши ри и учвр сти свој (по ли тич ки и 
вој ни) ути цај, те да на мет не и по сва ку це ну очу ва сре ди шњу уло гу 
у но вој вој но-без бед но сној ар хи тек ту ри Евро пе.

Од по чет ка де ве де се тих про шлог ве ка, НА ТО се на ла зи у 
кон стант ној екс пан зи ји, ка ко кван ти та тив ној (у по гле ду по ве ћа-
ња бро ја др жа ва чла ни ца), та ко и ква ли та тив ној (у по гле ду пре-
у зи ма ња на се бе но вих уло га).27) Но ве уло ге ко је је НА ТО за се бе 
пред ви део из ме на ма свог стра те шког кон цеп та и по вре ме но спро-
во дио у прак си (нај бо љи прак тич ни при мер је агре си ја на Ју го-
сла ви ју 1999.) мо гу се свр ста ти у три гру пе: упра вља ње кри за ма, 
ми ров не опе ра ци је и ху ма ни тар не ин тер вен ци је.28) Чи ње ни ца да је 
пред ви ђе но и у прак си не ко ли ко пу та спро ве де но оба вља ње ових 
уло га из ван те ри то ри је др жа ва чла ни ца НА ТО, по твр ђу је те зу да 
је овај вој ни са вез из гу био ка рак тер чи сто де фан зив ног, и по стао 
офан зив ни – ра ди про ши ре ња сфе ре ути ца ја Сје ди ње них Др жа ва 
у Евро пи пу тем ус по ста вља ња до ми на ци је над ње ним без бед но-
сним по сло ви ма.29) Ра ди се, да кле, о омо гу ћа ва њу оп стан ка али јан-

27) Илустрације ради, треба рећи да је од почетка 90-тих година 20. века до данас НАТО 
примио у пуноправно чланство 12 земаља, а 2. децембра 2015. године и Црна Гора је 
званично позвана да приступи Алијанси.

28) Драган Р. Симић, Наука о безбедности, Службени лист СРЈ/Факултет политичких 
наука, Београд, 2002, стр. 113. Више о најновијем стратешком концепту НАТО, 
усвојеном на Самиту у Лисабону 19-20. новембра 2010. године видети: Бранислав 
Ђорђевић, Мирослав Глишић, Организација Северноатлантског уговора (НАТО), 
Институт за међународну политику и привреду, Београд, 2013, стр. 43-60.

29) Драган Симић у том смислу даје оцену која је сасвим у духу офанзивног реализма, да 
се Америка после Хладног рата није повукла у изолацију, већ напротив, да користи 
прилику коју јој даје нови однос снага да посредством НАТО пресудно обликује 
безбедносни поредак у Европи. Исто, стр. 117. Према Браниславу Ђорђевићу, 
„Стратешки концепт НАТО представља платформу за геостратегијско напредовање, 
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се кроз њен дво стру ки из ла зак из де фан зив них окви ра – ис пу ња-
ва њем но вих уло га из ван под руч ја ко је по кри ва ју др жа ве чла ни це 
и при је мом но вих чла ни ца, сход но мак си ми Ри чар да Лу га ра „outof
area,oroutofbussiness“.30)

Ло ги ка про ши ре ња и дру гих офан зив них ак тив но сти НА ТО 
из ра зи то је ге о по ли тич ке при ро де. Она је пр вен стве но усме ре на 
на под руч је бал тич ког и цр но мор ског сли ва, ко је је ге о по ли ти чар 
Хал форд Ма кин дер по чет ком про шлог ве ка на звао Ис точ ном Евро-
пом и уста но вио њен зна чај као пре чи це ка овла да ва њу пре де лом 
ср ца Евро а зи је (чи ји нај ве ћи део об у хва та Ру си ја), за тим и чи та вом 
евро а зиј ском коп не ном ма сом, на по слет ку и це лим све том.31) Про-
ши ре њем НА ТО на Гру зи ју, и по себ но на Укра ји ну, САД би до шле 
на ко рак од пот пу ног овла да ва ња Ис точ ном Евро пом, што би био 
пре лом ни тре ну так у про це су ус по ста вља ња НСП. Ру си ја би би ла 
пот пу но из ба че на из игре као ве ли ка си ла и рав но прав ни уче сник 
европ ске и свет ске без бед но сне ар хи тек ту ре. Ов де ле жи и кључ ни 
раз лог за што НА ТО ни ка да ни је озбиљ но раз мо трио при јем Ру си је 
у члан ство.32) Ти ме би ин стру мен та ли за ци ја ове ин сти ту ци је би ла 
оте жа на, ако не и оне мо гу ће на, јер би се у њој осим САД на шла 
још јед на ве ли ка си ла. Без Ру си је у свом члан ству, пак, НА ТО се 
у пот пу но сти сво ди на parexcellence ин стру мент у слу жби НСП, 
чи ја је при мар на свр ха ан ти-ру ско де ло ва ње, услед че га га Ру си ја и 
до жи вља ва као прет њу. Раз ма тра ње НА ТО мо же се за кљу чи ти оце-
ном да је у пи та њу до са да од стра не кре а то ра НСП нај у спе шни је 
ин стру мен та ли зо ва на ин сти ту ци ја, те да је да ла и нај ве ће ре зул та-
те на пла ну ус по ста вља њу истог.

