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ПОЛИТИКЕУПОЛИТИЧКОМ
СИСТЕМУСРБИЈЕ(1)

Сажетак
У овом де лу сту ди је,  аутор ну ди од ре ђе ње спољ не по ли ти-

ке и ње ног ме ста у по ли тич ком си сте му. За тим се при ка зу је про-
цес кре и ра ња и ре а ли за ци је спољ не по ли ти ке, кроз ње го ве фа зе, 
од ини ци ја ти ве и од лу чи ва ња до спро во ђе ња од лу ке и ме ха ни за ма 
кон тро ле и над зо ра. Опис про це са кре и ра ња и ре а ли за ци је спољ-
не по ли ти ке у Ср би ји за по чи ње пред ста вља њем др жав них ор га на 
(пред сед ни ка Ре пу бли ке Ср би је, Вла де Ре пу бли ке Ср би је, Ми ни-
стар ства спољ них по сло ва и Ми ни стар ства од бра не) и њи хо вих 
уло га у овом про це су.
Кључ не ре чи:  спољ на по ли ти ка, кре и ра ње спољ не по ли ти ке, спро во ђе-

ње спољ не по ли ти ке, по ли тич ки си стем Ср би је, пред сед-
ник Ре пу бли ке Ср би је, Вла да Ре пу бли ке Ср би је, Ми ни-
стар ство спољ них по сло ва, Ми ни стар ство од бра не

УВОД

Спољ ни од но си су област од из у зет ног зна ча ја у жи во ту и 
раз во ју сва ке по ли тич ке за јед ни це. Ка кво ћа од но са са окру же њем 
увек и не спор но узро ку је по сле ди це по уну тра шњи жи вот за јед ни-
це. Ка ко је, са на шег ста но ви шта, др жа ва основ ни об лик по ли тич-
ког ор га ни зо ва ња у мо дер ном до бу, очи то је да спољ на по ли ти ка и 
на чи ни ње ног уре ђи ва ња пред ста вља ју је дан од кључ них еле ме на-
та сва ког мо дер ног по ли тич ког си сте ма.
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Та ко се, на са мом по чет ку, отва ра ју ба рем три зна чај на пи-
та ња. Да ли спољ на по ли ти ка (бу ду ћи да је спољна и да по сто је 
ми шље ња да она по чи ње на оним гра ни ца ма на ко ји ма др жа ва пре-
ста је) уоп ште пред ста вља део по ли тич ког си сте ма др жа ве? Дру го, 
уко ли ко је од го вор на пр во пи та ње по твр дан, на ка кав на чин је дан 
по ли тич ки си стем тре ти ра област спољ не по ли ти ке? Тре ће пи та-
ње, на ко је се мо же од го во ри ти на кон што се да ис цр пан од го вор 
на дру го, је сте да ли, у ко јој ме ри и на ко ји на чин ствар ни мо дел 
про це са кре и ра ња и ре а ли за ци је спољ не по ли ти ке од сту па од про-
пи са ног – нор ма тив ног мо де ла. Ово по след ње ће би ти сре ди шња 
те ма на шег ис тра жи ва ња, осо би то на при ме ру спољ но по ли тич ких 
про це са у Ре пу бли ци Ср би ји.

Местоспољнеполитикеуполитичкомсистему;
појамспољнеполитикеинаукеоспољнојполитици

Од го вор на пр во пи та ње, по на шем ми шље њу, не дво сми-
сле но је по твр дан – област спољ не по ли ти ке пред ста вља са став ни 
део по ли тич ког си сте ма др жа ве. Ма да је не спор но да се ве ли ки, 
мо жда и пре те жни, део спро во ђе ња спољ не по ли ти ке од ви ја ван 
др жав них гра ни ца (пре вас ход но кроз де лат ност ди пло мат ско-кон-
зу лар них пред став ни шта ва, али и раз ли чи тих по сла ни ка, стал них 
пред став ни ка, ме ђу на род них пре го ва ра ча, итд.), чи ње ни ца је да 
спољ на по ли ти ка др жа ве на ста је уну тар др жа ве и ње ног по ли-
тич ког си сте ма. Ова тврд ња се мо же по сма тра ти дво ја ко. Са јед-
не стра не, то зна чи да нор ма тив ни оквир кре и ра ња и спро во ђе ња 
спољ не по ли ти ке по пра ви лу пред ста вља ју устав и за ко ни др жа ве 
о ко јој је реч. Са дру ге стра не, спољ но по ли тич ке ини ци ја ти ве на 
осно ву ко јих се утвр ђу је и во ди спољ на по ли ти ка, нај че шће до ла-
зе из ну тра и за ви се од ве ли ког бро ја уну тра шњих де тер ми нан ти 
(ме ђу ко ји ма је, не сум њи во, и ин сти ту ци о нал но уре ђе ње др жав ног 
жи во та). При ли ком из у ча ва ња спољ не по ли ти ке, ње ног кре и ра ња 
и ре а ли за ци је, уоча ва се низ ме ђу соб но пре пле те них еле ме на та и 
ути ца ја, од ко јих су не ки пре те жно или ис кљу чи во спо ља шњег, 
а не ки пре те жно или ис кљу чи во уну тра шњег по ре кла. Број ни су 
на чи ни на ко је је спољ на по ли ти ка усло вље на ка рак те ри сти ка ма 
уну тра шње по ли тич ког си сте ма.1) Де мо крат ска или ауто ри тар на 
при ро да по ли тич ког си сте ма опре де љу ју ће ути че на про це се кре-
и ра ња спољ не по ли ти ке, при че му је ин сти ту ци о нал ни оквир, по 

1) Упор. варијабле унутрашњег утицаја које наводе Розенау и Бруцан: Радован 
Вукадиновић, Теоријевањскеполитике, Политичка култура, Загреб, 2005, стр. 35-37.
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пра ви лу, зна чај ни ји и раз ви је ни ји у оним си сте ми ма ко ји су бли жи 
де мо крат ском не го ауто ри тар ном мо де лу. „Нај че шћа ди стинк ци ја 
од но си се на раз ли ке у уну тар њим уре ђе њи ма ко је се свр ста ва под 
де мо крат ско или ауто крат ско дру штво, што он да отва ра пут за ана-
ли зу по на ша ња јед ног и дру гог мо де ла. Де мо крат ско дру штво мо-
жда с ви ше на по ра ре а ли зи ра од ре ђе не вањ ско по ли тич ке по те зе, 
ве зе из ме ђу би ро крат ских сту по ва хи је рар хи је су број не, од го ва ра 
се пар ла мен ту, по ли тич ким стран ка ма и јав но сти, по се би це пу тем 
ма сов них ме ди ја... (кур зив М. Л.)“2) Ја сно је, да кле, да се при ли-
ком про у ча ва ња спољ не по ли ти ке ак це нат мо же ста вља ти на ње не 
раз ли чи те са став не де ло ве и по јав не об ли ке, али се она ни ка да не 
мо же до кра ја схва ти ти уко ли ко се не по сма тра у кон тек сту по ли-
тич ког си сте ма др жа ве.

Све ово ука зу је на нео п ход ност по ку ша ја да се де фи ни ше 
спољ на по ли ти ка, и то као област по ли ти ке, али и као пред мет на-
у ке. Као што је то го то во увек слу чај ка да је реч о дру штве ним 
по ја ва ма, та ко и у од но су на спољ ну по ли ти ку не ма је дин стве не 
и оп ште при хва ће не де фи ни ци је. Ста но ви шта са ко јих по ла зе раз-
ли чи ти ауто ри мо гу би ти су штин ски раз ли чи та, што узро ку је и 
ве ли ки број раз ли чи тих де фи ни ци ја спољ не по ли ти ке. Ми ће мо 
на ве сти не ке зна чај не по ку ша је де фи ни са ња спољ не по ли ти ке у 
до ма ћој ли те ра ту ри.

Про фе сор Иво Ви ско вић уоча ва два основ на при сту па овом 
пи та њу, а раз ли ку је их као објек ти ви стич ки и су бјек ти ви стич ки. 
„Пр ви, вре мен ски ста ри ји при ступ је онај ко јег за сту па ју и на ши 
ауто ри и ко ји спољ ну по ли ти ку тре ти ра као скуп ак тив но сти („од-
но са“) јед ног су бјек та (по пра ви лу, др жа ве) са дру гим су бјек ти ма 
ме ђу на род них од но са. Ње га се мо же на зва ти „објек ти ви стич ким“, 
јер се усред сре ђу је на зби ва ња, ак тив но сти... Дру ги при ступ (...) 
при ла зи спољ ној по ли ти ци углав ном као ску пу про грам ских опре-
дје ље ња над ле жних чи ни ла ца (нај че шће овла ште них др жав них 
функ ци о не ра) ко ји ма они у име од ре ђе ног су бјек та ис ка зу ју на мје-
ре о ци ље ви ма и по ступ ци ма ко је ће ко ри сти ти да би по ста вље не 
ци ље ве оства ри ли на ме ђу на род ном пла ну. Да кле, ова квим при сту-
пом се по тен ци ра оно што је у спољ ној по ли ти ци вољ но, су бјек-
тив но.“3) Ја сно је да ова два при сту па, узев ши их по је ди нач но или 
за јед но, ни су до вољ на за ана ли зу нор ма тив ног мо де ла кре и ра ња и 
ре а ли за ци је спољ не по ли ти ке. Ме ђу тим, иако се мо ра ју до пу ни ти, 

2) Ibid., стр. 135.

