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УНИЈЕ - ИЗМЕЂУ МЕКЕ И ТВРДЕ МОЋИ 
Сажетак

Спро во ђе њем За јед нич ке без бед но сне и од брам бе не 
по ли ти ке за сно ва не на за јед нич ки утвр ђе ним прин ци
пи ма, ме ха ни зми ма и ин сти ту ци ја ма Европ ска уни ја 
же ли пре у зме ве ћу од го вор ност и уло гу у европ ској 
без бед но сти и од бра ни и оја ча свој ути цај и углед у 
ре ша ва њу број них пи та ња у по гле ду ми ра и без бед но
сти у све ту.
Упра во осло нац на твр ду, ме ку и нор ма тив ну моћ чи ни 
Европ ску уни ју ре спек ти бил ним фак то ром у од но су на 
дру ге над на ци о нал не ор га ни за ци је. ЕУ уну тра шњом 
тран сфор ма ци јом на ме ра ва да, кроз праг ма ти чан 
при ступ, ис ко ри сти ком па ра тив ну пред ност у ка пи
та ли зо ва њу ме ке мо ћи у од но су на НА ТО, као и да ис
по љи зна чај ни ји вој ноци вил ни по тен ци јал за очу ва ње 
ми ра и без бед но сти у ре ги о ну и све ту. Та ко ђе же ли да 
но вим и по тен ци јал ним чла ни ца ма Европ ске уни је на
мет не за јед нич ке нор ма тив не окви ре и вред но сти за 
ко је се за ла же ка ко би оја ча ла сво је по зи ци је у уве ћа ла 
сво ју моћ за де ло ва ње на ме ђу на род ном пла ну. У том 
кон тек сту ана ли за по ка за те ља ме ке мо ћи Не мач ке, 
во де ће чла ни це Европ ске Уни је и Ср би је, кан ди да та 
за учла ње ње у ЕУ, ука зу је на ва жност овог сег мен та 
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мо ћи по себ но има ју ћи у ви ду ду го роч не аспи ра ци је Ре
пу бли ке Ср би је ка пу но прав ном члан ству ЕУ.
Кључ не ре чи: Без бед но сна и од брам бе на по ли ти ка Ев
ропскe унијe, ин те гра ци је,  НА ТО, ме ка и твр да моћ, 
нормативнa моћ, Ре пу бли ка Ср би ја, спољ на по ли ти ка.

1. ЕВРОП СКА УНИ ЈА ИЗ МЕ ЂУ ТВР ДЕ  
И НОР МА ТИВ НЕ МО ЋИ 

U са	вре	ме	ним	 ме	ђу	на	род	ним	 од	но	си	ма	 еви	дент	но	 је	 да	 уну	тар	ме	ђу	на	род	ног	 си	сте	ма,	 осим	 су	ве	ре	них	 др	жа	ва	 по	сто	је	 и	 ра
зни	не	др	жав	ни	ак	те	ри	чи	ја	је	по	ли	тич	ка	и	еко	ном	ска	уло	га	све	зна
чај	ни	ја.	Из	во	ри	ште	њи	хо	ве	мо	ћи	се	пре	вас	ход	но	на	ла	зи	у	њи	хо
вој	 по	ли	тич	кој	 и	 еко	ном	ској	 сна	зи.	Чак	и	 тра	ди	ци	о	нал	ни	 ак	те	ри	
ме	ђу	на	род	них	од	но	са,	по	пут	др	жа	ва,	те	же	ка	ства	ра	њу	усло	ва	за	
оства	ри	ва	ње	ути	ца	ја	кроз	ја	ча	ње	сег	ме	на	та	ме	ке	мо	ћи.	Да	кле,	моћ	
и	ути	цај	не	ке	зе	мље	не	про	из	и	ла	зи	са	мо	из	ње	не	вој	не	си	ле,	од	но
сно	ве	ли	чи	не	те	ри	то	ри	је,	не	го	и	из	дру	гих	еле	ме	на	та	ко	ји	др	жа	ви	
омо	гу	ћа	ва	ју	да	оства	ри	свој	ин	те	рес	из	ван	соп	стве	них	гра	ни	ца,	ка
ко	на	зе	мље	са	ве	зни	ке	и	парт	не	ре,	та	ко	и	ши	ре.	У	том	кон	тек	сту,	
Европ	ска	 уни	ја	 у	 уло	зи	 еко	ном	ског	 ли	де	ра	ни	је	 ин	ди	фе	рент	на	 у	
од	но	су	 на	 ја	ча	ње	 сво	је	 ме	ке	 мо	ћи,	 те	 у	 том	 сми	слу	 про	мо	ви	ше,	
соп	стве	не	вред	но	сти.	