Европ ска уни ја је пр ва по ли тич ка ин сти ту ци ја ко ја ће се раз-
ма тра ти у ра ду. Да на шња Европ ска уни ја ре зул тат је на по ра европ-
ских др жа ва ко ји да ти ра још од 1950. го ди не – да оства ре мир и 
без бед ност на кон ти нен ту пу тем пре ва зи ла же ња тра ди ци о нал ног 
стра те шког над ме та ња, те да кроз еко ном ску ин те гра ци ју уна пре де 

ширење (пријем нових чланица) и предислокацију респективних снага Алијансе 
на Југоисток и Исток Европе“. Бранислав Ђорђевић, „Геостратегијски положај као 
чинилац безбедности Републике Србије“, у зборнику: Стратешкиправциразвоја и
утврђивања положаја Србије у савременим међународним односима, (приредили: 
Марко Николић, Драгољуб Тодић), Институт за међународну политику и привреду, 
Београд, 2013, стр. 846.

30) Наведено према: Драган Р. Симић, Наукаобезбедности, нав. дело, стр. 114.

31) Halford J. Mackinder, DemocraticIdeasandReality:AStudyinthePoliticsofReconstruction,
Faber and Faber, London, 2009 (првобитно објављено од Henry Holt and Company, New 
York, 1919), стр. 73-74, 120-121, 125, 150.

32) Мада се неки са Запада залажу за то, нпр. Чарлс Капчан. Видети: Charles A. Kupchan, 
“NATO’s Final Frontier – Why Russia Should Join the Atlantic Alliance?”, ForeignAffairs 
May/June 2010, Vol. 89, Issue 3, стр. 100-112.
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и ква ли тет жи во та сво јих гра ђа на.33) До да нас Европ ска уни ја ус пе-
ла је да се бит но те ри то ри јал но про ши ри укљу чи ва њем но вих чла-
ни ца из не ка да шњег Ис точ ног бло ка, као и да у по гле ду ни воа ин-
те гра ци је зна чај но над ма ши осо би не ме ђу на род не ин сти ту ци је.34) 
Ипак, она и да ље ни је др жа ва у кла сич ном сми слу и по свој при-
ли ци не ће то ни по ста ти. Упра во та је дин стве ност ЕУ – чи ње ни ца 
да је она не што из ме ђу ме ђу на род не ин сти ту ци је и др жа ве – но си 
са со бом бит не им пли ка ци је за мо гућ но сти де ло ва ња у ме ђу на род-
ним од но си ма ка ко ње са ме, та ко и ње них нај моћ ни јих чла ни ца. 
С јед не стра не, над на ци о нал ни еле мен ти ЕУ, за хва љу ју ћи ко ји ма 
ова пре ва зи ла зи ти пич ну ме ђу на род ну ор га ни за ци ју и „ими ти ра“ 
др жа ву, спу та ва ју са мо стал но де ло ва ње нај моћ ни јих др жа ва чла-
ни ца. Са дру ге, то што је ЕУ и да ље са мо „ими та ци ја“ др жа ве, чи-
је чла ни це и да ље за др жа ва ју зна ча јан део свог су ве ре ни те та, она 
као це ли на у ме ђу на род ним од но си ма не мо же да на сту па као је-
дин стве ни ра ци о нал ни ак тер рав но пра ван са др жа ва ма – ве ли ким 
си ла ма (САД, Ру си јом, Ки ном). Ње не чла ни це и да ље мо гу има-
ти, а у прак си че сто и има ју, про тив реч не спољ не по ли ти ке – оно 
што се на зи ва За јед нич ком спољ ном и без бед но сном по ли ти ком 
ЕУ да ле ко је од су штин ског за јед ни штва.35) Ова „за гла вље ност“ ЕУ 
из ме ђу ме ђу на род не ин сти ту ци је и др жа ве, те по сле ди це ко је она 
про из во ди у ви ду оме та ња са мо стал ног и је дин стве ног де ло ва ња 
на ме ђу на род ном пла ну ка ко ЕУ, та ко и ње них нај моћ ни јих др жа ва 
чла ни ца, пру жа ју ве ли ке мо гућ но сти за ин стру мен та ли за ци ју ове 
ин сти ту ци је од стра не кре а то ра НСП.

Нај пре, да је Европ ска уни ја је дин стве на др жа ва као што 
ни је, она би има ла све по треб не ка па ци те те за са мо стал но де ло-
ва ње у ме ђу на род ним од но си ма, те би ње на ин стру мен та ли за ци ја 
од стра не САД би ла не мо гу ћа. На кон ус по ста вља ња је дин стве ног 
европ ског тр жи шта и за јед нич ке мо не тар не по ли ти ке (по ред оста-
лог и уво ђе њем евра као за јед нич ке ва лу те), по сто ја ле су ам би ци-
је од ре ђе них по ли тич ких сна га уну тар ЕУ да ова на осно ву сво је 
нео спор не гло бал не еко ном ске сна ге и ути ца ја из гра ди и по твр ди 
и свој не за ви сни по ли тич ки и вој но-без бед но сни иден ти тет, не би 

33) Видети: Жорж-Анри Суту, Неизвестан савез – историја Европске заједнице,CLIO, 
Београд, 2001, стр. 5-8.

34) Европска унија има 28 држава чланица са површином од 4.381.324 км², на којој 
живи преко 506 милиона становника. Европска унија има 31% удела у светском 
номиналном бруто домаћем производу. Важно је рећи и да је 21 чланица Европске 
уније истовремено и чланица НАТО.