3) Иво Висковић: „Појам спољне политике и научног изучавања спољне политике“, у:  
Висковић, Иво, ур., СпољнаполитикаЈугославије–репетиторијум,Факултет политич-
ких наука, Београд, 1991, стр. 8-9.
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тј. про ши ри ти, они су ну жни, тим пре што се мо же при ме ти ти да  
„пр ви при ступ пред ста вља од раз усмје ра ва ња па жње на поступа-
ње у спољ ној по ли ти ци (тј. фа зу ње не ре а ли за ци је, а дру ги се кон-
цен три ра на планирање,конципирање (тј. фа зу кре и ра ња спољ не 
по ли ти ке).“4) Та ко про фе сор Ви ско вић до ла зи до све о бу хват не де-
фи ни ци је спољ не по ли ти ке: то је „скуп (прав но-по ли тич ки оба ве-
зу ју ћих) ста во ва утвр ђе них на нај ви шем ни воу не ког су бјек та ме-
ђу на род них од но са (нај че шће др жа ве), ко ји ма су од ре ђе ни ци ље ви 
ко је тај су бјект же ли по сти ћи у цје ли ни ме ђу на род них од но са или 
пре ма по је ди ним њи хо вим су бјек ти ма и сред ства за оства ри ва ње 
тих ци ље ва, као и скуп ак тив но сти ко је су бјект под у зи ма да би те 
ци ље ве у прак си оства рио.“5) 

Ба рем још две де фи ни ци је спољ не по ли ти ке су че сто ци ти-
ра не у до ма ћој ли те ра ту ри. Про фе сор Мо мир Стој ко вић пра ви раз-
ли ку из ме ђу спољ не по ли ти ке као по ли тич ке де лат но сти и спољ не 
по ли ти ке као пред ме та на уч ног про у ча ва ња. Та ко је спољ на по-
ли ти ка, схва ће на као по ли тич ка де лат ност, „све у куп на де лат ност 
др жа ве на ме ђу на род ном пла ну“6), док је пред мет на у ке о спољ ној 
по ли ти ци „ак тив ност по је ди них др жа ва, њи хо во де ло ва ње у од но-
си ма с дру гим др жа ва ма, у окви ри ма оп штег ста ња у ме ђу на род ној 
за јед ни ци и ме ђу на род ним од но си ма, али мо ти ви са но њи хо вим 
вла сти тим ин те ре си ма ко ји су по ред ста ња у ме ђу на род ној за јед-
ни ци усло вље ни и ни зом фак то ра уну тра шњег раз во ја др жа ве.“7) 
По но во ва ља уочи ти освр та ње ауто ра на „фак то ре уну тра шњег 
раз во ја др жа ве“, ко ји ма без сум ње при па да ју и ка рак те ри сти ке по-
ли тич ког си сте ма. Про фе сор Во јин Ди ми три је вић аутор је са же те 
али са др жај не де фи ни ци је спољ не по ли ти ке. Он ка же да се на у ка 
ба ви спољ ном по ли ти ком као “по ли тич ким од но си ма у ко је је дан 
су бјект ме ђу на род них од но са сту па са дру ги ма та квим су бјек ти-
ма“.8) У ино стра ној ли те ра ту ри, ши ро ко је при хва ће на де фи ни ци ја 
ко ју да је Кри сто фер Хил. Спољ на по ли ти ка је, пре ма Хи лу, „скуп 
зва нич них спољ них од но са ко је не за ви сни ак тер (нај че шће др-

4) Ibid., стр. 9.

5) Ibid.

6) Велибор Гавранов и Момир Стојковић, Међународни односи и спољна политика
Југославије, Савремена администрација, Београд, 1972, стр. 14.

7) Ibid.

8) Војин Димитријевић и Радослав Стојановић, Основи теорије међународних односа, 
Службени лист СФРЈ, Београд, 1977, стр. 198.
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жа ва) одр жа ва у ме ђу на род ним од но си ма“9). Пре ма Хи лу, да кле, 
спољ ну по ли ти ку чи ни са мо званични део спољ них од но са др жа-
ве, док све вр сте не фор мал ног  оп ште ња оста ју из ван оби ма овог 
пој ма. Еван сов и Њу не мов Речникмеђународниходноса ну ди нео-
бич ну де фи ни ци ју спољ не по ли ти ке, као “де лат но сти по мо ћу ко је 
др жав ни ак те ри де лу ју, ре а гу ју и оп ште (act, re act and in ter act)”10). 
Ови ауто ри та ко ђе на гла ша ва ју да је кључ но свој ство спољ не по-
ли ти ке то што она пред ста вља „гра нич ну ак тив ност“, од но сно што 
мо ра под јед на ко успе шно да од го ва ра на иза зо ве уну тра шњег и 
спо ља шњег окру же ња.

ПОЈАМКРЕИРАЊАИРЕАЛИЗАЦИЈЕ
СПОЉНЕПОЛИТИКЕ

Као што је то слу чај и са уну тра шњом по ли ти ком – у свим 
ње ним обла сти ма – та ко се и спољ на по ли ти ка осми шља ва и спро-
во ди у скла ду са ма ње или ви ше раз ви је ним про це ду ра ма (при 
че му су ове про це ду ре, сва ка ко, ри гид ни је у обла сти спро во ђе ња 
не го кре и ра ња спољ не по ли ти ке). Све де лат но сти ин сти ту ци ја и 
по је ди на ца у чи јем је по љу де ло ва ња и спољ на по ли ти ка има ју 
сво је ме сто у про це су ње ног кре и ра ња и/или ре а ли за ци је. Оста је 
отво ре но пи та ње да ли се овим де лат но сти ма сма тра са мо про цес 
до но ше ња спољ но по ли тич ких од лу ка и њи хо вог спро во ђе ња, или 
ту спа да ју и прет хо де ће рад ње, по пут утвр ђи ва ња на че ла и иде о-
ло шких по сту ла та. Ову ли ни ју по де ле пра ти и мо гу ће дво ја ко од-
ре ђе ње про це са кре и ра ња и ре а ли за ци је спољ не по ли ти ке. Пре о-
вла ђу ју, да кле, два схва та ња: „шире, (тј. као це ло ку пан про цес од 
утвр ђи ва ња иде о ло шких ста во ва до до но ше ња и ре а ли за ци је са-
свим кон крет них од лу ка)“ и „уже (тј. са мо као пи та ње од лу чи ва ња 
у обла сти спољ не по ли ти ке)“.11)

Опре де љи ва ње за јед но од на ве де них схва та ња кон цеп-
та умно го ме ће усло ви ти ана ли тич ки оквир про у ча ва ња спољ не 
по ли ти ке. При то ме, чи ни се очи глед ним да су пред но сти ши рег 
схва та ња, у од но су на уже, ви ше стру ке. Нај пре, ми мо про у ча ва-

9) Christopher Hill, TheChangingPoliticsofForeignPolicy, Basingstoke, Palgrave Macmil-
lan, 2003, нав. према Smith, Steve; Hadfield, Amelia and Dunne, Tim, eds., ForeignPolicy:
Theories,Actors,Cases, Oxford University Press, Oxford, 2008, p. 8.

10) Graham Evans, Jeffrey Newnham, Dictionary of International Relations, Penguin Books, 
London, p. 179.

11) Иво Висковић: „Креирање и реализација спољне политике Југославије“ у:  Висковић, 
Иво, ур., Спољна политика Југославије – репетиторијум, Факултет политичких наука, 
Београд, 1991, стр. 87.
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ња иде о ло шке по за ди не ак те ра по ли тич ког си сте ма ко ји кре и ра ју и 
спро во де спољ ну по ли ти ку, овај про цес је го то во не мо гу ће ва ља но 
раз у ме ти. Ово сто га што је иде о ло ги ја – чак и у са вре ме ном, по-
сти де о ло шком до бу – је дан од пр вих по кре та ча сва ке (па и спољ не) 
по ли ти ке. Да ље, са зна ња о про це си ма спољ но по ли тич ког од лу чи-
ва ња (иако зна чај на, а у са вре ме ној свет ској на у ци о спољ ној по ли-
ти ци и ве о ма це ње на), би ла би го то во не у по тре бљи ва уко ли ко се 
не би до пу ни ла ис тра жи ва њи ма о спро во ђе њу спољ но по ли тич ких 
од лу ка. На кра ју, ја сно је да це ло ку пан про цес кре и ра ња и ре а ли-
за ци је спољ не по ли ти ке об у хва та број не и ра зно вр сне фа зе и су-
бјек те, те је са мо њи хо вим це ло ви тим и си сте мат ским из у ча ва њем 
мо гу ће до ћи до ва ља них и по у зда них са зна ња.

У скла ду са тим, ми ће мо (по пут про фе со ра Ви ско ви ћа) при-
хва ти ти ши ре од ре ђе ње од ре ђе ње кон цеп та кре и ра ња и ре а ли за-
ци је спољ не по ли ти ке, де фи ни шу ћи га као „вид по ли тич ког про-
це са ис по ље ног кроз низ ак тив но сти ко ји ма се ин те ре си основ них 
дру штве них гру па по ли тич ким раз ја шња ва њем на ни воу нај ви ших 
ор га на су бјек та ко ји је у пи та њу (нај че шће др жа ве) пре тва ра ју у 
прав но-по ли тич ки оба ве зу ју ће ста во ве о ци ље ви ма и/или сред-
стви ма спољ не по ли ти ке, а ко ји се кон кре ти за ци јом и прак тич ним 
чи ње њем оства ру ју у прак си од но са са дру гим су бјек ти ма ме ђу на-
род них од но са“.12) 

Очи глед но је да на ве де на де фи ни ци ја об у хва та го то во све 
зна чај не еле мен те пој ма спољ не по ли ти ке (про цес, ин те ре си, ор-
га ни, прав но-по ли тич ка оба ве зност, од лу ке, ци ље ви и сред ства, 
прак тич но чи ње ње) и пред ста вља ва ља ну осно ву за да ље  и ду бље 
ис тра жи ва ње. Та ко ђе, це ло ку пан мо дел ко ји је Иво Ви ско вић раз-
вио за по тре бе ана ли зе спољ но по ли тич ког про це са у бив шој Ју го-
сла ви ји, на сле де ћим стра ни ца ма ће би ти украт ко пред ста вљен и, 
уз ну жне ко рек ци је, при ме њен у ис тра жи ва њу кре и ра ња и спро во-
ђе ња спољ не по ли ти ке у Ре пу бли ци Ср би ји.

Нормативниистварнимоделкреирања
иреализацијеспољнеполитике

Про цес кре и ра ња и ре а ли за ци је спољ не по ли ти ке има сво је 
ме сто у прав но-по ли тич ком си сте му др жа ве. На чин на ко ји је ова 
област (пре све га, ка да је реч о ор га ни ма и функ ци о не ри ма, њи-
хо вим над ле жно сти ма и овла шће њи ма и вр ста ма ака та ко је до но-
се) уре ђе на ва же ћим про пи си ма (по себ но устав ним и за кон ским), 
пред ста вља нормативнимодел про це са. Че сто је ме ђу тим, уоч-

12) Ibid.
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љив рас ко рак (ко ји мо же би ти го то во бе зна ча јан, али и су штин ски) 
из ме ђу про пи са ног мо де ла и кон крет не прак се, од но сно фак тич-
ког ста ња. Ово фак тич ко ста ње у обла сти кре и ра ња и ре а ли за ци је 
спољ не по ли ти ке на зи ва се стварниммоделом, ко ји се, да кле, од 
нор ма тив ног мо же ви ше или ма ње раз ли ко ва ти, или се са њи ме ви-
ше или ма ње по кла па ти.

