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ДА ЛИ СЕ НЕУТРАЛНОСТ КОСИ СА 
ЧЛАНСТВОМ У ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ?*

Сажетак
Кон стант но про ду бљи ва ње и про ши ри ва ње над ле жно сти 

Европ ске уни је у по след њим де це ни ја ма до ве ло је кон цепт европ
ске ин те гра ци је у ко ли зи ју са не ким од кла сич них обе леж ја су ве
ре не др жа ве. Овај тренд је на ро чи то ви дљив у спољ ној по ли ти ци 
и без бед но сти, сфе ра ма у ко ји ма је др жа ва тра ди ци о нал но до
ми нан тан ак тер. ЕУ је на ро чи то по ве ћа ла овла шће ња и са рад њу 
чла ни ца у обла сти спољ не по ли ти ке, ме ђу на род них од но са, те за
јед нич ке од бра не и без бед но сти на кон усва ја ња Ли са бон ског спо
ра зу ма 2009. го ди не. Рад на сто ји да ис тра жи ка кав ути цај ове 
про ме не има ју на вој но не у трал не чла ни це ЕУ. Та ко ђе, ис тра жи
ће мо и да ли ЕУ сво јим по ли ти ка ма ути че на из ме ну док три не 
не у трал но сти по је ди них чла ни ца, али и на про ме ну це ло куп ног 
кон цеп та не у трал но сти. Ко нач но, освр ну ће мо се и на Ср би ју, те 
ис пи та ти спо ји вост ста ту са не у трал но сти и ста ту са кан ди да
та за члан ство у Европ ској уни ји.
Кључ не ре чи: Европ ска уни ја, не у трал ност, вој на не у трал ност, Ли са

бон ски спо ра зум, За јед нич ка спољ на и без бед но сна по ли
ти ка

УВОД

„Го спо дин Фли гер је опи сао Фин ску као не у трал ну. Мо рам 
да га ис пра вим: Фин ска је чла ни ца Европ ске уни је. Јед но вре ме 
смо би ли по ли тич ки не у трал на зе мља, за вре ме гво зде не за ве се. 

* Овај рад је настао у оквиру пројекта бр. 179009, који финансира Министарство просве-
те, науке и технолошког развоја Републике Србије.
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Са да смо чла ни ца Уни је, део ове за јед ни це вред но сти, ко ја има за-
јед нич ке по ли ти ке и, шта ви ше, за јед нич ку спољ ну по ли ти ку“1). 

Ове ре чи из го во рио је Ма ти Ван ха нен,2) фин ски пре ми јер, 
од го ва ра ју ћи на пи та ње чла на Европ ског пар ла мен та То би ја са 
Фли ге ра3) о ми ров ним опе ра ци ја ма Европ ске уни је у Кон гу и (не)
спо ји во сти истих са пред се да ва њем Уни јом од стра не др жа ве чи ја 
је не у трал ност ме ђу на род но при зна та. У пи та њу је би ла пар ла мен-
тар на де ба та при ли ком пред ста вља ња про гра ма фин ског пред се да-
ва ња ЕУ, ју ла 2006. го ди не. У ши рем кон тек сту, био је то де ли ка тан 
мо ме нат за бу дућ ност европ ских ин те гра ци ја. Уго вор о европ ском 
уста ву је про пао го ди ну да на ра ни је на ре фе рен ду ми ма у Фран цу-
ској и Хо лан ди ји; и још увек се тра жио мо да ли тет функ ци о ни са ња 
ка ко са ме Европ ске уни је, та ко и ње не спољ не и без бед но сне по-
ли ти ке. 

Кра јем 2009. го ди не, усва ја њем Ли са бон ског уго во ра, мно ге 
од ових не до у ми ца су на из глед ре ше не. Уго вор је по све тио ве ли ку 
па жњу до ме ну спољ не по ли ти ке, од бра не, као и по ве ћа њу уло ге 
Европ ске уни је на гло бал ном ни воу. Учи ње но је мно го на ства ра њу 
тзв. „уни је јед ног гла са“, од но сно за јед нич ког на сту па ЕУ као је-
дин стве ног игра ча на спољ но по ли тич ком пла ну. Ипак, пи та ње по-
ста вље но на по ме ну тој де ба ти у Стра збу ру оста је ак ту ел но и да нас 
– да ли се вој на не у трал ност ко си са члан ством у Европ ској уни ји? 
Да ли је кон стант но про ду бљи ва ње европ ске ин те гра ци је у до ме ну 
спољ них и без бед но сних по ли ти ка на ште ти ло ста ту су не у трал но-
сти по је ди них др жа ва чла ни ца? И ка кве им пли ка ци је по њи хо ву 
не у трал ност има све ве ћа ин те гра ци ја?

У овом ра ду ће мо по ку ша ти да од го во ри мо на та пи та ња. 
Нај пре ће мо де фи ни са ти по јам не у трал но сти; а за тим ће мо да ти 
пре глед ре ле вант них по ли ти ка Европ ске уни је и њи хо вих им пли-
ка ци ја на ста тус не у трал них чла ни ца. По том ће мо ана ли зи ра ти др-
жа ве ко је спа ја ју вој ну не у трал ност и члан ство у ЕУ, а освр ну ће мо 
се и на кан ди да те на члан ство; да би ко нач но да ли од го вор на на ше 
пи та ње: да ли је одр жив ста тус вој не не у трал но сти др жа ве ко ја је 
чла ни ца Европ ске уни је?

1) Тран скрипт до сту пан на: Euro pean Par li a ment, Pre sen ta tion of the pro gram me of the Fin
nish pre si dency (de ba te), Wed nes day, 5 July 2006, Stras bo urg: http://www.euro parl.euro pa.
eu/si des/get Doc.do?pu bRef=-//EP//TEXT+CRE+20060705+ITEM-002+DOC+XML+V0//
EN&lan gu a ge=EN, при сту пље но 15. 04. 2015.