35) Детаљније видети: Владимир Трапара, „Ограничења Заједничке спољне и безбедносне 
политике: коме заправо Србија треба да се прилагоди?“, у зборнику: Спољнаполитика
СрбијеизаједничкаспољнаибезбедноснаполитикаЕУ (приредили: Драган Ђукановић, 
Милош Јончић), Институт за међународну политику и привреду, Београд, 2012, стр. 
42-56.
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ли сма њи ла или огра ни чи ла ути цај САД на Евро пу. За не ма ре но је, 
ме ђу тим, да ће ра зно ли ко сти и су прот но сти еко ном ских и по ли-
тич ких ин те ре са уну тар са ме Европ ске уни је, пред ста вља ти глав но 
из во ри ште не је дин ства, ње ног кон тро верз ног по на ша ња и не сна-
ла же ња у оства ри ва њу тих ам би ци ја.36)

Глав на по де ла ме ђу др жа ва ма чла ни ца ма ко ја се ја ви ла на-
кон про ши ре ња ЕУ на ис ток је сте она из ме ђу „Но ве“ и „Ста ре“ 
Евро пе, ка ко ју је 2003. фор му ли сао та да шњи се кре тар од бра не 
САД, До налд Рам сфелд. Он је ис прав но уочио знат но из ра же ни-
ју про а ме рич ку ори јен та ци ју но во при мље них ис точ но е вроп ских 
чла ни ца Уни је, бив ших при пад ни ца Ис точ ног бло ка, на су прот те-
жња ма не ких од ста рих чла ни ца, ме ђу њи ма и нај моћ ни јих – по пут 
Фран цу ске и Не мач ке – да се оса мо ста ле од Ва шинг то на. Од та да 
до да нас САД екс пло а ти шу ову по де лу да би спре чи ле да ЕУ као 
це ли на пр ко си њи хо вој во љи. И не са мо то – Ва шинг тон ин стру-
мен та ли зу је ЕУ та ко што ко ри сти ње не над на ци о нал не струк ту ре 
да би спу тао са мо стал но де ло ва ње по је ди нач них др жа ва чла ни ца 
ко је има ју во љу и ка па ци тет за та кво де ло ва ње. На при мер, кад 
Фран цу ска или Не мач ка од лу че да ура де не што у спољ ној по ли-
ти ци про тив ин те ре са САД, про а ме рич ке др жа ве „Но ве“ Евро пе 
мо гу у ор га ни ма ЕУ да бло ки ра ју та кве од лу ке.

Та ква си ту а ци ја до ве ла је до то га да до при нос ин стру мен та-
ли за ци је ЕУ у ус по ста вља њу НСП бу де ве ли ки ско ро као и до при-
нос НА ТО. Шта ви ше, по не кад ка да се ра ди о „упра вља њу кри за-
ма“ на пе ри фе ри ји Евро пе и ши ре, или о са мом про ши ре њу обе ју 
ин сти ту ци ја на но ве чла ни це, по ста је те шко раз лу чи ти да ли је ту 
у глав ној уло зи ЕУ или НА ТО. Ко ва ни ца „евро а тлант ске ин те гра-
ци је“ на мер но је ство ре на да би се под пла штом пле ме ни те иде је о 
европ ском је дин ству и же ље др жа ва са пе ри фе ри је Евро пе да при-
дру же њем ЕУ оства ре про спе ри тет, ра ди ло на вој но-по ли тич кој 
екс пан зи ји САД на ис ток Евро пе, као зна чај ном ко ра ку у прав цу 
ус по ста вља ња НСП. По ли тич ка усло вља ва ња но вих чла ни ца ЕУ, 
ка да се па жљи ви је ана ли зи ра ју, у се би са др же упра во еле мен те зах-
те ва за при ста ја њем уз НСП. Овај про цес за то у пре спек ти ви мо же 
да бу де још ко ри сни ји ње го вим кре а то ри ма не го про цес про ши ре-
ња НА ТО, јер по сто је др жа ве (по пут Ср би је) ко је не би у НА ТО, 
али при ста ја њем на по је ди не усло ве при сту па ња ЕУ de facto би 
при ста ле и на НСП. Са дру ге стра не, не у спех ин стру мен та ли за ци је 
ЕУ да на „ма ла вра та“ оства ри оно у че му НА ТО не успе ва – та ко 
36) Након престанка са радом Западноевропске уније 2011, може се претпоставити да 

ЕУ неће располагати респективном војном силом у предстојећем периоду. Бранислав 
Ђорђевић, „Геостратегијски положај као чинилац безбедности Републике Србије“, нав. 
дело, стр. 844-845.
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што би Ср би ја или још не ка др жа ва про зре ла по ме ну те на ме ре и 
од у ста ла од члан ства под по ну ђе ним усло ви ма – мо гао би озбиљ но 
да уз др ма ле ги ти ми тет са ме ЕУ, али и да оте жа ње ну да љу ин стру-
мен та ли за ци ју, јер би ње не нај моћ ни је чла ни це уло жи ле до дат ни 
на пор да са мо стал ни је де лу ју на ме ђу на род ној сце ни.