Узро ци раз ми мо и ла же ња из ме ђу нор ма тив ног и ствар ног мо-
де ла мо гу би ти раз ли чи ти. У др жа ва ма у чи јим је прав ним си сте-
ми ма област спољ не по ли ти ке ма ње пре ци зно ре гу ли са на, оста вља 
се ве ли ки про стор во лун та ри зму и ар би трар ном во ђе њу по ли ти-
ке, што уве ћа ва мо гућ ност раз ли ко ва ња нор ма тив ног од ствар ног 
мо де ла кре и ра ња и ре а ли за ци је спољ не по ли ти ке. Та ко ђе, у та ко-
зва ним др жа ва ма у тран зи ци ји, чи ја устав ност че сто ни је са свим 
за о кру же на и пот пу но ста бил на, и где су на че ла вла да ви не пра ва 
још увек у по во ју, на чел но су ве ће мо гућ но сти овог раз ли ко ва ња. 
Ме ђу тим, ни на пред не, де мо крат ске др жа ве, са ду гом и раз ви је ном 
устав ном тра ди ци јом, не мо гу са сма тра ти са свим иму ним на та ква 
од сту па ња. Као при мер се мо гу на ве сти Сје ди ње не аме рич ке др жа-
ве, где у про це си ма кре и ра ња сва ке, па и спољ не по ли ти ке, че сто 
да ле ко од очи ју јав но сти, ве ли ку уло гу игра ју раз ли чи те ин те ре сне 
гру пе и ло би ји13), док ве ли ки ути цај на до но си о це спољ но по ли тич-
ких од лу ка има ју раз ли чи те вр сте think-tank-ова, по пут чу ве ног Са-
ве та за спољ не од но се (TheCouncilonForeignRelations).14)

Фазеукреирањуиреализацијиспољнеполитике

Пре не го што се спољ но по ли тич ка од лу ка до не се, а за тим 
и спро ве де у де ло, ну жно је пре по зна ти ода кле до ла зи по ли тич ки 
им пулс за њу, ува жи ти ин те ре се во де ћих дру штве них гру па и по-
ли тич ких су бје ка та, осмо три ти уну тра шње и спо ља шње окру же ње 
и фор му ли са ти кон крет не ци ље ве и њи ма при ме ре на а до ступ на 
сред ства. Та ко ђе, уко ли ко се те жи очу ва њу ле гал но сти и ле ги тим-
но сти по ли тич ког си сте ма, ну жно је да у про це су уче ству ју они 
су бјек ти/ор га ни ко ји су, пре ма уста ву и за ко ни ма др жа ве, за то над-
ле жни, као и да се њи хо ве функ ци је оба вља ју на устав ни и за ко нит 
на чин. Вер ти кал на и хо ри зон тал на  ана ли за по ме ну тих су бје ка та 

13) Упор. Миодраг Јовичић, Велики уставни системи, ИРО Светозар Марковић, Београд, 
1984, стр. 126-127; Вучина Васовић, Савремени политички системи, Научна књига, 
Београд, 1987, стр. 115-116; Stephen M. Walt and John J. Mearsheimer, The Israel Lobby 
and U.S. Foreign Policy, Farrar, Straus and Giroux, New York, 2007.

14) Упор. Драган Р. Симић, Светска политика, Факултет политичких наука – Чигоја штампа, 
Београд, 2009, стр. 21-24. Такође, Iztok Bojović, “Think tanks in the USA”, Western Bal-
kans Security Observer,  № 12, January-March 2009, pp. 68-77.
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ука зу је на по сто ја ње – уну тар њих – нивоa, центара и јединица 
кре и ра ња и ре а ли за ци је спољ не по ли ти ке.15)

Као функ ци је ко је се оба вља ју у окви ру раз ли чи тих фа за 
кре и ра ња и ре а ли за ци је спољ не по ли ти ке, мо гу се из дво ји ти: ин-
фор ми са ње, ту ма че ње, за сту па ње ин те ре са, ин стру и са ње, ко ор ди-
ни са ње, рас пра вља ње и од лу чи ва ње.16) Го то во сва ка од ових функ-
ци ја мо же се ја ви ти, и ја вља се (са ве ћим или ма њим на гла ском), у 
го то во свим фа за ма про це са. При то ме се уоча ва да се, ка ко се про-
цес раз ви ја – од утвр ђи ва ња оп штих ста во ва, пре ко до но ше ња од-
лу ка до њи хо вог спро во ђе ња – ме ња и зна чај по је ди них функ ци ја: 
уоп ште узев ши, у за чет ку про це са су до не кле из ра же ни је функ ци је 
ту ма че ња и за сту па ња ин те ре са, док у ка сни јим фа за ма ра сте зна-
чај „опе ра тив них“ функ ци ја, по пут ко ор ди ни са ња и од лу чи ва ња. 
Зна чај функ ци је ин фор ми са ња јед нак је – и из ван ре дан – у свим 
фа за ма про це са.

Креирањеспољнеполитике

Мо же се ре ћи да спољ но по ли тич ка ак тив ност од ре ђе ног су-
бјек та (у овом слу ча ју, др жа ве) у су штин ском сми слу от по чи ње 
кре и ра њем спољ не по ли ти ке. Кре и ра ње се мо же ва ља но из вр ши ти 
са мо уз по зна ва ње објек тив них усло ва и окол но сти уну тар ко јих 
др жа ва има про стор за спољ но по ли тич ко де ло ва ње.  По зна ва ње 
та квих усло ва омо гу ћа ва да се ин те ре си, у окви ру си сте ма, фор-
му ли шу као оба ве зу ју ће од лу ке ко је ће се спро во ди ти у фа зи ре а-
ли за ци је.

Про цес кре и ра ња спољ не по ли ти ке мо же се, да кле, по де ли ти 
на три ре ла тив но са мо стал не фа зе (та ква по де ла је ду бо ко оправ-
да на са ста но ви шта ис тра жи ва ња; у ствар но сти су гра ни це ме ђу 
раз ли чи тим фа за ма да ле ко флек си бил ни је и по не кад те шко пре по-
зна тљи ве):

1) Фаза иницијативе: „На ста ја ње (на раз ли чи те на чи не) 
ре ле вант них ин фор ма ци ја ко је, на кон ин ди ви ду ал не 
или ко лек тив не ин тер пре та ци је, би ва ју при хва ће не као 
осно ва за ак ти ви ра ње чи та вог про це са.“17) У ствар но-
сти, нај че шће ни је ни ма ло ла ко пре по зна ти и са си гур-
но шћу утвр ди ти где, ка да и ка ко на ста ју ре ле вант не ин-

15) Иво Висковић: „Креирање и реализација спољне политике Југославије“ у:  Висковић, 
Иво, ур.: Спољна политика Југославије – репетиторијум, Факултет политичких наука, 
Београд, 1991, стр. 89.

16) Ibid., стр. 88.

17) Ibid.
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фор ма ци је, ко је се при хва та ју као осно ва за по кре та ње 
про це са. Ка сни је ће се, на при ме ру по ли тич ког си сте ма 
Ср би је, по ка за ти ко ји ор га ни су над ле жни за по кре та-
ње про це са кре и ра ња спољ не по ли ти ке, од но сно, ко има 
ин сти ту ци о нал но пра во ини ци ја ти ве у овој обла сти.

2) Фа за артикулацијеиагрегацијеинтереса: „Су че ља ва ње 
по је ди них су бје ка та по ли тич ког си сте ма (или дру гог ви-
да струк ту ре су бјек та ко ји ни је др жа ва) с ин фор ма ци ја-
ма о од ре ђе ном ста њу или про мје ни ста ња (укљу чу ју ћи 
и ан ти ци па ци ју про мје не) уну тар су бјек та или у ме ђу на-
род ном окру же њу, а ко ја про мје на спа да у до мен спољ-
но по ли тич ког ра зр је ша ва ња, као и ме ђу соб но су че ља ва-
ње ин те ре са раз ли чи тих су бје ка та ко ји ма су ини ци јал не 
ин фор ма ци је о про мје на ма до ступ не, те фор ми ра ње по-
је ди нач них или груп них при је дло га за за у зи ма ње спољ-
но по ли тич ких ста во ва“.18) Ово је фа за  у ко јој по сто ји 
нај ви ше про сто ра и мо гућ но сти за уплив ва нин сти ту ци-
о нал них ути ца ја на кре и ра ње спољ не по ли ти ке. Раз лог 
то ме је чи ње ни ца да су ин те ре си (као је дан од кључ них, 
ако не и кључ ни по јам  у по ли ти ци уоп ште) глав ни по-
кре та чи по ли тич ког де ло ва ња го то во свих дру штве них 
гру па, укљу чу ју ћи ту и оне гру па ци је чи ја знат на по ли-
тич ка моћ мо же би ти у су штин ској дис про пор ци ји са 
њи хо вим де мо крат ском ле ги ти ми те том или ле гал но шћу. 
Ва ља на ин сти ту ци о нал на уре ђе ност јед на је од чвр стих 
бра на та квим упли ви ма „ар кан ских си ла“ у про цес кре и-
ра ња (спољ не) по ли ти ке, али ап со лут на за шти та се чи ни 
као нео ства ри ва за ми сао. При то ме, ва ља под се ти ти да 
не мо ра сва ки спо ља шњи ути цај  би ти ауто мат ски ока-
рак те ри сан као не ле га лан и не ле ги ти ман. Ко нач но, ис-
ход ове фа зе је су ја сно ар ти ку ли са ни ин те ре си, по год ни 
да бу ду фор му ли са ни као кон крет не спољ но по ли тич ке 
од лу ке од стра не ор га на ко ји је за то над ле жан.

3) Фа за одлучивања: „Пре тва ра ње ин те ре са у прав но-по-
ли тич ки оба ве зу ју ће од лу ке о ци ље ви ма и/или сред-
стви ма спољ не по ли ти ке да тог су бјек та.“19) Као што је 
ра ни је ре че но, по сто је ста но ви шта да је ово (спољ но по-
ли тич ко од лу чи ва ње – foreign  policy decision-making),  
је ди на област ко ју тре ба сма тра ти пред ме том из у ча ва ња 

18)  Ibid.