2) Ма ти Ван ха нен (фин. Mat ti Van ha nen), пре ми јер Фин ске 2003 – 2010. го ди не.

3) То би јас Фли гер (нем. To bi as Pflüger), члан Европ ског пар ла мен та 2004 – 2009. из ре до ва 
не мач ке пар ти је Ле ви це (нем. Die Lin ke).
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НЕ У ТРАЛ НОСТ – ПО ЈАМ И ПРО БЛЕ МИ

Не у трал ност у нај оп шти јој де фи ни ци ји пред ста вља не при-
стра сан по ло жај др жа ве у од но су на рат ни су коб, при знат од стра-
не ра ту ју ћих стра на. Ме ђу на род но пра во раз ли ку је при вре ме ну (у 
слу ча ју од ре ђе ног рат ног су ко ба) и трај ну не у трал ност (ду го роч но 
утвр ђе на ме ђу на род ним уго во ром).4) 

По сто ји ши рок спек тар де фи ни ци ја трај не не у трал но сти у 
ме ђу на род но-прав ној те о ри ји. Пол Страј сма тра да је др жа ва стал-
но не у трал на „ка да се уз др жа ва, при хва та ју ћи од ред бе ме ђу на род-
ног пра ва, од уче шћа у сва ком бу ду ћем ра ту“. Ју рај Ан дра ши ка же: 
„Трај на не у трал ност је оба ве за што је уго во ром пре у зи ма ужи или 
ши ри круг др жа ва да одр жа ва и по шту је не у трал ност од ре ђе не др-
жа ве у сва ком ра ту“, док Ми лан Бар тош као не у трал не де фи ни ше 
оне др жа ве „ко је су уна пред из ја ви ле да ће у би ло ком бу ду ћем 
ору жа ном су ко бу оста ти не у трал не и ко ји ма су та кав ста тус га ран-
то ва ле дру ге др жа ве“.5) На ве де ни ауто ри сма тра ју да ни је до вољ но 
да се др жа ва јед но стра но про гла си не у трал ном. Ве ли ки број те о-
ре ти ча ра6) се сла же да је нео п хо дан ме ђу на род ни уго вор о ус по-
ста вља њу стал не не у трал но сти, да би та кво ста ње би ло при зна то.

Стал но не у трал на др жа ва не мо же уче ство ва ти у ра ту, ни ти 
га за по че ти; не мо же пре у зи ма ти оба ве зе ко је би је мо гле уву ћи у 
рат или би се мо гле схва ти ти као фа во ри зо ва ње за ра ће не стра не. 
Tакође, та ква др жа ва не мо же сту пи ти у вој не са ве зе или уго во ре 
о вој ној по мо ћи и не сме пред у зе ти ишта што би је ве за ло за си-
лу или гру пу си ла ко је се мо гу по ја ви ти у уло зи за ра ће не стра не у 
евен ту ал ном су ко бу.7)

Ме ђу тим, пи та ње је да ли би ова ква де фи ни ци ја не у трал но-
сти би ла одр жи ва у на шем до бу. Ком плек сност ме ђу на род них од-
но са у 21. ве ку би прак тич но оне мо гу ћи ла би ло ко ју др жа ву да, 
под на ве де ним усло ви ма, бу де за и ста не у трал на. Уоста лом, ова ква 
схва та ња би до ве ла у пи та ње и са мо члан ство трај но не у трал не др-
жа ве у Ор га ни за ци ји ује ди ње них на ци ја, бу ду ћи да По ве ља УН не 
ис кљу чу је при ме ну рат них сред ста ва у по је ди ним слу ча је ви ма.8) 

4) На осно ву: Сми ља Авра мов, Ми лен ко Кре ћа, Ме ђу на род но јав но пра во, Са вре ме на ад-
ми ни стра ци ја, Бе о град, 2003.

5) Де фи ни ци је на ве де не пре ма: Ран ко Пет ко вић, Те о риј ски пој мо ви не у трал но сти, Рад, 
Бе о град, 1982, стр. 54-55.

6) Ви де ти: Ран ко Пет ко вић, нав. де ло, стр. 59.

7) Исто, стр. 60-68.

8) Ви де ти по гла вља 5. и 7. По ве ље УН
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Ипак, број ни ар гу мен ти та кав став опо вр га ва ју. ОУН је гло бал на 
ор га ни за ци ја ко лек тив не без бед но сти, за сно ва на, као и прин цип 
не у трал но сти, на на че ли ма ме ђу на род ног пра ва. Са ма По ве ља УН 
тре ти ра рат као зло чин, па се мо же ре ћи да по сто ји од ре ђе на са-
гла сност из ме ђу ци ље ва По ве ље и ци ље ва стал не не у трал но сти 
– а то су пре све га очу ва ње ми ра и без бед но сти. У том сми слу, 
не у трал ност не пред ста вља па си ван став, већ укљу чу је мо рал ну 
оба ве зу про мо ци је ме ђу на род ног пра ва и ми ра, као и пре да ност 
ра ду на огра ни ча ва њу упо тре бе си ле у ме ђу на род ним од но си ма.9) 
Нај зад, што се ти че ко лек тив них ме ра Са ве та без бед но сти, прак-
са је по ка за ла да у њи ма уче ству је огра ни чен број зе ма ља и то на 
до бро вољ ној ба зи, док оста ле мо гу да за у зму став не у трал но сти, 
без кр ше ња оба ве за члан ства у ор га ни за ци ји.10) И по ред то га, оста-
је пи та ње ком плек сно сти са вре ме них ме ђу на род них од но са. Да ли 
са рад њу др жа ве са дру гом др жа вом ко ја се на ла зи у рат ном ста њу 
са тре ћом стра ном мо же мо сма тра ти кр ше њем не у трал но сти? И до 
ко је ме ре? Да ли је, при ме ра ра ди, ре дов на тр го вин ска раз ме на са 
за ра ће ном стра ном кр ше ње не у трал но сти? То је, чи ни се, уве ли ко 
су бјек тив на про це на ко ја, осим уоп ште них нор ми ме ђу на род ног 
пра ва, за ви си и од ге о по ли тич ких ин те ре са укљу че них ак те ра и 
по тре ба да тог тре нут ка.