Од ме ђу на род них по ли тич ких ин сти ту ци ја по се бан зна чај 
има ју Г7/8 и Г20. Г7 је ме ђу вла дин фо рум на стао се дам де се тих 
го ди на про шлог ве ка са иде јом да оку пи та да нај ра зви је ни је еко но-
ми је све та: Сје ди ње не Др жа ве, Ка на ду, Ве ли ку Бри та ни ју, Фран-
цу ску, За пад ну Не мач ку, Ита ли ју и Ја пан ра ди за шти те њи хо вих 
ин те ре са у вре ме све же шће по ла ри за ци је еко ном ских од но са из-
ме ђу гло бал ног Се ве ра и Ју га. Са на сту па њем уни по лар ног пе ри о-
да, ова ин сти ту ци ја ће се по ка за ти као згод но по ли тич ко сред ство 
у ру ка ма кре а то ра НСП за вр ше ње по ли тич ког при ти ска на др жа ве 
не по вољ ни јег еко ном ског по ло жа ја, а ње на ин стру мен та ли за ци ја 
у ту свр ху би ће олак ша на чи ње ни цом да је са чи ње на од ода них 
са ве зни ка/ва за ла САД. Са очи глед ном же љом да уве ћа ле ги ти ми-
тет и ефи ка сност свог по ли тич ког ути ца ја, Г7 1998. го ди не у члан-
ство при ма Ру си ју, „на гра ђу ју ћи“ је за ње ну ко о пе ра тив ност пре ма 
НСП у го ди на ма ко је су прет хо ди ле. На тај на чин, Г7 се тран сфор-
ми ше у Г8. Но, у го ди на ма ко је су сле ди ле, а услед опи са ног ра ста 
асер тив но сти ру ске спољ не по ли ти ке, ову ин сти ту ци ју по ста је све 
те же ин стру мен та ли зо ва ти, услед че га Ва шинг тон и ње го ви са ве-
зни ци на по слет ку од лу чу ју да „су спен ду ју“ члан ство Ру си је, што 
се до го ди ло на кон ру ске анек си је Кри ма 2014. го ди не. Ла ко ћа са 
ко јом је Ру си ја јед но став но из ба че на из Г8 (са да по но во Г7) на во ди 
на прет по став ку да би САД и њи хо ви са ве зни ци вр ло ра до Ру си ју 
из ба ци ли и из УН и ОЕБС ка да би то би ло прав но мо гу ће, ка ко би 
ову оне мо гу ћи ли да се су прот ста вља њи хо вој ин стру мен та ли за ци-
ји ових ин сти ту ци ја.

Г20, пак, пред ста вља је дан знат но ши ри ме ђу на род ни фо-
рум, та ко ђе на стао (1999) са иде јом оку пља ња нај ра зви је ни јих еко-
но ми ја све та, али та ко да осим тра ди ци о нал них укљу чи и оне ко је 
се тек у но ви је вре ме убр за но раз ви ја ју, те са мим тим њи хов ути цај 
на ме ђу на род ну по ли ти ку и еко но ми ју ра сте. Упра во услед то га 
што пра ти тренд ди фу зи је је згра свет ске еко но ми је на низ но вих 
ак те ра, за Г20 мо же се прог но зи ра ти да ће по ла ко пре у зе ти при мат 
у од но су на Г7. Ти ме се мо же об ја сни ти за што се Ру си ја ни је мно го 
бу ни ла кад су је из ба ци ли из Г8 – јер у Г20 ви ди за се бе зна чај ни ји 
фо рум, из ко га не мо гу та ко ла ко да је из ба це, бу ду ћи да се у ње му 
на ла зи не ко ли ко цен та ра свет ске еко ном ске и по ли тич ке мо ћи ре-
ла тив но или пот пу но не за ви сних од Ва шинг то на, укљу чу ју ћи и све 
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др жа ве BRICS.37) Са дру ге стра не, иста чи ње ни ца мо ти ви ше САД 
да, иако ову ин сти ту ци ју не мо гу та ко ла ко да ин стру мен та ли зу ју, 
оста ну у њој и по шту ју њен зна чај. То се мо гло ви де ти у сеп тем бру 
2013. ка да је пред сед ник САД Оба ма, иако ре шен да от ка же свој 
пут у Мо скву на би ла те рал ни са ста нак са ру ским пред сед ни ком 
Пу ти ном, због ази ла ко ји је Ру си ја да ла од бе глом аме рич ком оба-
ве штај цу Сно у де ну, јед но став но мо рао да до ђе на са ста нак Г20 у 
Санкт Пе тер бур гу, где се на мар ги на ма са стао и са Пу ти ном.