19)  Ibid.



СПМброј4/2010,годинаXVII,свеска30. стр.127-152.

136

про це са кре и ра ња и ре а ли за ци је спољ не по ли ти ке. Та-
да се по на ша ње до но си ла ца спољ но по ли тич ких од лу ка 
мо же ту ма чи ти по мо ћу раз ли чи тих мо де ла.20) Из већ по-
ме ну тих раз ло га, чи ни се да ста но ви шта о спољ но по-
ли тич ком од лу чи ва њу као је ди ном пред ме ту из у ча ва ња 
про це са кре и ра ња и ре а ли за ци је спољ не по ли ти ке ни-
су са свим ис прав на, али је не спор но је уло га ове фа зе 
у це ло куп ном про це су од су штин ског зна ча ја. На и ме, 
без по зна ва ња ар ти ку ли са них ин те ре са, уоб ли че них као 
оба ве зу ју ће од лу ке над ле жних др жав них ор га на, не би 
би ло мо гу ће го во ри ти о по сто ја њу ко хе рент не др жав не 
спољ не по ли ти ке, ни ти о ње ном спро во ђе њу.

Реализацијаспољнеполитике

Већ је на го ве ште но да раз ли ке и гра ни це из ме ђу про це са 
кре и ра ња и про це са ре а ли за ци је спољ не по ли ти ке ни су ни чвр сте, 
ни ти увек очи глед не. Раз ло зи су ба рем дво ја ки. Са јед не стра не, 
функ ци је чи јим оба вља њем се спољ на по ли ти ка кре и ра и ре а ли зу-
је су че сто исто вет не, док је раз ли ка тек у кон тек сту (вре мен ском, 
ин сти ту ци о нал ном, те ри то ри јал ном...) њи хо вог оба вља ња. До бар 
при мер је функ ци ја ин фор ми са ња, ко ја се не пре кид но оба вља у 
свим фа за ма про це са. Са дру ге стра не, ор га ни ко ји оба вља ју ове 
функ ци је че сто су исти, па је у не пре ки ну том то ку њи хо вог де ло-
ва ња те шко уочи ти ка да се са кре и ра ња од лу ке пре шло на  ње ну 
ре а ли за ци ју или, по но во, на кре и ра ње но вих или из ме ну по сто је-
ћих од лу ка у скла ду са про ме ном од го ва ра ју ћих де тер ми нан ти или 
до ступ них сред ста ва. Про фе сор Ви ско вић сма тра да „у те о риј ском 
сми слу, мо же мо као кри те ри јум раз ли ко ва ња узе ти са зна ње да ли 
се ра ди о промјени (ства ра њу но вих или од ри ца њу од ста рих) ци-
ље ва и/или сред ста ва – и та да је у пи та њу кре и ра ње, или се ра ди 
о по сту па њу (укљу чу ју ћи и од лу чи ва ње о кон крет ним об ли ци ма 
у слу ча ју прет ход но са мо на чел но за у зе тих ста во ва) без измјене 
ци ље ва и/или сред ста ва спољ не по ли ти ке – а та да се ра ди о ре а-
ли за ци ји.“21) Ма да ни овај на чин раз ли ко ва ња не мо же би ти у пот-
пу но сти по у здан (јер је, по на шем ми шље њу, ипак мо гу ће вр ши ти 
– ма кар фор мал не – из ме не спољ но по ли тич ких ци ље ва и сред ста ва 
и у фа зи ре а ли за ци је спољ не по ли ти ке, као што про цес кре и ра ња 

20) Упор.: Janice Gross Stein, “Foreign policy decision-making: rational, psychological, and neu-
rological models”, in: Smith, Steve; Hadfield, Amelia and Dunne, Tim, eds.,ForeignPolicy:
Theories,Actors,Cases, Oxford University Press, Oxford, 2008, pp. 101-114.

21) Иво Висковић: „Креирање и реализација спољне политике Југославије“ у:  Висковић, 
Иво, ур., СпољнаполитикаЈугославије–репетиторијум,Факултет политичких наука, 
Београд, 1991, стр. 89.
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не мо ра под ра зу ме ва ти про ме ну ци ље ва и сред ста ва – већ  се мо-
же, на при мер, го во ри ти и са мо о про ме ни ин стру ме на та у окви ру 
истог сред ства), чи ни се да је кри те ри јум (не)про мен љи во сти ци-
ље ва и сред ста ва нај пре ци зни ји ко ји се у овом по гле ду мо же раз-
ви ти.

Уко ли ко би тре ба ло од ре ди ти са став не еле мен те про це са 
ре а ли за ци је спољ не по ли ти ке, мо гла би се уочи ти „два раз ли чи-
та ви да ак тив но сти: конкретизација кре и ра њем утвр ђе них на чел-
них ста во ва о ци ље ви ма и/или сред стви ма спољ не по ли ти ке, те 
непосредноостваривање у прак си утвр ђе не спољ не по ли ти ке“.22) 
При то ме, тре ба при ме ти ти да се ре а ли за ци јом спољ не по ли ти ке у 
ужем сми слу мо же сма тра ти и са мо дру ги вид ак тив но сти, то јест 
ње но не по сред но спро во ђе ње.

Контролно-надзорнафункција

У свом ра ду, чи ју схе му и ми пра ти мо при ли ком ис тра жи ва-
ња, про фе сор Иво Ви ско вић по ми ње кон трол но-над зор ну функ ци-
ју као об лик по врат не спре ге (feed-back) и тре ћи еле мент кон цеп та 
кре и ра ња и ре а ли за ци је спољ не по ли ти ке, али се њо ме де таљ ни је 
не ба ви. На овом ме сту ће мо са мо на гла си ти зна чај оства ри ва ња 
раз ли чи тих об ли ка над зо ра и кон тро ле (ка ко уну тра шње, та ко и 
спо ља шње – не за ви сне) над ра дом др жав них ор га на над ле жних за 
кре и ра ње и спро во ђе ње спољ не по ли ти ке; на чи ни оба вља ња ове 
функ ци је у обла сти спољ не по ли ти ке у по ли тич ком си сте му Ср би-
је, као и ор га ни и ин сти ту ци је над ле жни за ње но оба вља ње, би ће 
по ме ну ти ка сни је.

СУБЈЕКТИКРЕИРАЊАИРЕАЛИЗАЦИЈЕ
СПОЉНЕПОЛИТИКЕИПРАВНИ
ОКВИРЊИХОВОГДЕЛОВАЊАУ
ПОЛИТИЧКОМСИСТЕМУСРБИЈЕ

Ка ко се у на у ци о ме ђу на род ним од но си ма на пу шта ло ста но-
ви ште да је др жа ва је ди ни су бјект ме ђу на род них од но са и при хва-
та ло по сто ја ње ме ђу на род них ор га ни за ци ја и ин сти ту ци ја, тран-
сна ци о нал них ор га ни за ци ја, раз ли чи тих по ли тич ких гру па ци ја, 
па и по је ди на ца као ауто ном них ак те ра на ме ђу на род ној сце ни23), 
по ста ја ло је ја сно да се го то во сви ови су бјек ти мо гу сма тра ти и 

22) Ibid.

23) Војин Димитријевић и Радослав Стојановић, Међународниодноси, Службени лист СРЈ, 
Београд, 1996, стр. 83-136.
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су бјек ти ма спољ не по ли ти ке. Ме ђу тим, као што се ви ди, из ме ђу 
оста лог, и из ра ни је ци ти ра них де фи ни ци ја спољ не по ли ти ке, др-
жа ве се и да ље сма тра ју кључ ним су бјек ти ма ме ђу на род них од но-
са и нај зна чај ни јим ак те ри ма спољ не по ли ти ке. Да кле, иако број 
ме ђу на род них вла ди них и не вла ди них ор га ни за ци ја, тран сна ци о-
на ци о нал них ор га ни за ци ја и ме ђу на род них по ли тич ких гру па ци ја 
да ле ко пре ва зи ла зи број др жа ва – број не за ви сних др жа ва, чла ни-
ца и неч ла ни ца УН је око две сто ти не, док се број оста лих ак те ра 
ме ри де се ти на ма хи ља да – по ље  ме ђу на род ног де ло ва ња др жа ва 
сма тра се зна чај ни јим и да ле ко се жни јим. Ово је ра зу мљи во, с об-
зи ром на моћ ко ју за оства ри ва ње сво јих ци ље ва на рас по ла га њу 
има ју др жа ве, у од но су, на при мер,  на моћ ве ли ке ве ћи не ме ђу-
на род них вла ди них и, на ро чи то, не вла ди них ор га ни за ци ја. Ов де, 
ипак, ва ља на чи ни ти две на по ме не. Пр во, на пред ре че но се од но си, 
пре вас ход но, на моћ схва ће ну у тра ди ци о нал ном сми слу, то јест – 
вој ну моћ. Раз лог то ме је чи ње ни ца да, на при мер, ни во еко ном ске 
мо ћи по је ди них мул ти на ци о нал них кор по ра ци ја ви ше стру ко пре-
ва зи ла зи еко ном ску моћ ве ли ког бро ја др жа ва.24) Дру го, и ка да се 
узму у об зир сви по јав ни об ли ци мо ћи у ме ђу на род ним од но си ма 
(вој на, еко ном ска, по ли тич ка, „ме ка“ моћ), гор ња тврд ња ва жи у 
од но су на оне др жа ве ко је се у ме ђу на род ном си сте му из два ја ју 
као ве ли ке си ле и ја ке-ста бил не др жа ве, док у слу ча ју ве ћи не др-
жа ва ства ри сто је уне ко ли ко дру га чи је.

Ка ко др жа ве у ме ђу на род ној аре ни мо ра ју де ло ва ти по сред-
ством сво јих ор га на и ин сти ту ци ја, то је за раз у ме ва ње спољ но-
по ли тич ког де ло ва ња др жа ве, за пра во, ну жно из у чи ти де ло ва ње 
ње них ор га на над ле жних за де ло ва ње спољ не по ли ти ке. У окви ру 
овог за дат ка, да кле, по ста вља ју се два пи та ња: ко ји су ор га ни и ин-
сти ту ци је уну тар по ли тич ког си сте ма др жа ве над ле жни за област 
спољ не по ли ти ке, те у скла ду са ко јим пра ви ли ма и про це ду ра ма 
они уче ству ју у про це су кре и ра ња и ре а ли за ци је спољ не по ли ти ке, 
од но сно ко ји је нор ма тив ни оквир њи хо вог де ло ва ња.