Не у трал ност је нај ја сни је би ла из ра же на у окви ру хлад но ра-
тов ске кон фрон та ци је, тј. у од но си ма из ме ђу НА ТО, Вар шав ског 
пак та и тре ће гру па ци је, По кре та не свр ста них. Са па дом Бер лин-
ског зи да, не стан ком бло ков ске по де ле и би по лар не струк ту ре ме-
ђу на род них од но са, про цва том ме ђу на род них ор га ни за ци ја и гло-
ба ли за ци јом ко ја кроз ра сту ћу ме ђу за ви сност спа ја свет на до сад 
не ви ђе не на чи не – др жа ва ма је све те же да оста ну не у трал не и да 
уоп ште на по ли тич ки и прав но при хва тљив на чин фор му ли шу сво-
ју не у трал ност.

У том сми слу, тре ба се за пи та ти, да ли је сам по јам не у трал-
но сти за ста рео као кон цепт? Ако узме мо у об зир ду го трај но по-
сто ја ње по је ди них вој них са ве за (као што је НА ТО) и на ста ја ње 
но вих (нпр. Шан гај ска ор га ни за ци ја), као и од ре ђе на но ва овла-
шће ња ко ја су у без бед но сним окви ри ма пре у зе ле по сто је ће ме ђу-
на род не ор га ни за ци је (нпр. Арап ска ли га или Европ ска уни ја), али 
и кон ти ну и ра но ин си сти ра ње по је ди них др жа ва на по ли ти ка ма не-
у трал но сти; мо же мо да ка же мо да се не у трал ност као кон цепт про-

9) На ве де но пре ма: Ni co le Ale cu de Flers, „A ‘Mi li ta ri sa tion’ of the EU? The EU as a Glo bal 
Ac tor and Ne u tral Mem ber Sta tes“, in La ur sen, Finn (eds.), The EU as a Fo re ign and Se cu rity 
Po licy Ac tor, Re pu blic of Let ters Pu blis hing, Dor drecht, 2009, pp. 301-318.

10) Ран ко Пет ко вић, нав. де ло, стр. 102-103.
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ме ни ла и ево лу и ра ла, а ни ка ко да је за ста ре ла или не ста ла. Упр кос 
то ме, и да нас при па да ње не ком ис кљу чи во вој ном са ве зу мо же мо 
сма тра ти не ги ра њем не у трал но сти. Сто га мо ра мо утвр ди ти да ли 
Европ ска уни ја спа да под тај кри те ри јум, од но сно да ли ак тив но-
сти Уни је на по љу спољ не и без бед но сне по ли ти ке не ги ра ју не у-
трал ност ње них чла ни ца?

ПРЕ ГЛЕД ПО ЛИ ТИ КА ЕВРОП СКЕ УНИ ЈЕ

Бу ду ћи да се ра ди о је дин стве ном мо де лу ин те гра ци је др жа-
ва, Европ ску уни ју не мо же мо по сма тра ти ис кљу чи во као вој ни 
са вез. За то ће мо суд о им пли ка ци ја ма члан ства на ста тус не у трал-
но сти до не ти на осно ву ана ли зе ре ле вант них по ли ти ка Уни је. 

За вр шет ком хлад ног ра та, ЕУ по чи ње ин тен зив ни је да ра-
ди на раз ви ја њу соп стве них без бед но сних струк ту ра. Уго во ром 
из Ма стрих та, 1992. го ди не, уве де на је За јед нич ка спољ на и без-
бед но сна по ли ти ка – као по се бан стуб ин те гра ци је, са ци ље ви ма 
ја ча ња без бед но сти ЕУ и ње них чла ни ца, очу ва ња ми ра и ме ђу-
на род не без бед но сти.11) По сле Уго во ра из Ам стер да ма 1997. го ди-
не, ко јим је уве де на Европ ска без бед но сна и од брам бе на по ли ти ка, 
ин те гра ци ја на овом по љу се знат но убр за ла. При хва ћен је план 
за ства ра ње опе ра тив них од брам бе них ка па ци те та; а са аран жма-
ном „Бер лин плус“12) ство рен је оквир за спро во ђе ње са мо стал них 
ми ров них опе ра ци ја. Но ви раз вој де сио се са Европ ском стра те ги-
јом без бед но сти 2003. го ди не. Иако на гла ша ва по све ће ност Уни је 
прин ци пи ма мул ти ла те ра ли зма и не вој них сред ста ва у ре ша ва њу 
про бле ма, стра те ги ја та ко ђе на ла же ин тен зив ни ји раз вој стра те-
шке кул ту ре, што под ра зу ме ва раз вој ди пло мат ских по тен ци ја ла, 
тран сфор ма ци ју вој них сна га и ја ча ње оба ве штај них слу жби.13) 
Као ре зул тат ових из ме на до ла зи до пр вих ан га жо ва ња ми си ја ЕУ 
у кри зним под руч ји ма. Ра ди се пре све га о опе ра ци ји „Кон кор ди-
ја“ у Ма ке до ни ји, ми си ји „Ар те мис“ у ДР Кон го, ми си ји „Ал теа“ у 
Бо сни и Хер це го ви ни, ми си ји у Ча ду, мор на рич кој опе ра ци ји „Ата-
лан та“, усме ре ној про тив пи ра та у Со ма ли ји итд. – укуп но се ра ди 
о 30 ми си ја на три раз ли чи та кон ти нен та.