Тренд по ме ра ња ре ал ног ути ца ја са Г7 на Г20 ду го роч но би 
мо гао да до при не се раз вод ња ва њу на по ра усме ре них на ус по ста-
вља ње НСП, јер би САД и њи хо ви са ве зни ци све ви ше мо ра ли да 
се уса гла ша ва ју са цен три ма мо ћи не за ви сним од њих, а уз све ма-
њу мо гућ ност за о би ла же ња ове ин сти ту ци је. При мер јед не би ла те-
рал не ме ђу на род не ин сти ту ци је ко ју је Ва шинг тон фор ми рао са од 
ње га не за ви сним цен тром мо ћи, а ипак по ку шао да је ин стру мен-
та ли зу је, је сте Би ла те рал на пред сед нич ка ко ми си ја САД и Ру си је. 
Она је ус по ста вље на у ју лу 2009. са ци љем да се но ви дух са рад-
ње две ју си ла, раз ви јен у пр вој по ло ви ни 2009. у окви ру Оба ми не 
ини ци ја ти ве за „ре се то ва њем“ ру ско-аме рич ких од но са, ин сти ту-
ци о на ли зу је. Ка ко је ин те рес за са рад њу по сто јао у ни зу обла сти, 
за сва ку од њих је фор ми ра на по себ на рад на гру па у окви ру Ко-
ми си је.38) Ко ми си ја, ме ђу тим, од по врат ка Пу ти на на ме сто пред-
сед ни ка Ру си је по сто ји са мо на па пи ру, јер се Ру си ја ус про ти ви ла 
упра во ње ној ин стру мен та ли за ци ји од стра не Ва шинг то на, ко ја је 
има ла за циљ да од ру ских би ро кра та у окви ру рад них гру па из ву че 
уступ ке на ко је Мо сква у не по сред ном пре го ва ра њу дво ји це пред-
сед ни ка не би при ста ла. Ово је би ло нај о чи глед ни је у рад ној гру-
пи за ци вил но дру штво, ко јом су пред се да ва ли Аме ри ка нац Мајкл 
Мек фол и Рус Вла ди слав Сур ков. Та гру па је и зва нич но уга ше на 
ја ну а ра 2013, он да ка да су Аме ри кан ци ви де ли да не мо гу успе шно 
да је ин стру мен та ли зу ју ра ди по др шке ру ским про за пад ним НВО, 
ко је су у том пе ри о ду за кон ски про гла ше не за „стра не аген те“.39)

37) BRICS је међународни политичко-економски форум сачињен од Бразила, Русије, 
Индије, Кине и Јужноафричке Републике, држава које су се у првој деценији 
двадесетпрвог века одликовале убрзаним економским растом и порастом политичког 
утицаја и независног деловања на међународној сцени.

38) О Билатералној председничкој комисији, видети: Matthew Rojansky, IndispensableIn
stitutions:TheObamaMedvedevCommissionandFiveDecadesofU.S.RussiaDialogue,
Carnegie Endowement for International Peace, Washington D.C, 2010.

39) Will Englund, “U.S. quits joint panel with Russia on civil society”, TheWashingtonPost, 
25.01.2013, Internet, http://www.washingtonpost.com/world/europe/us-quits-joint-panel-
with-russia-on-civil-society/2013/01/25/eccbb102-66e9-11e2-9e1b-07db1d2ccd5b_story.
html, 11/03/2016.
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Од ме ђу на род них еко ном ских ин сти ту ци ја би ће раз мо тре ни 
Ме ђу на род ни мо не тар ни фонд (ММФ), Свет ска бан ка и Свет ска 
тр го вин ска ор га ни за ци ја. Ме ђу на род ни мо не тар ни фонд и Свет ска 
бан ка од свог осни ва ња пред ста вља ју нај зна чај ни је ме ђу на род не 
фи нан сиј ске ин сти ту ци је за кре ди ти ра ње еко ном ског раз во ја, пре-
струк ту и ра ње при вре да, ре ша ва ње плат но-би лан сних про бле ма и 
ста би ли за ци ју мо не тар них при ли ка мно гих зе ма ља све та – раз ви-
је них, али и не раз ви је них. Због при ви ле го ва ног по ло жа ја, пре све-
га САД и ње не на ци о нал не ва лу те (нај ве ће уче шће у фон до ви ма 
ових ин сти ту ци ја, нај ве ћи број гу вер не ра, нај ве ћа гла сач ка пра ва 
и аме рич ки до лар као оп ште при зна то ме ђу на род но сред ство об-
ра чу на и пла ћа ња), али и дру гих еко ном ских и фи нан сиј ских си ла 
све та, кре ди ти и дру ги об ли ци фи нан сиј ске по мо ћи усме ра ва ни су 
пре те жно др жа ва ма ко је су при хва та ле стан дар де тр жи шне при-
вре де и ли бе ра ли за ци је тр го ви не.

У пост хлад но ра тов ском пе ри о ду по ста је очи глед но да се 
кре ди ти и дру ги об ли ци по мо ћи ових ме ђу на род них фи нан сиј ских 
ин сти ту ци ја (пре ко одо бра ва ња из да шних кре ди та и про гра ма или 
њи хо вог ус кра ћи ва ња) све ви ше ко ри сте као моћ но фи нан сиј ско 
оруж је САД и зе ма ља За па да за на ме та ње крај ње ре стрик тив них 
мо не тар них зах те ва, не рет ко по ни жа ва ју ћих, па и уце њи вач ких 
усло ва мо не тар не ста би ли за ци је и еко ном ског раз во ја ко ји, у су-
шти ни, во де у за ча ран круг кре дит не за ви сно сти и трај ног ду жнич-
ког роп ства. Ни је те шко про ник ну ти у то да се у ду бо кој по за ди-
ни та квог по на ша ња на ла зе на сто ја ња да се, до во ђе њем др жа ва у 
тран зи ци ји и дру гих не раз ви је них зе ма ља у ова кав не за ви дан фи-
нан сиј ски по ло жај, све оне при ну де на из бор стан дар да и мо де ла, 
не са мо еко ном ског, не го и со ци јал ног, кул тур ног, па и по ли тич ког 
раз во ја ко ји су у функ ци ји гло бал них ин те ре са кре а то ра НСП.