Про у ча ва ју ћи про цес кре и ра ња и ре а ли за ци је спољ не по-
ли ти ке у Со ци ја ли стич кој Фе де ра тив ној Ре пу бли ци Ју го сла ви ји, 
про фе сор Иво Ви ско вић је из дво јио сле де ће вр сте ор га на ко ји су 
де ло ва ли у овој обла сти:

1) др жав не ор га не (ор га не вла сти),
2) по ли тич ко-кон сул та тив не ор га не,
3) дру штве но-по ли тич ке ор га ни за ци је,

24) Упор.: Џозеф С. Нај, Какоразумеватимеђународнесукобе, Стубови културе, Београд, 
2006, стр. 25-30.
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4) при вред не асо ци ја ци је и 
5) оста ле су бјек те.25)

Ове схе ме се, уз из ве сне ну жне ко рек ци је, а услед дра ма тич-
них про ме на дру штве но-по ли тич ког си сте ма, и ми при др жа ва мо 
при ли ком про у ча ва ња нор ма тив ног мо де ла кре и ра ња и ре а ли за ци-
је спољ не по ли ти ке у Ср би ји.

Ма да је те шко оспо ри ва „чи ње ни ца да спољ на по ли ти ка ни-
је пред мет уста ва у оној ме ри као што су то пи та ња уну тра шњег 
по ли тич ког си сте ма“26), ипак је исто та ко не спор но да устав, уко-
ли ко ње го ву са др жи ну (materiaconstitutionis) чи не пи та ња ве за на 
за државнувласт – по ред  пи та ња ко ја се од но се на друштво и 
грађане – од ре ђу ју ће ути че и на област спољ не по ли ти ке. „Гру па 
пи та ња ве за на за др жав ну власт об у хва та раз ли чи те на чи не фор-
ми ра ња вла сти (из бор, по ста вље ње, по де лу вла сти на раз ли чи те 
др жав не ор га не, од но се из ме ђу др жав них ор га на, ак те ко је они до-
но се.“27) Сва ова пи та ња ну жно до ти чу и, као што смо ре кли, од ре-
ђу ју област спољ не по ли ти ке, а устав не нор ме да ље се раз ра ђу ју 
за ко ни ма и под за кон ским ак ти ма, са чи ња ва ју ћи та ко нор ма тив ни 
оквир кре и ра ња и ре а ли за ци је спољ не по ли ти ке. По ред то га, на 
на чел ном ни воу, Устав Ре пу бли ке Ср би је, у чла ну 16., про пи су је да 
„спољ на по ли ти ка Ре пу бли ке Ср би је по чи ва на оп ште при зна тим 
прин ци пи ма и пра ви ли ма ме ђу на род ног пра ва. Оп ште при хва ће на 
пра ви ла ме ђу на род ног пра ва и по твр ђе ни ме ђу на род ни уго во ри са-
став ни су део прав ног по рет ка Ре пу бли ке Ср би је и не по сред но се 
при ме њу ју. По твр ђе ни ме ђу на род ни уго во ри мо ра ју би ти у скла ду 
с Уста вом.“28)

Државниоргани–органивласти

Као ор га не др жав не вла сти мо же мо од ре ди ти, у фор мал-
ном сми слу, оне ор га не и ин сти ту ци је по ли тич ког си сте ма29) ко ји 
су, пре ма ва же ћим устав ним и за кон ским про пи си ма, над ле жни за 

25) Иво Висковић: „Креирање и реализација спољне политике Југославије“ у:  Висковић, 
Иво, ур., СпољнаполитикаЈугославије–репетиторијум,Факултет политичких наука, 
Београд, 1991, стр. 93.

26) Радослав Стојановић, Спољнаполитикаидржавноуређење, Досије, Београд, 2001, стр. 
212.

27) Ратко Марковић, Уставноправоиполитичкеинституције, ИПД Јустинијан, Београд, 
2006, стр. 35.

28) Устав Републике Србије,СлужбенигласникРепубликеСрбије,бр.98/06

29) За општи преглед институција у политичком систему Србије, видети: Милан Н. 
Јовановић, ПолитичкеинституцијеуполитичкомсистемуСрбије, Институт за поли-
тичке студије, Београд, 2008.
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оба вља ње раз ли чи тих функ ци ја др жав не вла сти. „Др жав не де лат-
но сти, не за ви сно од атри бу ци ја, тј. уло ге и дру штве них ци ље ва др-
жа ве, усме ре не су на ства ра ње за ко на, управ ног ак та или пре су де. 
Те де лат но сти др жа ве ко је стре ме раз ли чи тим прав ним ци ље ви ма 
је су функ ци је др жа ве. Де лат но сти ко је стре ме јед ном истом прав-
ном ци љу, обра зу ју јед ну функ ци ју др жа ве. Др жав на власт вр ши се 
број ним и раз ли чи тим об ли ци ма де лат но сти др жа ве, тј. др жав них 
органa чи ји су ко нач ни из ра зи раз ли чи ти – ства ра ње ап стракт них 
од ре да ба, кон крет них на ред би или вр ше ње ма те ри јал них рад њи – 
па су оту да раз ли чи те и функ ци је др жа ве.“30) Ове функ ци је се, при-
ме ном објек тив них или ма те ри јал них ме ри ла, мо гу по де ли ти на 
за ко но дав ну, из вр шно-управ ну и суд ску. Суд ска гра на вла сти ни је 
спољ но по ли тич ки ак тер – обла сти у ко ји ма се од ви ја ме ђу на род на 
са рад ња пра во суд них ор га на (по пут, на при мер, ме ђу на род не прав-
не по мо ћи) – те шко да се мо гу сма тра ти де ло ви ма спољ не по ли-
ти ке. По ред за ко но дав не де лат но сти, чи ји је глав ни циљ до но ше-
ње за ко на – да кле, ства ра ње ве ли ког бро ја оп штих прав них нор ми 
– основ ни пред мет на шег ин те ре со ва ња је сте из вр шна функ ци ја 
Са став ни де ло ви из вр шне функ ци је др жа ве су управ на функ ци ја 
и функ ци ја вла де. „Управ ном функ ци јом др жа ва се ‘ста ра о јав-
ним ин те ре си ма ко је пре у зи ма као сво је соп стве не ин те ре се’. To 
чи ни кон крет ним и из вр шним прав ним ак ти ма ко ји ма се из вр ша ва 
дис по зи ци ја за ко на. Функ ци ја вла де не ма за пред мет по је ди нач не 
јав не ин те ре се, не го ‘це ло куп ни жи вот др жа ве, узе те у це ло сти’ 
[S. Fo de ra ro]“.31) Из на ве де ног је ја сно да област спољ не по ли ти-
ке пре вас ход но спа да у функ ци је вла де, уну тар из вр шних функ ци-
ја др жа ве. У по ли тич ком си сте му Ср би је, ове функ ци је оба вља ју 
Вла да и ње на ми ни стар ства, те пред сед ник Ре пу бли ке. Ка да је реч 
о спољ ној по ли ти ци, ме ђу раз ли чи тим др жав ним ор га ни ма вла да 
на че ло са рад ње: пре ма чла ну 3. За ко на о спољ ним по сло ви ма32), 
др жав ни ор га ни ме ђу соб но са ра ђу ју на по сло ви ма за ко је су над-
ле жни, пу тем из ве шта ва ња и ко ор ди на ци је. 

ПредседникРепублике

По ло жај пред сед ни ка Ре пу бли ке у по ли тич ком си сте му Ср-
би је33) ка рак те ри ше не сра зме ра из ме ђу ви со ког де мо крат ског ле ги-

30) Ратко Марковић, Уставноправоиполитичкеинституције, ИПД Јустинијан, Београд, 
2006, стр. 200.

31) Ibid., стр. 206-207.

32)  Закон о спољним пословима, СлужбенигласникРепубликеСрбије, бр. 116/07

33) За анализу функције председника Србије, видети: Марко Пејковић: „Положај шефа 
државе у политичком систему Србије“, Српскаполитичкамисао, вол. 28, бр.  2-2010, 
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ти ми те та (не по сре дан из бор) и ре ла тив но скром них над ле жно сти 
ко ји ма он рас по ла же. Ме ђу тим, и по ред чи ње ни це да пре те жни део 
по сло ва у окви ру из вр шне гра не вла сти оба вља Вла да Ср би је и ње-
на ми ни стар ства, пред сед ник Ре пу бли ке рас по ла же не ким зна чај-
ним над ле жно сти ма у обла сти спољ не по ли ти ке. Тре ба до да ти и то 
да је, пре ма ва же ћем Уста ву, пред сед ник Ре пу бли ке Ср би је за пра-
во по пр ви пут не спор ни и аутен тич ни но си лац соп стве них над ле-
жно сти. Ово је по сле ди ца но во сте че не – или по нов не – др жав не 
не за ви сно сти Ре пу бли ке Ср би је, усло вље не одва ја њем Цр не Го ре а 
за о кру же не до но ше њем ре пу блич ког Уста ва 2006. го ди не. У прет-
ход ном пе ри о ду (Устав из 1990. го ди не), над ле жно сти Пред сед ни-
ка Ср би је у спољ ној по ли ти ци, иако фор мал но слич не да на шњим, 
би ле су кон ци пи ра не као „ре зер вне над ле жно сти“ са „за штит ном 
функ ци јом“: да се са чу ва мо гућ ност де ло ва ња Ср би је у усло ви ма 
пер ма нент них по ли тич ких кри за ко је су пре ти ле да па ра ли шу де-
ло ва ње фе де рал не др жа ве.34)