11) Ви де ти: Уго вор о Европ ској уни ји, на слов 5. До ступ но на: http://eur-lex.euro pa.eu/le gal-
con tent/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:C:1992:191:FULL&from=EN, при сту пље но 15. 04. 2015.

12) Па кет без бед но сних уго во ра из ме ђу ЕУ и НА ТО, пот пи сан 2002. го ди не.

13) Без бед на Евро па у бо љем све ту – Европ ска без бед но сна стра те ги ја, ISAC фонд, Бе о-
град, 2003, по гла вље 3.
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Ли са бон ски уго вор до но си да ља по ме ра ња европ ских без-
бед но сних аран жма на ка вој ној ком по нен ти. Њи ме се пред ви ђа 
ко ри шће ње ми си ја за „очу ва ње ми ра, пре вен ци ју кон фли ка та и 
осна жи ва ње ме ђу на род не без бед но сти у скла ду са прин ци пи ма 
По ве ље УН“.14) Та ко ђе, Ли са бон уно си кла у зу лу о со ли дар но сти, 
ко ја пред ви ђа мо би ли за ци ју свих рас по ло жи вих, па и вој них ре-
сур са у слу ча ју те ро ри стич ког на па да на не ку од чла ни ца.15) Ко нач-
но, Ли са бон ским уго во ром је отво рен пут за за јед нич ку од бра ну, 
што ће се де си ти „ка да Европ ски Са вет то јед но гла сно од лу чи“.16) 

Од та да је мно го учи ње но на им пле мен та ци ји до го во ре ног. 
Осно ва на је Европ ска слу жба за спољ ну ак ци ју (енг. Euro pean Ex
ter nal Ac tion Ser vi ce – EEAS), сво је вр сно „ми ни стар ство спољ них 
по сло ва ЕУ“, за ду же но за им пле мен та ци ју за јед нич ке спољ не и 
без бед но сне по ли ти ке. Европ ска слу жба за спољ ну ак ци ју на сту па 
као по себ но и не за ви сно те ло у ин сти ту ци о нал ном окви ру Уни је, 
а на ње ном че лу је Ви со ки пред став ник за спољ ну и без бед но сну 
по ли ти ку. ЕЕАС, из ме ђу оста лог, одр жа ва и ди пло мат ску слу жбу 
ЕУ, од но сно ди пло мат ске ми си је и пред став ни штва ЕУ у тре ћим 
др жа ва ма.

Про је кат Син хро ни зо ва них ору жа них сна га Евро пе (енг. 
Synchro ni sed Ar med For ces Euro pe – SA FE) је за по чет 2008. го ди не, 
са крај њим ци љем фор ми ра ња за јед нич ких ору жа них сна га. Ипак, 
још увек су не по зна ти крај њи до ме ти овог про јек та, бу ду ћи да је 
про цес озна чен као ду го ро чан и да се тек на ла зи у фа зи пла ни ра-
ња. У ме ђу вре ме ну, од 2007. го ди не је по кре ну то фор ми ра ње ЕУ 
бор бе них гру па – ме шо ви тих вој них је ди ни ца др жа ва чла ни ца под 
ди рект ном кон тро лом Европ ског са ве та. Тре нут но је фор ми ра но 
18 та квих ба та љо на, са још не ко ли ко у фа зи пла ни ра ња – иако још 
ни је дан ни је рас по ре ђен на кон крет ну ми си ју. За ни мљи во је да и 
не у трал не др жа ве чла ни це уче ству ју у овим ме шо ви тим бор бе ним 
гру па ма – иако им је оста вље на мо гућ ност из бо ра. Је ди но су Дан-
ска и Мал та ста ви ле ре зер ву и ис кљу чи ле се бе из уче шћа у овом 
про гра му. Дан ска, осни вач НА ТО, то је учи ни ла јер не уче ству је у 
од брам бе ној по ли ти ци ЕУ у це ли ни, из раз ло га ве за них за соп стве-
ни су ве ре ни тет. Мал та је, са дру ге стра не, то учи ни ла из раз ло га 
не у трал но сти, о че му ће би ти ре чи ка сни је.

14) Ли са бон ски спо ра зум је до сту пан на: http://eur-lex.euro pa.eu/le gal-con tent/EN/
TXT/?uri=uri serv:OJ.C_.2012.326.01.0001.01.ENG#C_2012326EN.01004701, при сту пље-
но 15. 04. 2015.

15) Ли са бон ски уго вор, члан 222.

16) Ли са бон ски уго вор, члан 42.
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И по ред од ре ђе них без бед но сних аран жма на, Европ ска уни-
ја и да ље ни је вој ни са вез. Ка да би се она де фи ни тив но пре тво ри ла 
у ор га ни за ци ју ко ја слу жи свр си од бра не др жа ва чла ни ца, он да би-
смо без сва ке сум ње мо гли до не ти суд о нео др жи во сти ста ту са не у-
трал но сти уну тар ЕУ. Ме ђу тим, тре ба узе ти у об зир не ко ли ко фак-
то ра ко ји не иду у при лог та квом сце на ри ју. Пре све га, европ ска 
ин те гра ци ја у до ме ну без бед но сти те кла је ве о ма спо ро и че сто је 
до би ја ла не пред ви ђе не за о кре те, у ве ли кој ме ри због спе ци фич них 
ин те ре са др жа ва чла ни ца. Да ље, и по ред све га на ве де ног, ЕУ за др-
жа ва и раз ви ја сво је опре де ље ње ка мул ти ла те ра ли зму и не вој ној 
ком по нен ти ре ша ва ња су ко ба; да кле свој епи тет „ци вил не“ си ле.17) 
Ко нач но, са ве ћим про ду бљи ва њем Уни је, до ла зи до из ра жа ја тзв. 
ди фе рен ци ра на ин те гра ци ја, па та ко мно ге др жа ве ста вља ју ре зер-
ве и до бро вољ но из о ста ју из по је ди них по ли ти ка ЕУ. Због то га пре 
ко нач ног су да тре ба раз мо три ти не ко ли ко по себ них слу ча је ва, пре 
све га др жа ва ко је спа ја ју члан ство у Уни ји са ста ту сом не у трал но-
сти.