У том сми слу, по ме ну те две уста но ве су у по след њих че тврт 
ве ка у зна чај ној ме ри до при не ле ус по ста вља њу НСП и на ста вља ју 
да му до при но се. Ја сно је да је и у овом слу ча ју њи хо ва ин стру мен-
та ли за ци ја омо гу ће на чи ње ни цом да у њи ма САД и оста ле за пад не 
др жа ве има ју „кон трол ни па кет ак ци ја“. Но, исто та ко је ја сно и да 
др жа ве ко је се су прот ста вља ју овом ви ду на сто ја ња кре а то ра НСП 
да ус по ста ве свет ску до ми на ци ју, има ју ре ше ње у ви ду ал тер на-
тив них на чи на ме ђу на род ног фи нан сиј ског по ве зи ва ња, у че му 
тре нут но пред ња че зе мље BRICS.

Са Свет ском тр го вин ском ор га ни за ци јом (СТО) си ту а ци ја је 
не што сло же ни ја, бу ду ћи да та мо не ма слич ног „кон трол ног па-
ке та“, већ се (као и у слу ча ју ОЕБС) од лу чу је кон сен зу сом. Ипак, 
у про шло сти је, а и да нас, и ова ин сти ту ци ја же сто ко ин стру мен-
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та ли зо ва на, што је омо гу ће но чи ње ни цом да је кон сен зус о нај-
ва жни јим пра ви ли ма ко ја СТО про пи су је по стиг нут пре не го што 
су др жа ве ко је се су прот ста вља ју НСП при мље не у њу, те су оне 
мо гле да стек ну члан ство са мо по на че лу „узми или оста ви“. Члан-
ство Ру си је у СТО је за то ја ко ду го од ла га но – она је апли ка ци-
ју под не ла још 1993, а зва нич но је при мље на у ор га ни за ци ју тек 
2012. (по ре ђе ња ра ди, Ки на је при мље на још 2000. го ди не). Део 
раз ло га за оду го вла че ње ле жи у не спрем но сти Ру си је да се под ре-
ди ису ви ше ли бе рал ним пра ви ли ма СТО ко ја би на шко ди ла ње ној 
при вре ди, али је ње но ру ко вод ство по чет ком те ку ће де це ни је де-
фи ни тив но пре ло ми ло у ко рист члан ства.

Од тог тре нут ка из ме ђу Ру си је и СТО ста ја ће ис кљу чи во 
по ли тич ка усло вља ва ња. Кон крет но, на кон Ру ско-гру зиј ског ра та 
2008. Гру зи ја је ис ко ри сти ла мо дел од лу чи ва ња кон сен зу сом да се 
су прот ста ви при је му Ру си је у Ор га ни за ци ју, услед спо ра о тре ти-
ра њу де ло ва ме ђу др жав не гра ни це ко је је Мо сква по сма тра ла као 
сво ју гра ни цу са не за ви сном Аб ха зи јом и Ју жном Осе ти јом. Тби-
ли си је зах те вао да про ток тр го ви не на овим де ло ви ма гра ни це пра-
те ме ђу на род ни по сма тра чи. Ва шинг тон је при том зва нич но по др-
жа вао члан ство Ру си је, али су Ру си сум ња ли у ње го ву искре ност, 
сма тра ју ћи да САД не при ти ска ју Тби ли си да убла жи став оно ли-
ко ко ли ко би мо гле. Вла ди мир Пу тин ће у ок то бру 2011. отво ре но 
оп ту жи ти за пад не др жа ве да се „кри ју иза гру зиј ског пи та ња“ да 
би бло ки ра ле при сту па ње Ру си је: „Да за и ста же ле да по ста не мо 
члан СТО, мо гли би то да учи не пре ко но ћи“, ре као је та да шњи 
ру ски пре ми јер.40) По чет ком но вем бра ће на по кон би ти по стиг нут 
ком про мис у ви ду до го во ра о ода ши ља њу на не ко ли ко гра нич них 
пунк то ва не за ви сних по сма тра ча, али не оних ко ји би пред ста вља-
ли стра не др жа ве, већ при пад ни ка јед не швај цар ске при ват не фир-
ме.41) Ше сна е стог де цем бра 2011. Ру си ја је при мље на у члан ство 
СТО, а зва нич но је по ста ла члан од ав гу ста 2012, на кон ра ти фи ка-
ци је Про то ко ла о при дру жи ва њу.

Ипак, већ у ја ну а ру 2012. Ру си су са оп шти ли да би због Џек-
сон-Ве ник аманд ма на,42) ко ји је већ че ти ри де це ни је ста јао на пу-
ту оства ре ња оп ти мал ног оби ма тр го ви не САД и Ру си је, мо гли да 
40) “Georgia on Mr. Putin’s mind”, TheWashingtonPost, October 9, 2011, Internet, http://www.

washingtonpost.com/opinions/georgia-on-mr-putins-mind/2011/10/07/gIQAY5daYL_story.
html, 22/03/2016.

41) Ellen Barry, “Russia Declares Deal to Join Trade Group”, InternationalNewYorkTimes, 
03.11. 2011, Internet, http://www.nytimes.com/2011/11/03/world/europe/russia-says-it-will-
join-wto-in-deal-with-georgia.html?_r=0, 22/03/2016.