Устав Ср би је из 2006. го ди не про пи су је да „пред сед ник Ре-
пу бли ке пред ста вља Ре пу бли ку Ср би ју у зе мљи и ино стран ству“ 
(члан 112., став 1., тач ка 1.), „по ста вља и опо зи ва ука зом ам ба са до-
ре Ре пу бли ке Ср би је на осно ву пред ло га Вла де“ (тач ка 5.) и „при-
ма акре ди тив на и опо зив на пи сма стра них ди пло мат ских пред став-
ни ка“ (тач ка 6.). Ове над ле жно сти су, као што се ви ди, пре те жно 
сим бо лич ног и тех нич ког ка рак те ра, бу ду ћи да пред ло ге за име но-
ва ње ам ба са до ра да је Вла да, ко ја, пре ко Ми ни стар ства спољ них 
по сло ва, су штин ски од лу чу је и о при је му стра них ди пло мат ских 
пред став ни ка. Ме ђу тим, чак и та кве над ле жно сти мо гу пред сед ни-
ку Ре пу бли ке обез бе ди ти не за не мар љив ни во фак тич ке мо ћи. Та ко 
је но ви нар ка Љи ља на Смај ло вић оп ту жи ва ла пред сед ни ка Ср би је 
Бо ри са Та ди ћа за по ни шта ва ње по ступ ка ње ног име но ва ња на ме-
сто ам ба са до ра Ср би је у Ка на ди, у афе ри ко ја ни ка да ни је до кра ја 
раз ја шње на.35)

Пре ма чла ну 7. Беч ке кон вен ци је о уго вор ном пра ву из 1969. 
го ди не, ко ју је бив ша Ју го сла ви ја ра ти фи ко ва ла 1972. го ди не 36) и 
ко ја је сту пи ла на сна гу 1980. го ди не, ше фо ви др жа ва се – по ред 
ше фо ва вла да и ми ни ста ра ино стра них по сло ва – сма тра ју пред-
став ни ци ма др жа ва у ци љу усва ја ња или ове ра ва ња тек ста не ког 

стр. 101–119.

34) Упор.: Ратко Марковић: „Моћ и немоћ председника Републике Србије“, АналиПравног
факултетауБеограду, бр. 1-2, 2004, стр. 328.

35)  „Без агремана »друге Србије«“, Време бр. 944, 05. фебруар 2009.      http://www.vreme.
com/cms/view.php?id=815165 (приступљено 31.01.2010.)

36)  СлуижбенилистСФРЈ(Међународниуговориидругиспоразуми), бр. 30/72
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уго во ра или из ра жа ва ња при стан ка др жа ве да бу де ве за на уго во-
ром. У по ли тич ком си сте му Ср би је, пред сед ник Ре пу бли ке је сте 
шеф др жа ве. Бу ду ћи да Беч ка кон вен ци ја, иако ра ти фи ко ва на од 
стра не бив ше Ју го сла ви је, оста је на сна зи и чи ни са став ни део 
прав ног си сте ма Ре пу бли ке Ср би је (у скла ду са по ме ну тим чла-
ном 16. Уста ва), она Пред сед ни ку Ре пу бли ке по ве ра ва и ову над ле-
жност – у про це су за кљу чи ва ња ме ђу на род них уго во ра.

Функ ци ја ко ја је од нај ви шег зна ча ја у жи во ту сва ке др жа-
ве, а ко ја је пред сед ни ку Ре пу бли ке по ве ре на ста вом 2. чла на 112. 
Уста ва Ср би је, је сте ко ман до ва ње вој ском. Про пи са но је, на и ме, да 
„Пред сед ник Ре пу бли ке, у скла ду са за ко ном, ко ман ду је Вој ском и 
по ста вља, уна пре ђу је и раз ре ша ва офи ци ре Вој ске Ср би је“. Уло-
га вој ске у ме ђу на род ним од но си ма др жа ве је, и у до ба ми ра, од 
нај ве ћег зна ча ја. У скла ду са чла ном 17., ста вом 1., тач ком 1. За ко-
на о Вој сци Ср би је37), пред сед ник Ре пу бли ке „од лу чу је о упо тре би 
Вој ске Ср би је и ко ман ду је Вој ском Ср би је у ми ру и ра ту“. Ко ман-
до ва ње вој ском је, да кле, над ле жност ко ја у ве ли кој ме ри оја ча ва 
по ло жај Пред сед ни ка Ре пу бли ке ка да је реч о обла сти ко ја, сво јим 
знат ним де лом, за ди ре у спољ ну по ли ти ку.

Устав не над ле жно сти Пред сед ни ка Ре пу бли ке ве за не за 
спољ ну по ли ти ку го то во да ни су раз ра ђи ва не За ко ном о Пред сед-
ни ку Ре пу бли ке из 2007. го ди не.38) 

ВладаРепубликеСрбије

Вла да је но си лац из вр шне функ ци је у по ли тич ко-ин сти ту ци-
о нал ном си сте му Ср би је. Пре ма чла ну 123. Уста ва Ср би је, Вла да, 
по ред оста лог, „утвр ђу је и во ди по ли ти ку, из вр ша ва за ко не и дру-
ге оп ште ак те На род не скуп шти не, до но си уред бе и дру ге оп ште 
ак те ра ди из вр ша ва ња за ко на“. Пре ма чла ну 3. За ко на о Вла ди39), 
Вла да пред ла же На род ној скуп шти ни за ко не, бу џет и дру ге оп ште 
ак те. Да кле, уло га Вла де је, у про це су утвр ђи ва ња и во ђе ња це-
ло куп не др жав не по ли ти ке, од нај ви шег зна ча ја. Вла да Ср би је је, 
ме ђу тим, по де ље на на ми ни стар ства (пре ма ва же ћем За ко ну о ми-
ни стар стви ма40), има их 24) и, ма да се од лу ке о др жав ној по ли ти ци 
до но се на ни воу це ле Вла де, ве ћи ном гла со ва, Ми ни стар ства су та 

37) Закон о Војсци Србије, Службени гласник Републике Србије, бр. 116/07

38) Закон о Председнику Републике, Службени гласник Републике Србије, бр. 111/07

39) Закон о Влади, Службени гласник Републике Србије, бр. 55/05, 71/05, 101/07

40) Закон о министарствима, Службени гласник Републике Србије, бр. 65/08
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ко ја опе ра тив ним де ло ва њем уну тар сво јих ре со ра, у нај ве ћој ме ри 
спро во де утвр ђе ну др жав ну по ли ти ку. По ред стан дард них по сло ва 
уну тар соп стве них ре со ра, ми ни стар ства (у скла ду са чла ном 27. 
За ко на о ми ни стар стви ма) има ју  мо гућ ност да, уну тар утвр ђе не 
др жав не по ли ти ке, „у окви ру свог де ло кру га оства ру ју ме ђу на род-
ну са рад њу и ста ра ју се о ње ном уна пре ђе њу и обез бе ђу ју ускла-
ђи ва ње про пи са са пра вом Европ ске уни је“. Ми ни стар ства, та ко ђе, 
оба вља ју по сло ве др жав не упра ве ко ји се од но се на за кљу чи ва ње и 
при ме ну ме ђу на род них уго во ра (члан 28. За ко на о ми ни стар стви-
ма). Иако се, у том сми слу, сва ми ни стар ства до не кле мо гу сма тра-
ти су бјек ти ма спољ не по ли ти ке, два ми ни стар ства су за ову област 
по себ но зна чај на. То су Ми ни стар ство од бра не и, на ро чи то, Ми ни-
стар ство спољ них по сло ва.

Министарствоспољнихпослова

Ми ни стар ство спољ них по сло ва се у ве ћи ни по ли тич ких 
си сте ма сма тра нај зна чај ни јим ми ни стар ством, док је ми ни стар 
спољ них по сло ва по свом зна ча ју нај че шће од мах иза пред сед ни ка 
вла де. Ми ни стар ство спољ них по сло ва Ре пу бли ке Ср би је оба вља 
нај ве ћи део по сло ва из обла сти спољ не по ли ти ке. Пре ма За ко ну о 
ми ни стар стви ма (члан 3.), Ми ни стар ство оба вља по сло ве ве за не за 
пред ста вља ње Ре пу бли ке Ср би је и одр жа ва ње ње них ме ђу на род-
них од но са, за шти ту ин те ре са срп ских др жа вља на, оба ве шта ва ње 
и ин фор ми са ње, спољ но по ли тич ку до ку мен та ци ју, ди пло мат ски 
про то кол и дру ге по сло ве у скла ду са за ко ном.

Ми ни стар ство је, та ко ђе, „над ле жно за ко ор ди на ци ју спољ-
но по ли тич ких и дру гих ме ђу на род них ак тив но сти ко је у окви ру 
утвр ђе не над ле жно сти спро во де др жав ни ор га ни“ (члан 4. За ко на 
о спољ ним по сло ви ма). У 27 та ча ка ста ва 1. чла на 5. истог за ко на 
ис црп но су на ве де ни по сло ви ко је, у скло пу сво је над ле жно сти, 
оба вља Ми ни стар ство41). Да кле, Ми ни стар ство спро во ди спољ ну 

41) „Министарство у оквиру своје надлежности обавља следеће послове: 1) представља, 
уз председника Републике, Републику Србију у односима са другим државама, 
међународним организацијама, међународним судовима и другим међународним 
институцијама, као и са њиховим представништвима у Републици Србији; 2) штити 
интересе Републике Србије, њених држављана и правних лица у иностранству; 3) 
предлаже Влади спољну политику коју она утврђује; 4) предлаже Влади успостављање 
и прекид дипломатских односа са другим државама; 5) предлаже Влади учлањење, 
односно учешће Републике Србије у међународним организацијама и интеграцијама, 
као и у другим облицима међународне сарадње; 6) предлаже Влади амбасадоре, 
генералне и почасне конзуле Републике Србије у иностранству; 7) учествује у пословима 
у вези са акредитацијом званичних представника држава и међународних организација 
у републици Србији; 8) организује званичне посете на државном и дипломатском нивоу; 
9) учествује у припремама за учешће представника Републике Србије на међународним 
преговорима и конференцијама; 10) анализира међународни положај Републике Србије 
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* Илустрација 1: Организационаструкту-
раМСП, према: www.mfa.gov.rs
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по ли ти ку др жа ве у го то во свим ње ним сег мен ти ма. То зна чи да је 
у фа зи реализације спољ не по ли ти ке, Ми ни стар ство спољ них по-
сло ва не при ко сно вен др жав ни ор ган. У фа зи креирања, ме ђу тим, 
у нај ма њу ру ку рав но мер но уче ству је Вла да, као но си лац из вр шне 
вла сти. При то ме, уче шће Вла де у кре и ра њу спољ не по ли ти ке, ма-
да по зна ча ју јед на ко уче шћу Ми ни стар ства, мо же се од ре ди ти као 
формално – пре вас ход но ве за но за са мо до но ше ње од лу ка – док је 
уче шће Ми ни стар ства суштинско, јер је опе ра тив но, што зна чи да 
се нај ве ћи број функ ци ја и по сло ва ве за них за до но ше ње спољ но-
по ли тич ких од лу ка од ви ја уну тар Ми ни стар ства и ње го вих ор га-
ни за ци о них је ди ни ца, пре не го што пред ло зи кон крет не по ли ти ке 
уоп ште до спе ју пред Вла ду.