Нај но ви ји до га ђа ји, по пут су ко ба у Укра ји ни и на ра ста ју ћег 
кон флик та из ме ђу за пад них зе ма ља и Ру си је (а не тре ба из у зе ти 
из ви да да је су коб еска ли рао око пи та ња европ ске ин те гра ци је 
Укра ји не), по ка за ли су да је из у зет но те шко до ћи до за јед нич ког 
је зи ка чла ни ца ЕУ у спољ ној по ли ти ци, пре све га због раз ли чи тих 
на ци о нал них ин те ре са ко ји и да ље пре вла да ва ју над груп ни ин те-
ре сом Уни је. Ипак, и у овој кри зи ЕУ је, до ду ше уз ти хо про ти вље-
ње мно гих чла ни ца, ус пе ла да про на ђе од ре ђе ни ни во за јед нич ког 
при сту па – те је уве ла санк ци је Ру си ји. У кон тек сту на ше те ме, 
ова кав при ступ отва ра пи та ње им пли ка ци ја јед но стра но на мет ну-
тих санк ци ја без одо бре ња од стра не Са ве та без бед но сти УН по 
ста тус не у трал них чла ни ца ЕУ. Да ли се санк ци је, у овом слу ча ју, 
мо гу сма тра ти не при ја тељ ском ме ром? И да ли уче шће у ова квим 
санк ци ја ма про тив јед не др жа ве пред ста вља са мо вољ но кр ше ње 
не у трал но сти од стра не по је ди них чла ни ца ЕУ? Од го вор на то пи-
та ње, у крај њој ли ни ји, за ви си и од то га ка ко по је ди не др жа ве де-
фи ни шу соп стве ни ста тус не у трал но сти.

17) Ви ше о то ме: Ma rio Te lo, Euro pe: a Ci vi lian Po wer? Euro pean Union, Glo bal Go ver nan ce, 
World Or der, Pal gra ve Mac mil lan, 2006. 
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ПРАК СА НЕ У ТРАЛ НИХ ДР ЖА ВА

У Европ ској уни ји је тре нут но пет не у трал них чла ни ца: Ре-
пу бли ка Ир ска, Швед ска, Фин ска, Аустри ја и Мал та. 22 чла ни це су 
ујед но и чла ни це НА ТО, док је Ки пар зва нич но на пу стио по ли ти ку 
не у трал но сти и по ку ша ва да при сту пи НА ТО са ве зу.

Ре пу бли ка Ир ска је 1973. по ста ла пр ва не у трал на чла ни ца 
Европ ске за јед ни це. Ир ска не у трал ност ву че ко ре не из бор бе за 
не за ви сност и же ље да се во ди соп стве на спољ на по ли ти ка; сто га 
је вр ло ду бо ко уко ре ње на у та мо шњи по ли тич ки иден ти тет. Ипак, 
она ни је прав но оба ве зу ју ћа, већ се ра ди о праг ма тич ној по ли ти-
ци, ко ја се усме ра ва у за ви сно сти од си ту а ци је.18) Без об зи ра на то, 
Ир ци су се то ком го ди на тру ди ли да ова кав ста тус очу ва ју. При ли-
ком пре го во ра о Уго во ру из Ма стрих та, на њи хо во ин си сти ра ње 
до да та је тзв. „Ир ска кла у зу ла“, по ко јој по ли ти ке Уни је не ће ути-
ца ти на по се бан ка рак тер без бед но сних и од брам бе них по ли ти ка 
чла ни ца.19) Уче шће ир ских тру па у ми ров ним опе ра ци ја ма Уни је 
мо ра би ти одо бре но кроз тзв. „tri ple lock“ си стем, тј. мо ра ју би-
ти ис пу ње на три кри те ри ју ма: опе ра ци ја мо ра до би ти ман дат од 
стра не УН, одо бре ње од ир ског пар ла мен та и са гла сност од ир ске 
вла де. Због од су ства пр вог кри те ри ју ма сна ге Ре пу бли ке Ир ске ни-
су уче ство ва ле у Кон кор ди ји, пр вој ми ров ној ми си ји Уни је, у Ма-
ке до ни ји. Ир ци су 2001. на ре фе рен ду му од би ли Уго вор из Ни це, 
де ли мич но и због мо гу ћих ути ца ја овог до ку мен та на њи хо ву не у-
трал ност. Тек на кон Се виљ ске де кла ра ци је о по што ва њу не у трал-
но сти из 2002. го ди не, по но вље ни ре фе рен дум у Ир ској је про шао. 
Слич но се де си ло и при ли ком усва ја ња Ли са бон ског уго во ра, где 
су по себ не ре зер ве за Ре пу бли ку Ир ску – из ме ђу оста лог и оне ко је 
се ти чу без бед но сних аран жма на – по твр ђе не на са ми ту у Бри се лу, 
па је ре фе рен дум ус пео из дру гог по ку ша ја. У ме ђу вре ме ну и Ир-
ска је де ли мич но убла жи ла став, па је та ко вла да одо бри ла уче шће 
тру па у Нор диј ској бор бе ној гру пи ЕУ, а 2006. су до не ти аманд ма-
ни на од брам бе не за ко не ко ји би тре ба ли да да ју ве ћу флек си бил-
ност уче шћу у ак тив но сти ма Уни је.20)

Три не у трал не др жа ве су 1995. го ди не по ста ле чла ни це ЕУ. 
Аустриј ска не у трал ност на ста ла је као ре зул тат за вр шет ка са-

18) На осно ву: Ryan Johnson, „Ne u tral but not Iso la ted: Adap ting Irish De fen se Po licy to a Chan-
ging Euro pe“, Per spec ti ves on Bu si ness and Eco no mics, vol. 19, Mar tin da le Cen ter, 2001. 