По	ред	кри	за	и	ет	нич	ких	су	ко	ба	у	бив	шој	Ју	го	сла	ви	ји	и	на	ис
точ	но	европ	ском	обо	ду	(на	де	лу	бив	шег	СССР),	на	опре	де	ље	ње	ЕУ	
за	ус	по	ста	вља	ње	је	дин	стве	ног	спољ	но	по	ли	тич	ког	и	без	бед	но	сног	
на	сту	па	зна	ча	јан	ути	цај	има	ли	су	и	дру	ги	чи	ни	о	ци,	ме	ђу	ко	ји	ма	се	
из	два	ја	ју:

	 ин	те	рес	др	жа	ва	чла	ни	ца	ЕУ	за	ја	ча	ње	ме	ђу	на	род	не	уло	ге	и	
ути	ца	ја	ЕУ	у	за	шти	ти	њи	хо	вих	ин	те	ре	са	у	све	ту;

	 ин	те	рес	чла	ни	ца	и	ЕУ	у	це	ли	ни	за	очу	ва	ње	ме	ђу	на	род	ног	
ми	ра,	 без	бед	но	сти,	ши	ре	ње	 де	мо	кра	ти	је,	 по	што	ва	ње	људ
ских	пра	ва,	сло	бо	де	кре	та	ња	љу	ди,	ро	ба	и	ка	пи	та	ла	у	Евро
пи	и	све	ту;	и	

	 те	жња	 европ	ских	 на	ци	ја	 (на	ро	чи	то	 Фран	цу	ске,	 за	тим	 Не
мач	ке	и	дру	гих	чла	ни	ца	ЕУ)	 за	 ве	ћом	без	бед	но	сном	ауто
но	ми	јом	по	пи	та	њи	ма	европ	ске	без	бед	но	сти	од	САД/НА	ТО,	
на	ро	чи	то	по	сле	рас	па	да	Ис	точ	ног	вој	ног	бло	ка	и	зна	чај	ног	
сма	ње	ња	вој	них	прет	њи	европ	ској	без	бед	но	сти.1) 

1)	 Гру	па	ауто	ра,	Без бед но сни и од брам бе ни аспек ти при кљу че ња РС ЕУ,	Ме	ди	ја	цен	тар	
Од	бра	на,	Бе	о	град,	2014.
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Раз	ма	тра	ју	ћи	моћ	Европ	ске	уни	је	у	ка	те	го	ри	јал	ном	сми	слу	у	
ма	те	ри	јал	ном	и	не	ма	те	ри	јал	ном	као	ва	жног	 ак	те	ра	у	ме	ђу	на	род
ним	од	но	си	ма	мо	же	се	са	гле	да	ти	кроз	три	кон	цеп	та	мо	ћи:	твр	де,	
ме	ке	и	нор	ма	тив	не.	

Са	свим	је	си	гур	но	да	је	моћ	ви	тал	ни	део	„ор	га	ни	зма“,	тј.	жи	ла	
ку	ца	ви	ца	ме	ђу	на	род	не	по	ли	ти	ке.	За	то	и	сто	ји	по	тре	ба	да	се	раз	ма
тра	и	спо	зна:		„Ко	ли	ка	је	ње	на	ма	те	ри	јал	на	вред	ност?“	Про	блем	ско	
пи	та	ње	ко	је	се	на	ме	ће	је	мер	љи	вост	и	ви	дљи	вост	мо	ћи	јед	не	др	жа
ве	или	са	ве	за	др	жа	ва.	Да	је	она	мер	љи	ва	и	за	сно	ва	на	на	по	себ	ним,	
од	ре	ђе	ним	ма	те	ри	јал	ним	ка	па	ци	те	ти	ма	ко	је	др	жа	ве	по	се	ду	ју	пред
ста	вља	је	дан	вид	рав	но	те	же	сна	га	и	ре	зул	ти	ра	од	но	сом	опи	пљи	вих	
и	нео	пи	пљи	вих	до	ба	ра	у	ма	те	ри	јал	ном	и	не	ма	те	ри	јал	ном	сми	слу.	

Са	ма	реч	моћ	по	ти	че	од	ста	ро	фран	цу	ског	из	ра	за	„po	i	er“	ко	ји	
зна	чи	„спо	соб	ност	да	се	де	лу	је“.	Ма	да,	дру	ги	те	о	ре	ти	ча	ри,	моћ	ви
де	као	ис	ход	ин	тер	ак	ци	ја	ме	ђу	др	жа	ва	ма	твр	де	ћи	да	се	моћ	од	но	си	
на	 кон	тро	лу	или	 сте	пен	 ути	ца	ја	 на	 дру	ге	 др	жа	ве.	Ово	 би	 зна	чи
ло	да	је	моћ	спо	соб	ност	јед	не	др	жа	ве	да	при	мо	ра	дру	гу	да	де	лу	је.	
Вол	форт,	 овом	 тврд	њом	ис	ти	че	 да	 по	сто	ји	 ја	сна	 раз	ли	ка	 из	ме	ђу	
по	ли	тич	ких	 од	лу	чи	о	ца	 и	 рав	но	те	же	 сна	га	 и	 ствар	не	 рав	но	те	же,	
и	да	је	она	ва	жна	за	раз	у	ме	ва	ње	ме	ђу	на	род	не	по	ли	ти	ке.	У	ства	ри	
она	пред	ста	вља,	сли	ку	ко	ју	по	ли	тич	ки	од	лу	чи	о	ци	има	ју,	иако	они	
углав	ном,	има	ју	до	бар	осе	ћај	за	ствар	ну	рав	но	те	жу	сна	га.	Ова	квим	
при	сту	пом	у	раз	ма	тра	њу	се	и	усме	ра	ва	пер	цеп	ци	ја	мо	ћи	кроз	по
на	ша	ње	су	бје	ка	та.2) 