и билатералне односе са другим државама; 11) анализира спољнополитичке аспекте 
одбране и националне безбедности; 12) анализира и предвиђа развој регионалних 
и глобалних односа и појава, нарочито у области спољне политике, безбедности, 
међународног јавног и приватног права, економије, екологије, просвете и културе и 
стања људских права, која су од значаја за остваривање међународних односа Републике 
Србије; 13) прикупља и анализира информације страних медија које се односе на 
Републику Србију; 14) припрема нацрте закона, других прописа и општих аката из 
области спољних послова, даје мишљење о нацртима закона и других прописа у вези 
са спољним пословима за које су надлежни други органи државне управе, а који су од 
интереса за међународни положај Републике Србије; 15) припрема правна мишљења о 
питањима из међународног права за потребе председника Републике, Владе и других 
државних органа; 16) предлаже Влади стратегију развоја спољних послова и друге мере 
којима се обликује спољна политика Владе; припрема документацију, информације и 
анализе из области спољне политике; 17) у сарадњи са надлежним државним органима 
покреће поступак и координира вођење преговора и закључивање међународних 
уговора, учествује у поступку њиховог потврђивања и прати њихову примену; чува 
оригинале свих међународних уговора, заједничких саопштења и декларација Републике 
Србије и њених међунароноправних претходника; 18) информише владе других држава 
и међународну јавност, као и исељенике, лица српског порекла и држављане Републике 
Србије у иностранству о политици Републике Србије и, у сарадњи са другим надлежним 
органима државне управе, ради на промоцији политичких ставова Владе ради јачања 
угледа Републике Србије у међународним односима; 19) у сарадњи са Министарством за 
дијаспору, унапређује поштовање људских и мањинских права исељеника, лица српског 
порекла и држављана Републике Србије у иностранству; 20) у сарадњи са другим 
надлежним органима државне управе, спроводи гласање држављана Републике Србије 
који имају пребивалиште или боравиште у иностранству за време избора и референдума 
на републичком нивоу; 21) у сарадњи са другим органима државне управе, обавља 
послове разграничења са суседним државама, израђује и чува документацију о државној 
граници; 22) прикупља и чува документацију о спољној политици Републике Србије, 
подстиче научноистраживачки рад у области спољне политике и међународних односа; 
23) спроводи поступак стицања, одржавања и располагања непокретном имовином у 
иностранству која је неопходна за рад дипломатско-конзуларних представништава; 24) 
организује, одржава и штити системе информатичких, телекомуникационих, курирских 
и других веза са дипломатско-конзуларним представништвима и другим информационим 
системима; 25) обавља послове безбедности Министарства, дипломатско-конзуларних 
представништава и запослених; 26) у сарадњи са другим надлежним органима сагласно 
посебном закону обезбеђује учешће у међународним мисијама; 27) обавља и друге 
послове одређене законом. Послове из свог делокруга Министарство врши непосредно 
и преко дипломатско-конзуларних представништава.“
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Пре ма ва же ћем За ко ну о спољ ним по сло ви ма из 2007. го-
ди не42) (члан 2.), „Вла да утвр ђу је спољ ну по ли ти ку ко ју спро во ди 
ми ни стар ство, као и дру ги ор га ни др жав не упра ве у окви ру утвр-
ђе ног де ло кру га“.  На рав но, у про це су кре и ра ња спољ не по ли-
ти ке (осо би то у фа зи иницијативе) мо ра се оста ви ти про сто ра и 
за де ло ва ње Ми ни стар ства. Та ко ми ни стар ко ји ру ко во ди Ми ни-
стар ством (а исто вре ме но је и члан Вла де), пре ма За ко ну о Вла ди 
(члан 14.), „мо же под но си ти Вла ди пред ло ге за уре ђи ва ње пи та ња 
из над ле жно сти Вла де и На род не скуп шти не и зах те ва ти да Вла да 
за у зме став о пи та њу из ње го ве над ле жно сти. Ми ни стар је ду жан 
да оба ве шта ва Вла ду о све му што је бит но за во ђе ње по ли ти ке и 
од лу чи ва ње Вла де“. 

Ми ни стар ством, као што је већ ре че но, ру ко во ди ми ни стар, 
ко ји је на вр ху ор га ни за ци о не струк ту ре Ми ни стар ства (илу стра ци-
ја 1). По ред је да на ест од се ка и оде ље ња ко ји су, као и Ди пло мат ска 
ака де ми ја, под ру ко вод ством ге не рал ног се кре та ра,  ор га ни за ци-
о ну струк ту ру чи не и слу жба ди пло мат ског прoт окола, Прес-слу-
жба, глав ни прав ни са вет ник, од сек за хит не ана ли тич ке по сло ве, 
оде ље ње за ана ли ти ку и по др шку спољ но по ли тич ком пла ни ра њу, 
те бројнa оде ље ња и од се ци под ру ко вод ством по ли тич ког ди рек-
то ра Ми ни стар ства, а  ко ји функ ци о ни шу у са ста ву пет по себ них 
сек то ра (би ла те ра ла, мул ти ла те ра ла, ЕУ, без бед но сна по ли ти ка и 
кон зу лар ни по сло ви). У скло пу де лат но сти ових ор га ни за ци о них 
је ди ни ца (осо би то по себ них оде ље ња фор ми ра них по ге о граф ском 
и функ ци о нал ном), од ви ја се ве ли ки део про це са ка ко кре и ра ња, 
та ко и ре а ли за ци је спољ не по ли ти ке Ср би је. По ред то га, ка ко је 
ра ни је на по ме ну то, ве ли ки део по сло ва Ми ни стар ства вр ши се 
пре ко ди пло мат ско-кон зу лар них пред став ни шта ва (став 2 чла на 5 
За ко на о спољ ним по сло ви ма). Тај део по сло ва спа да пре те жно у 
област ре а ли за ци је спољ не по ли ти ке, бу ду ћи да мре жа ди пло мат-
ско-кон зу лар них пред став ни шта ва слу жи спро во ђе њу већ утвр ђе-
не др жав не по ли ти ке. Ова мре жа, ме ђу тим, има и уло гу у про це су 
кре и ра ња спољ не по ли ти ке, и то у фа за ма ини ци ја ти ве и ар ти ку-
ла ци је ин те ре са, вр ше ћи, пре све га, функ ци ју ин фор ми са ња. Ди-
пло мат ске ми си је, на и ме, мо гу се оба ве шта ва ти о усло ви ма и до-
га ђа ји ма у зе мљи при је ма, те из ве шта ва ти о то ме вла ду соп стве не 
др жа ве. На те ме љу ових им пул са, у окви ру од го ва ра ју ћих ди рек-
ци ја Ми ни стар ства спољ них по сло ва са чи ња ва ју се пред ло зи кон-
крет них по ли ти ка ко је усва ја Ми ни стар ство и пред ла же Вла ди као 
ор га ну за ду же ном за ко нач но утвр ђи ва ње и спро во ђе ње др жав не 
по ли ти ке. Функ ци је и на чи ни де ло ва ња ди пло мат ских и кон зу лар-

42)  Закон о спољним пословима,СлужбенигласникРепубликеСрбије,бр. 116/07
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них пред став ни шта ва де таљ но су уре ђе ни ме ђу на род ним кон вен-
ци ја ма ко је, по пут ра ни је по ми ња не Беч ке кон вен ци је о уго вор ном 
пра ву, пред ста вља ју са став ни део прав ног по рет ка Ре пу бли ке Ср-
би је. То су Беч ка кон вен ци ја о ди пло мат ским од но си ма из 1961. 
(сту пи ла на сна гу 1964. го ди не)43) и Беч ка кон вен ци ја о кон зу лар-
ним од но си ма из 1963. го ди не (сту пи ла на сна гу 1967. го ди не)44). 
Функ ци је и де ло ва ње др жав них пред став ни ка при уни вер зал ним 
ме ђу на род ним ор га ни за ци ја ма уре ђе ни су Беч ком кон вен ци јом о 
пред ста вља њу др жа ва у њи хо вим од но си ма са ме ђу на род ним ор-
га ни за ци ја ма уни вер зал ног ка рак те ра из 1975. го ди не.45)

Ми ни стар ство спољ них по сло ва ја вља се, да кле, као ва жан 
ак тер у свим фазамa про це са кре и ра ња и ре а ли за ци је спољ не по-
ли ти ке. Мо же се ре ћи да, у про це су кре и ра ња спољ не по ли ти ке 
де ли сво ју уло гу са Вла дом у фа зи ини ци ја ти ве; са Вла дом, пар-
ла мен том, али и број ним дру гим ак те ри ма (по пут не вла ди них ор-
га ни за ци ја) у фа зи агре га ци је и ар ти ку ла ци је ин те ре са; и по но во 
са Вла дом у фа зи од лу чи ва ња. У про це су ре а ли за ци је, опет, Ми-
ни стар ство се, не по сред но и по сред но, ја вља као пре о вла ђу ју ћи 
ак тер. 

Министарствоодбране

У са вре ме ном ме ђу на род ном си сте му, ору жа не сна ге др жа ва 
ја вља ју се као ак те ри спољ не по ли ти ке или за вре ме рат ног су ко-
ба, или, у до ба ми ра, као су бјек ти ме ђу на род не вој не са рад ње. У 
оба слу ча ја, као што је ра ни је ре че но, Вој ском Ср би је ко ман ду је 
пред сед ник Ре пу бли ке. На опе ра тив но-струч ном пла ну, а у скла ду 
са ак ти ма ко ман до ва ња прет по ста вље них, Вој ском Ср би је ко ман-
ду ју На чел ник Ге не рал шта ба и ста ре ши не Вој ске (члан 19. за ко на 
о Вој сци Ср би је46)), док је члан Вла де за ду жен за пи та ња од бра не 
ми ни стар од бра не. По сло ви Ми ни стар ства од бра не од ре ђе ни су 
чла ном  4.  За ко на о ми ни стар стви ма.