19) На осно ву: Ni co le Ale cu de Flers, нав. де ло, p. 307.

20) Исто.
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ве знич ке оку па ци је на кра ју Дру гог свет ског ра та, а у кон тек сту 
хлад но ра тов ске по ли ти ке. Упр кос то ме, ова др жа ва се ни да нас 
зва нич но не од ри че не у трал но сти. До ду ше, уче шћем у За јед нич кој 
спољ ној и без бед но сној по ли ти ци, до шло је до ре де фи ни ци је овог 
ста ту са, кроз не ко ли ко про ме на у Са ве зном уста ву. Аустриј ски ста-
тус да нас би мо гао би ти од ре ђен као „ди фе рен ци ра на“ не у трал-
ност; где прин ци пи По ве ље УН, пре свих очу ва ње ми ра у све ту, 
има ју при мат над не у трал но шћу.21) Ова зе мља та ко ђе уче ству је у 
бор бе ним гру па ма и дру гим об ли ци ма без бед но сне са рад ње уну-
тар Уни је.

Фин ска не у трал ност је про из вод ре а ли зма, те је кроз два де-
се ти век пред ста вља ла праг ма ти чан на чин очу ва ња на ци о нал ног 
су ве ре ни те та и не за ви сно сти.22) Ова ко по ста вљен, фин ски став у 
ве ли кој ме ри про из и ла зи из ге о по ли тич ког по ло жа ја, а усло вљен 
је бли зи ном и исто риј ски ком пли ко ва ним од но сом са Со вјет ским 
Са ве зом, од но сно Ру си јом. Са дру ге стра не, не у трал ни још од На-
по ле о но вих ра то ва, Шве ђа ни свој иден ти тет по сма тра ју у чвр стој 
ве зи са не у трал но шћу. Про ду бљи ва њем ин те гра ци је, Фин ска и 
Швед ска ре де фи ни шу сво ју по ли ти ку не у трал но сти у прав цу не-
свр ста ва ња, од но сно – не у трал ност пер ци пи ра ју као не при па да-
ње кон крет ном вој ном са ве зу, у њи хо вом слу ча ју, НА ТО-у.23) Тре-
ба узе ти у об зир чи ње ни цу да је не у трал ност Аустри је про из вод 
исто риј ских окол но сти ко је ви ше ни су на сна зи, па мо же ла ко би ти 
из ме ње на, иако је до не кле уко ре ње на у та мо шњи по ли тич ки иден-
ти тет. Са дру ге стра не, у Швед ској је не у трал ност зна ча јан део 
иден ти те та др жа ве и по ли тич ке кул ту ре – Швед ска за хва љу ју ћи 
тој по ли ти ци ни је уче ство ва ла у вој ном су ко бу ви ше од два ве ка, 
од 1810. го ди не.  Нај зад, нај ма ње по тен ци ја ла за зва нич ну про ме-
ну док три не не у трал но сти на ла зи мо у Фин ској, ко јој ге о по ли тич ка 
си ту а ци ја и да ље дик ти ра не у трал ни ста тус. 

Ка ко би ло, ни је из глед но да ви ди мо ве ли ке про ме не у ста ту-
су не у трал но сти ове три др жа ве, већ ви ше при ла го ђа ва ње и ма ла 
ускла ђи ва ња на ци о нал не де фи ни ци је кон цеп та не у трал но сти, он-
да ка да она до ђе у ко ли зи ју са по тре ба ма европ ске ин те гра ци је. 
Уоста лом, спрем ност ове три зе мље да из ме не сво је по ли ти ке и 

21) Исто.

22) Jo han Eli as son, „Tra di ti ons, Iden tity and Se cu rity: the Le gacy of Ne u tra lity in Fin nish and 
Swe dish Se cu rity Po li ci es in Light of Euro pean In te gra tion“, Euro pean In te gra tion on li ne 
Pa pers, Vol. 8, Is sue 6, Pal gra ve Mac mil lan, 2004, pp. 2-3.

23) Ова те за је глав на те ма у: Ul ri ka Mo el ler, Ulf Bje reld, „“From Nor dic Ne u trals to Post-Ne-
u tral Euro pe ans: Si mi la rity and Chan ge in Fin land’s and Swe den’s Po licy Tran sfor ma tion”, 
Co o pe ra tion and Con flict, vol. 45(4), Sa ge Pu bli ca ti ons, 2010.
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ре де фи ни шу схва та ње не у трал но сти у скла ду са по ли тич ким по-
тре ба ма су им и до не ле епи тет „пост-не у трал них“ др жа ва.24)

Мал та и Ки пар су би ли чла ни це По кре та не свр ста них до 
2004. го ди не, ка да су ис ту пи ли за рад при сту па ња Уни ји, што је ин-
ди ка ти ван по ка за тељ ста ва По кре та не свр ста них о не у трал но сти 
ЕУ. Без об зи ра на то, Мал та и да нас за др жа ва зва ни чан ста тус не-
у трал не др жа ве, га ран то ван од стра не Ита ли је на осно ву уго во ра 
из 1983. го ди не, па чак и не уче ству је у бор бе ним гру па ма ЕУ. Са 
дру ге стра не, Ки пар је пот пу но на пу стио по ли ти ку не у трал но сти и 
по ку ша ва да уђе у Парт нер ство за мир и по сле дич но у НА ТО, али 
Тур ска оте жа ва тај про цес због по зна тих не су гла си ца из ме ђу две 
зе мље.25)