42) Тзв. амандман Џексона и Веника предложен 1974. као допуна Закона о трговини САД 
за ограничавање трговине са социјалистичким земљама које су браниле емиграцију 
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од лу че да се не при др жа ва ју пра ви ла СТО у тр го ви ни са САД.43) 
Џек сон-Ве ник аманд ман уско ро ће би ти уки нут, али са ма на ја ва 
Ру си је да би мо гла да се се лек тив но при др жа ва пра ви ла СТО до-
вољ но го во ри о мо гућ но сти ме ђу на род них ин сти ту ци ја да не за ви-
сно ути чу на др жа ве у си ту а ци ји ка да се то ко си са њи хо вим на-
ци о нал ним ин те ре сом. Од луч ност Ру си је да се су прот ста ви НСП 
и кон сен зу ал ни на чин од лу чи ва ња учи ни ле су и СТО јед ном од 
ин сти ту ци ја чи ја ин стру мен та ли за ци ја у но ви је вре ме по ста је не-
мо гу ћа, док не у спех исте – с об зи ром на зна чај ор га ни за ци је за 
ме ђу на род ну тр го ви ну – под ри ва на по ре на ус по ста вља њу НСП 
еко ном ским сред стви ма.

На по слет ку, ва ља раз мо три ти и јед ну ме ђу на род ну ин сти ту-
ци ју ко ја се ба ви кул ту ром, а то је спе ци ја ли зо ва на аген ци ја УН са 
об ла шћу над ле жно сти у сфе ри кул ту ре – UNESCO. Па жња ће би-
ти по кло ње на слу ча ју не у спе ха при је ма ме ђу на род но не при зна тог 
Ко со ва у ову ин сти ту ци ју 2015. го ди не.

Од јед но стра ног про гла ше ња не за ви сно сти тзв. Ре пу бли ке 
Ко со во 2008. за пад не др жа ве на че лу са САД ко је су ту не за ви-
сност при зна ле, же сто ко ло би ра ју за члан ство Ко со ва у свим ме-
ђу на род ним ин сти ту ци ја ма, не би ли овој тво ре ви ни – ре зул та ту 
агре си је НА ТО на Ју го сла ви ју 1999. – да ле ле ги ти ми тет. Та мо где 
се од лу чу је кон сен зу сом или по сто ји пра во ве та, ова на ме ра им 
не успе ва услед сна жног про ти вље ња Ру си је и Ки не не за ви сно сти 
Ко со ва. Но, та мо где се о члан ству не ке др жа ве од лу чу је про стом 
или ква ли фи ко ва ном ве ћи ном чла ни ца, шан се за при јем Ко со ва су 
мно го ве ће, те је оно до да нас по ста ло члан не ко ли ко ме ђу на род-
них ин сти ту ци ја (укљу чу ју ћи ММФ и Свет ску бан ку). У UNESCO 
по треб на ве ћи на ипак за ма ло ни је по стиг ну та, за хва љу ју ћи сна-
жном ло би ра њу Ср би је. Но, тај слу чај је илу стра ти ван јер по ка зу је 
ко ли ки зна чај за НСП мо же да има ин стру мен та ли за ци ја по је ди них 
ин сти ту ци ја, од но сно ко ли ко не у спех ин стру мен та ли за ци је мо же 
да на шко ди про јек ту ње го вог ус по ста вља ња. На и ме, UNESCO ни је 
би ло ко ја ин сти ту ци ја, већ је ње на де лат ност уско по ве за на с оним 
што чи ни иден ти тет јед не др жа ве и на ци је. Ула зак Ко со ва у UNE
SCO, ко јим би срп ска кул тур на ба шти на на ње го вој те ри то ри ји на-
јед ном по ста ла ко сов ска ба шти на, дао би ле ги ти ми тет на по ри ма 
кре а то ра НСП да ве штач ки уста но ве ко сов ски на ци о нал ни иден-
ти тет и ис трг ну Ср би ји вр ло вре дан кул тур но-исто риј ски ар гу мент 
ко јим она те ме љи сво је пра во на те ри то ри ју Ко со ва.

и кршиле људска права. Амандманом се забрањује продаја модерних технологија и 
давање кредита земљама које спречавају емиграцију.

43) Will Englund, “Not quite a foe, U.S. looms large in Russian world view”, TheWashington
Post, 18.01.2012, Internet, http://www.washingtonpost.com/world/europe/not-quite-a-foe-
us-looms-large-in-russian-world-view/2012/01/18/gIQA5Lp47P_story.html, 22/03/2016.
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Ка ко је раз би ја ње по сто је ћих на ци о нал них др жа ва са ја ком 
тра ди ци јом не за ви сно сти и от по ра осва ја чи ма, те њи хо ва за ме на 
сла бим „ба на на“ др жа ва ма ве штач ки скро је ног иден ти те та јед на 
од основ них стра те ги ја у ус по ста вља њу НСП, то ин стру мен та ли-
за ци ја UNESCO – и у слу ча ју Ко со ва или би ло ком дру гом слу ча-
ју – има ве ли ки зна чај за кре а то ре овог по рет ка. Гла са ње про тив 
при је ма Ко со ва у UNESCO на не ло је озби љан уда рац њи хо вим на-
по ри ма, јер се по ка за ло да они не ма ју по др шку до вољ не ве ћи не 
др жа ва све та, а по го то во ве ли ких и ре ги о нал них си ла.

ЗАКЉУЧНАРАЗМАТРАЊА

Кре а то ри НСП, Сје ди ње не Др жа ве и њи хо ви нај вер ни ји са-
ве зни ци, ин стру мен та ли зу ју ме ђу на род не ин сти ту ци је та ко што 
их, у ме ри у ко јој им то мо дел од лу чи ва ња у њи ма до зво ља ва, пре-
тва ра ју у тран сми си ју соп стве них ин те ре са, ме ђу ко ји ма је нај ва-
жни ји ус по ста вља ње аме рич ке гло бал не хе ге мо ни је, од но сно НСП 
за сно ва ног на „уни вер зал ним“ вред но сти ма, ко јим би се упра вља-
ло из јед ног цен тра – Ва шинг то на.