Бу ду ћи да се ста ње рат них су ко ба сма тра сво је вр сном ван-
ред ном си ту а ци јом и из у зет ком, на чи ни уче шћа Вој ске Ср би је у 
ре а ли за ци ји спољ не по ли ти ке др жа ве ве за ни су, пре вас ход но, за 
област ме ђу на род не вој не са рад ње. Ма да пред сед ник Ре пу бли ке 
оста је вр хов ни ко ман дант у свим окол но сти ма, пре ма чла ну 13. За-
ко на о Вој сци Ср би је (тач ка 3. ста ва 1.)  план ме ђу на род не вој не 

43) СлужбенилистСФРЈ–Међународниуговориидругиспоразуми, бр. 2/64

44) СлужбенилистСФРЈ–Међународниуговориидругиспоразуми, бр. 5/66

45) СлужбенилистСФРЈ–Међународниуговориидругиспоразуми, бр. 3/77

46) За кон о ми ни стар стви ма,СлужбенигласникРепубликеСрбије,бр. 116/07
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са рад ње усва ја ми ни стар од бра не. Вој ска Ср би је оства ру је ме ђу-
на род ну са рад њу у че ти ри основ на об ли ка:

1) кроз про грам Парт нер ство за мир – чи ја је Ср би ја чла ни-
ца од кра ја 2006. го ди не47);

2) кроз уче шће у ме ђу на род ним ми ров ним ми си ја ма под 
окри љем Ује ди ње них на ци ја – тре нут но у ми си ја ма у 
Кон гу, Ли бе ри ји, Оба ли сло но ва че, Ча ду и Цен трал но-
а фрич кој ре пу бли ци Ср би ја има 34 уче сни ка; окон ча не 
су ми си је у Бу рун ди ју и Ис точ ном Ти мо ру са 5 уче сни-
ка48), док је у пла ну од ла зак вој но-ме ди цин ског осо бља у 
Уган ду и штаб них офи ци ра у Ли бан, те од ре ђе ног бро ја 
вој ни ка на Ки пар49);

3) кроз про грам др жав ног парт нер ства Ср би је и Оха ја, на 
осно ву Спо ра зу ма о ста ту су сна га из 2006. го ди не50) и

4) кроз уче шће у ре ги о нал ним без бед но сним ини ци ја ти ва-
ма51).

Пла но ви ме ђу на род не са рад ње Вој ске Ср би је мо ра ју да пра-
те основ не ли ни је спољ не по ли ти ке ко ју утвр ђу је Вла да. У по ли-
тич ком си сте му Ср би је че сте су де ба те о то ме да ли се ово пра ви-
ло увек и без у слов но по шту је, а цен трал на кон тро вер за ве за на је 
за од нос Вој ске и, по себ но, Ми ни стар ства од бра не пре ма НА ТО 
са ве зу. У пе ри о ду 2005.-2007. у јав но сти су по сто ја ле кон тро вер зе 
о Спо ра зу му о тран зи ту НА ТО сна га (2005.) – пот пи са ног од стра-
не та да шњег ше фа ди пло ма ти је Ву ка Дра шко ви ћа и ге не рал ног 
се кре та ра НА ТО-а Ја па де Хоп Схе фе ра – чи ја је са др жи на би ла 
скри ва на од јав но сти, па чак и пар ла мен та. Ово је отво ри ло број-
на пи та ња о ис прав но сти та да шњег мо де ла кре и ра ња и ре а ли за-
ци је спољ не по ли ти ке. Слич не кон тро вер зе иза звао је и Спо ра зум 
о ста ту су сна га (2006.) – пот пи сан од стра не пред сед ни ка Ср би је 

47) „Парт нер ство за мир“, http://www.mod.gov.rs/lat/mvs/part ner stvo_za_mir/in dex_pzm.php
(при сту пље но 01.02.2010)

48) „Ак ту ел не ме ђу на род не ми си је“, http://www.mod.gov.rs/lat/mvs/mi rov ne_mi si je/ak tu el ne.
php (при сту пље но 01.02.2010)

49) “Срп ски вој ни ци у Уган ди и Ли ба ну“, Blic, 22.03.2010., http://www.blic.rs/Ve sti/Po li ti-
ka/181826/Srp ski-voj ni ci-u-Ugan di-i-Li ba nu (при сту пље но 01.04.2010); „Mилетић: Вој-
ска Ср би је оспо со бље на за ми ров не ми си је“, Глас јавности, 13.02.2010, http://www.
glas-jav no sti.rs/cla nak/dru stvo/glas-jav no sti-13-02-2010/mi le tic-voj ska-sr bi je-ospo so blje na-
za-mi rov ne-mi si je (при сту пље но 01.04.2010)

50) „Про грам др жав ног парт нер ства са На ци о нал ном гар дом Оха ја ОС САД“, http://www.
mod.gov.rs/lat/mvs/oha jo/oha jo.php (при сту пље но 01.02.2010)

51)  „Ре пу бли ка Ср би ја у ре ги о нал ним ини ци ја ти ва ма“, http://www.mod.gov.rs/lat/mvs/re gi-
o nal ne_ini ci ja ti ve/reg_ini ci ja ti ve.php (при сту пље но 01.02.2010)
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Бо ри са Та ди ћа и др жав ног се кре та ра САД Кон до ли зе Рајс52). Ови 
спо ра зу ми не сум њи во су оства ри ли сна жан ути цај на ме ђу на род-
ни по ло жај др жа ве, што чи ни још дра ма тич ни јом чи ње ни цу да се 
при ли ком њи хо вог пот пи си ва ња ни је во ди ло ра чу на о на че лу тран-
спа рент но сти.

MladenLisanin

NORMATIVEREALITYMODELOFCREATING
ANDIMPLEMENTINGFOREIGNPOLICYIN

THEPOLITICALSYSTEMOFSERBIA

Summary

In this part of the study, the aut hor gi ves a de fi ni tion of fo re ign 
po licy and its pla ce in the po li ti cal system. Sub se qu ently, he dis plays 
the pro cess of cre a ting and im ple men ting fo re ign po licy, thro ugh its 
pha ses, from the ini ti a ti ve and de ci sion ma king to the im ple men ta tion 
of de ci si ons and mec ha nisms of con trol and su per vi sion. De scrip tion 
of the pro cess of cre a ting and im ple men ting fo re ign po licy in Ser bia 
be gins with the in tro duc tion of sta te bo di es (Pre si dent of the Re pu blic 
of Ser bia, the Ser bian Go vern ment, Mi ni stry of Fo re ign Af fa irs and De-
fen ce) and the ir ro les and fun cti ons in this pro cess. 
Keywords: fo re ign po licy, fo re ign po licy cre a tion, im ple men ta tion of fo re-

ign po licy, po li ti cal system of Ser bia, Pre si dent of the Re pu blic 
of Ser bia, the Ser bian Go vern ment, Mi ni stry of Fo re ign Af fa irs, 
Mi ni stry of De fen ce
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Сто ја но вић, Ра до слав, Спољна политика и државно уређење, До си је, Бе о-
град, 2001.

Сто јић Ка ра но вић, Еди та и Јан ко вић, Сло бо дан, ур., Елементистратегије
спољнеполитикеСрбије, Ин сти тут за ме ђу на род ну по ли ти ку и при вре ду, 
Бе о град, 2008.
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Ха џић, Ми ро слав, ур., ДемократскаконтролавојскеиполицијеуСРЈуго-
славији – нормативне претпоставке, Цен тар за ци вил но-вој не од но се, 
Бе о град, 2001.

Елек трон ски из во ри:
Вла да Ре пу бли ке Ср би је, www.sr bi ja.gov.rs 
Ми ни стар ство спољ них по сло ва Ре пу бли ке Ср би је, www.mfa.gov.rs 
Ми ни стар ство од бра не Ре пу бли ке Ср би је, www.mod.gov.rs 
На род на скуп шти на Ре пу бли ке Ср би је, www.par la ment.rs  
Кан це ла ри ја за европ ске ин те гра ци је, www.se io.gov.rs 
Вла да Ауто ном не по кра ји не Вој во ди не, www.voj vo di na.gov.rs 
При вред на ко мо ра Ср би је, www.pks.rs 

Документа:
Устав Ре пу бли ке Ср би је, СлужбенигласникРепубликеСрбије, бр. 98/06
Устав ни за кон за спро во ђе ње Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, Службени гласник

РепубликеСрбије, бр. 98/06
За кон о Др жав ној ре ви зор ској ин сти ту ци ји, СлужбенигласникРепубликеСр-

бије, бр. 101/05, 54/07
За кон о Вла ди, СлужбенигласникРепубликеСрбије, бр. 55/05, 71/05, 101/07
За кон о Пред сед ни ку Ре пу бли ке, Службени гласник Републике Србије, бр. 

111/07
За кон о Вој сци Ср би је, СлужбенигласникРепубликеСрбије, бр. 116/07
За кон о спољ ним по сло ви ма, СлужбенигласникРепубликеСрбије, бр. 116/07
За ко на о осно ва ма уре ђе ња слу жби без бед но сти Ре пу бли ке Ср би је, Службе-

нигласникРепубликеСрбије, бр. 116/07
За кон о ми ни стар стви ма, СлужбенигласникРепубликеСрбије, бр. 65/08
За кон о Аген ци ји за бор бу про тив ко руп ци је, Службени гласникРепублике

Србије, бр. 97/08
За кон о утвр ђи ва њу над ле жно сти Ауто ном не по кра ји не Вој во ди не, Службе-

нигласникРепубликеСрбије, бр. 99/09
Ре зо лу ци ја На род не скуп шти не Ре пу бли ке Ср би је о за шти ти су ве ре ни те та, 

те ри то ри јал ног ин те гри те та и устав ног по рет ка Ре пу бли ке Ср би је, од 26. 
де цем бра 2007. го ди не

По слов ник На род не скуп шти не Ре пу бли ке Ср би је (пре чи шћен текст), Слу-
жбенигласникРепубликеСрбије, бр. 13/09

Ста тут Ауто ном не по кра ји не Вој во ди не, СлужбенилистАПВ, бр. 17/2009
Ста тут При вред не ко мо ре Ср би је, СлужбенигласникРепубликеСрбије,бр. 

45/02
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