Што се ти че бив шег ис точ ног бло ка, све пост со ци ја ли стич-
ке зе мље ко је су при сту пи ле ЕУ, прет ход но су сту пи ле и у НА ТО. 
Иако при сту па ње Се вер но а тлант ском пак ту ни је би ло зва нич но 
по ста вље но као услов за при кљу че ње Уни ји, по сма тра но је као по-
зи ти ван им пулс ин те гра ци ји и по ка зи ва ло је спрем ност за уче шће 
у за јед нич ким без бед но сним аран жма ни ма. Шта ви ше, прет ход но 
члан ство у НА ТО је очи глед но до при не ло пер цеп ци ји при пад но-
сти де мо крат ском вред но сном обра сцу и као та кво је да ва ло до да-
тан под сти цај за при јем ис точ но е вроп ских зе ма ља у ЕУ.26) 

У кон тек сту ове рас пра ве, тре ба по ме ну ти по ли ти ку не у-
трал но сти ко ју су во ди ле Есто ни ја, Ли тва ни ја и Ле то ни ја по чет ком 
де ве де се тих го ди на два де се тог ве ка. Ге не рал но се сма тра да је не-
у трал ност ових др жа ва по слу жи ла као сред ство мир не тран зи ци је 
ка не за ви сно сти, тј. као при вре ме на ме ра за вре ме по вла че ња ру-
ских тру па. Чим је ово по вла че ње за вр ше но, 1994. го ди не, бал тич-
ке зе мље су као свој циљ про кла мо ва ле члан ство у НА ТО, што се 
ко нач но и де си ло у мар ту 2004. го ди не.27)

Ко нач но, по ме ни мо и Ср би ју. Иако ни је чла ни ца ЕУ, Ср би ја 
се на ла зи у про це су при сту па ња, а од 2012. го ди не има и зва ни-

24) Исто.

25) Ви де ти: Judy Demp sey, „Bet we en the Euro pean Union and NA TO, Many Walls“, The New 
York Ti mes, 24. 11. 2010. До ступ но на: http://www.nyti mes.com/2010/11/25/world/euro-
pe/25iht-let ter.html?_r=0, при сту пље но 15. 04. 2015.

26) О пер цеп ци ји вред но сти и иден ти те та при ли ком про ши ре ња НА ТО на ис ток, ви де ти: 
Mic hael C. Wil li ams, Iver B. Ne u mann, “From Al li an ce to Se cu rity Com mu nity: NA TO, Rus-
sia and the Po wer of Iden tity”, Mil len ni um: Jo ur nal of In ter na ti o nal Stu di es, 29/2, 2000, pp. 
357 – 387.

27) На осно ву: Va i do tas Ur be lis, De fen ce Po li ci es of the Bal tic Sta tes: from the Con cept of Ne
u tra lity to wards NA TO mem ber ship, NA TO-EAPC In di vi dual Fel low ship Re port 2001-2003, 
Vil ni us, 2003.



Дејан Бурсаћ ДА ЛИ СЕ НЕУТРАЛНОСТ КОСИ СА ЧЛАНСТВОМ ...

149

чан ста тус кан ди да та за члан ство. Ср би ја је ујед но је ди ни кан ди дат 
или по тен ци јал ни кан ди дат за члан ство у ЕУ ко ји од би ја члан ство 
у НА ТО. На и ме, На род на скуп шти на Ре пу бли ке Ср би је је 2007. го-
ди не до не ла Ре зо лу ци ју 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, у ко јој је про гла ше на не у трал ност 
у од но су на по сто је ће вој не са ве зе. Ре зо лу ци ја ме ђу тим екс пли цит-
но по ми ње са мо НА ТО, а не и Европ ску уни ју.28) Тре ба до да ти да 
не у трал ност Ср би је ни је ме ђу на род но при зна та, сто га не ис пу ња-
ва фор мал ни кри те ри јум стал не не у трал но сти. По ред то га, по ста-
вља се пи та ње оба ве зно сти скуп штин ске ре зо лу ци је, а чак и да је 
иста оба ве зу ју ћа – ова ко про кла мо ва ну не у трал ност ла ко мо же да 
„опо врг не“ не ка но ва пар ла мен тар на ве ћи на, у скла ду са бу ду ћим 
по ли тич ким по тре ба ма. Са мим тим, те шко да ће ова ко про гла ше на 
не у трал ност би ти пре пре ка у при ла го ђа ва њу по ли ти ка ма Уни је, у 
слу ча ју да љег на прет ка европ ских ин те гра ци ја Ср би је. Уз то, тре-
ба по но ви ти да ни јед на бив ша со ци ја ли стич ка др жа ва ни је ушла у 
ЕУ без прет ход ног члан ства у НА ТО. Сто га је у бу дућ но сти мо гу ћа 
ко ли зи ја из ме ђу на ме ре Ср би је да по ста не чла ни ца ЕУ, и ње ног 
от кло на пре ма НА ТО пак ту због до га ђа ја из де ве де се тих го ди на. 
Пи та ње је ка ко ће ова ди ле ма би ти раз ре ше на у том слу ча ју, али 
чи ње ни ца је да по ме ну та ре зо лу ци ја не пред ста вља зна чај ну пре-
пре ку вој ном свр ста ва њу Ср би је. Уоста лом, Ср би ја се већ на ла зи у 
Парт нер ству за мир, а од ја ну а ра 2015. са ра ђу је са НА ТО у окви ру 
IPAP (енг. In di vi dual Part ner ship Ac tion Plan – Ин ди ви ду ал ни ак ци-
о ни план парт нер ства), иако зва нич но ни је аспи рант за члан ство.