Ин стру мен та ли за ци ја ин сти ту ци ја им је бит на јер про јек ту 
ус по ста вља ња НСП да је при вид ле ги тим но сти, из ме ђу оста лог и 
та ко што омо гу ћа ва да и они ак те ри ко ји се су прот ста вља ју НСП, 
„за јед нич ким“ де ло ва њем с ње го вим кре а то ри ма у окви ру ин сти-
ту ци ја да ју пре ћу тан при ста нак на исти. Ово је у ве ћи ни ин сти-
ту ци ја ко је су у овом ра ду об ра ђе не углав ном функ ци о ни са ло у 
то ку де ве де се тих го ди на про шлог ве ка, де лом и ка сни је. Ин стру-
мен та ли за ци ја је по ста ла оте жа на од тре нут ка ка да Ру си ја по чи ње 
асер тив ни је да се су прот ста вља пла но ви ма о НСП, на кон што је 
из гу би ла илу зи ју о то ме да ће је САД при зна ти за рав но прав ног 
парт не ра.

Су о че на са аме рич ким „ва ра њем“ и ре ла тив ним до би ти ма, 
та мо где јој мо дел од лу чи ва ња то до зво ља ва Ру си ја ди рект но оне-
мо гу ћа ва ин стру мен та ли за ци ју (УН, ОЕБС, Г20, СТО...), а та мо 
где не мо же ини ци ра ства ра ње но вих, ал тер на тив них ин сти ту ци ја 
(BRICS на су прот ММФ и Свет ској бан ци, ОДКБ на су прот НА ТО, 
Евро а зиј ска на су прот Европ ској уни ји). Ра ни ји успех ин стру мен-
та ли за ци је, на ро чи то не ких ин сти ту ци ја, у из ве сној ме ри је до при-
нео ус по ста вља њу НСП, да би му ка сни ји не у спе си на шко ди ли, 
пре све га услед гу бит ка ле ги ти ми те та. Ипак, упит но је ко ли ко су 
ови ре зул та ти по сле ди ца кре та ња уну тар са мих ме ђу на род них ин-
сти ту ци ја, а ко ли ко чи ње ни це да је Ру си ја, не за ви сно од ин сти ту-
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ци ја, по ста ла асер тив ни ја. Ово по след ње укло пи ло би се у при ме-
њен те о риј ски оквир, пре ма ко ме ме ђу на род не ин сти ту ци је има ју 
ми ни мал ну са мо стал ну уло гу у ме ђу на род ним од но си ма, што је 
„огра ни чи ло ко ли чи ну ште те“ ко ју је „ла жна ве ра у ин сти ту ци је“ 
на не ла Ру си ји. Ме ђу тим, ка ко је ова ана ли за по ка за ла да ка кве-та-
кве по сле ди це успе ха/не у спе ха ин стру мен та ли за ци је ин сти ту ци ја 
на ус по ста вља ње НСП по сто је, про у ча ва ње овог фе но ме на и на да-
ље оста је вред но на уч не па жње.
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INSTRUMENTALIZATION
OFINTERNATIONALINSTITUTIONSINTHE
ESTABLISHMENTOFANEWWORLDORDER

Resume
The su bject of this pa per is the in stru men ta li za tion of in ter na ti o-

nal in sti tu ti ons in the esta blis hment of a new world or der. The aut hors 
try to an swer the qu e sti ons abo ut the mo del, the sig ni fi can ce and the 
con tri bu tion of the in stru men ta li za tion of in ter na ti o nal in sti tu ti ons to 
the esta blis hment of a new world or der. New world or der is de fi ned as 
a pro ject of the Uni ted Sta tes’ he ge mony, ba sed on “uni ver sal” va lu es. 
In ter na ti o nal in sti tu ti ons are de fi ned as a bro a der con cept than in ter na ti-
o nal or ga ni za ti ons are, but nar ro wer than in ter na ti o nal law and re gi mes. 
Af ter this, re cent prac ti ce of in stru men ta li za tion of the in ter na ti o nal in-
sti tu ti ons by the cre a tors of a new world or der is de alt with, using the 
exam ples from fo ur gro ups of in sti tu ti ons: se cu rity, po li ti cal, eco no mic 
and the ot hers. Of fen si ve re a list John J. Me ar she i mer’s the ory of in-
sti tu ti ons is used as the o re ti cal fra me work. The aut hors con clu de that 
the in stru men ta li za tion of in sti tu ti ons was lar gely suc cessful and ga ve 
cer tain con tri bu ti ons to the esta blis hment of a new world or der in the 
ni ne ti es of the last cen tury. In the 21st cen tury this in stru men ta li za tion is 
mostly un suc cessful, and this in flicts so me da ma ge to a new world or-
der. Ho we ver, the ca u se of the suc cess/fa i lu re of the in stru men ta li za tion 
mostly li es out si de of in sti tu ti o nal fra me work – in Rus sia’s sub mis sion 
to the West be fo re, and its mo re as ser ti ve fo re ign po licy la ter.
Keywords: new world or der, in ter na ti o nal in sti tu ti ons, in stru men ta li za tion, 

Me ar she i mer’s the ory of in sti tu ti ons, the Uni ted Sta tes, Rus sia
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