ЗА КЉУ ЧАК

За са да мо же мо ре ћи да се члан ство у Европ ској уни ји не 
ко си са по ли ти ком не у трал но сти. ЕУ и да ље ни је вој ни са вез, иако 
не ке по ли ти ке упу ћу ју у том прав цу. Не сме мо за бо ра ви ти да су 
ци ље ви ЕУ на спољ ном пла ну у нај ве ћој ме ри по све ће ни очу ва њу 
ми ра и ме ђу на род не без бед но сти. Уко ли ко не ким бу ду ћим уго во-
ром до ђе до из ме на спољ не и без бед но сне по ли ти ке, мо гли би смо 
да ти ја сни ју оце ну о ста ту су не у трал них уну тар Уни је. Не тре ба 
ис пу сти ти из ви да да је кључ ни кри те ри јум ко ји де фи ни ше не ки 
вој ни са вез упра во оба ве за ору жа не по мо ћи из ме ђу ње них чла ни ца 
у слу ча ју агре си је, а европ ска ин те гра ци ја још ни је до шла до тог 

28) 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, Слу жбе ни гла сник РС, 
125/2007. 
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сте пе на – иако се по моћ у слу ча ју те ро ри стич ких на па да пред ви ђа 
Ли са бон ским уго во ром. 

Ста тус не у трал них др жа ва уну тар ЕУ је на рав но под ло жан 
про ме ни, и она ће нај ви ше за ви си ти од три гру пе окол но сти. Пр-
ва се ти че про ме на у окви ру европ ских ин те гра ци ја и бу дућ но сти 
са рад ње у до ме ну спољ не по ли ти ке и за јед нич ке од бра не. Дру га 
гру па фак то ра је по сред на и од но си се на по ли тич ке окол но сти у 
са мим не у трал ним др жа ва ма – на ро чи то у они ма где не у трал ност 
ни је ду бо ко уко ре ње на у по ли тич ки иден ти тет и по ли тич ку кул ту-
ру. Ко нач но, тре ћа, а ве ро ват но и од лу чу ју ћа гру па фак то ра (јер од 
ње ће на кон цу и за ви си ти про ме не у пр ве две гру пе) је сте ак ту-
ел ни ге о по ли тич ки мо ме нат, од но сно бу ду ће без бед но сне кри зе и 
пре лом ни мо мен ти у ме ђу на род ним од но си ма, те њи хов ефе кат на 
Европ ску уни ју и ње не чла ни це. Уоста лом, то је ите ка ко ви дљи во 
и при ли ком ана ли зе ефе ка та ак ту ел не Укра јин ске кри зе. Мо же мо 
за кљу чи ти да ће бу дућ ност не у трал но сти европ ских др жа ва за ви-
си ти пре све га од ге о по ли тич ких окол но сти. Уоста лом, у ве ћи ни 
ових др жа ва не у трал ност је при хва ће на као зва нич на по ли ти ка 
као ре зул тат раз ли чи тих ге о по ли тич ких фак то ра, од но си ли се они 
на европ ски кон церт 19. ве ка, бор бу за на ци о нал ну не за ви сност, 
по сле ди це хлад но ра тов ске кон фрон та ци је или по сле ди ца рас па да 
Ис точ ног бло ка. 

Та ко ђе, ва жно је при ме ти ти да не у трал ност као по јам ево-
лу и ра и да та кве др жа ве ре де фи ни шу свој ста тус и при ла го ђа ва ју 
га ин те гра ци ји. Оне то сва ка ко чи не да би по ве ћа ле свој кре ди-
би ли тет и др жа ле ко рак са раз во јем Уни је; али нео д ри ца њем од 
по ли ти ка не у трал но сти оне пред ста вља ју ба ланс вој ним ми си ја ма 
и под сти чу одр жа ва ње и раз вој ци вил ног аспек та европ ског спољ-
ног де ло ва ња – а тај аспект се прет ход них го ди на по ка зао ва жним 
фак то ром у кон сти ту и са њу Европ ске уни је као гло бал ног игра ча. 
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De jan Bur sac

IS NE U TRA LITY COM PA TI BLE 
WITH EU MEM BER SHIP?

Con stant de e pe ning and bro a de ning of EU ju ris dic ti ons cre a
ted a col li sion of the con cept of Euro pean in te gra tion with so me of the 
clas sic hal lmarks of a so ve re ign sta tena tion. This is espe ci ally evi dent 
when co mes to the is su es of fo re ign po licy and se cu rity, fi elds whe
re the sta te has tra di ti o nally been the most do mi nant ac tor. Fol lo wing 
the adop tion of the Tre aty of Lis bon in 2009, the Euro pean Union has 
in cre a sed not just the co o pe ra tion of mem ber sta tes, but al so its com
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pe ten ces in the fo re ign po licy, in ter na ti o nal re la ti ons, com mon de fen
se and se cu rity. The aut hor of this pa per aims to re se arch the im pact 
of the se chan ges on mi li tary ne u tral EU mem bers. Al so, the pa per is 
exa mi ning whet her the EU po li ci es in flu en ce not just the chan ges in 
the ne u tra lity sta tus and doc tri ne of in di vi dual mem bers, but al so the 
evo lu tion of the ne u tra lity con cept as a who le. Mo re o ver, the pa per will 
shortly exa mi ne the ne u tra lity of the Re pu blic of Ser bia in the con text 
of the EU can di da te sta tus this co un try holds. 
Keywords: Euro pean Union, ne u tra lity, mi li tary ne u tra lity, Tre aty of Lis bon, 

Com mon Fo re ign and Se cu rity Po licy
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