Ме	ђу	тим,	 ин	те	ре	сант	но	 је	 гле	ди	ште	 Ро	бер	та	 Да	ла	 (Ro	bert	
Dahl)	ко	ји	на	во	ди	да	се	моћ	мо	же	са	гле	да	ти	у	раз	ма	тра	њу	су	бје	ка	та	
(др	жа	ва)	и	то	да	„А“	има	моћ	над	„Б“	до	оби	ма	до	ког	„А“	мо	же	да	
на	те	ра	„Б“	да	учи	ни	не	што	што	ина	че	„Б“	не	би	ура	дио.3)	С	тим	у	
ве	зи,	моћ	по	сто	ји	са	мо	он	да	ка	да	др	жа	ва	вр	ши	кон тро лу или ути
цај	и	сто	га	се	мо	же	ме	ри	ти	тек	на	кон	што	ис	ход	бу	де	по	знат.	Ова
кав	прин	цип	по	ко	ме	се	отва	ра	ју	мо	гућ	но	сти	ути	ца	ја	јед	не	др	жа	ве	
у	од	но	су	на	дру	гу	пред	ста	вља	основ	ни	вид	ути	ца	ја	у	ме	ђу	на	род
ним	од	но	си	ма.	

2)	 Wil	li	am	C.	Wohlforth:	The Elu si ve Ba lan ce: Po wer and Per cep ti ons du ring the Cold War,	
Cor	nell	Uni	ver	sity	Press,	It	ha	ca,		NY:	1993,	стр.	35.	

3)	 Ro	bert	Dahl:	„The	Con	cept	of	Po	wer“,	Be ha vi o u ral Sci en ce,	vol.	2,	no.	3,	July	1957,	pp.	
202203;	Da	vid	A.	Bald	win,	Pa ra do xes of Po wer,	Ba	sil	Blac	kwell,	New	York,	1989;	i		Karl	
W.	De	utsch,	The Analysis of In ter na ti o nal Re la ti ons,	Pren	ti	ceHall,	En	gle	wo	od	Cliffs,	NJ,	
1988,	po	gla	vlje	3.
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Макс	Ве	бер	 (Max	We	ber)	 је	 дао	 кла	сич	ну	 де	фи	ни	ци	ју	мо	ћи,	
ко	ја	под	ра	зу	ме	ва	из гле де јед ног чо ве ка или ви ше љу ди да спро ве ду 
соп стве ну во љу у не ком за јед нич ком де ло ва њу,	чак и упр кос от по
ру дру гих ко ји у том де ло ва њу уче ству ју.4)	Они	ко	ји	по	се	ду	ју	ве
ћу	моћ,	за	ко	ни	то	те	же	вла	да	ви	ни	над	они	ма	ко	ји	има	ју	ма	њу	моћ.	
Ме	ђу	на	род	на	по	ли	ти	ка	 је	по	ли	ти	ка	си	ле	и	мо	ћи	и	пре	ма	ве	ћи	ни	
те	о	ре	ти	ча	ра	не	по	сто	ји	дилемa	да	„ја	ки	чи	не	оно	што	мо	гу,	а	сла	би	
при	хва	та	ју	оно	што	мо	ра	ју“.	Европ	ска	уни	ја	као	ре	ла	тив	но	но	ви	ја	
ме	ђу	на	род	на	ор	га	ни	за	ци	ја	мо	ра	ла	је	да	кон	фи	гу	ри	ше	сво	ју	моћ	и	
да	се	стра	те	шки	по	зи	ци	о	ни	ра	на	свет	ској	ин	те	ре	сној	ма	пи.	

За	 пред	став	ни	ке	 ре	а	ли	стич	ке	 па	ра	диг	ме	 ме	ђу	на	род	них	 од
но	са,	 сти	ца	ње,	 очу	ва	ње,	 уве	ћа	ње,	 про	јек	ци	ја	 и	 при	ме	на	мо	ћи	 је	
основ	ни		на	чин	за	обез	бе	ђе	ње	оп	стан	ка	др	жа	ве	и	на	ци	је	и	сред	ство	
за	ре	а	ли	за	ци	ју,	уна	пре	ђе	ње	и	за	шти	ту	ње	них	на	ци	о	нал	них	ин	те	ре
са	и	вред	но	сти	у	анар	хич	ном	и	не	при	ја	тељ	ском	спољ	ном	окру	же
њу.	

У	ве	зи	са	тим,	др	жа	ве	се	не	раз	ли	ку	ју	у	по	гле	ду	сво	јих	спољ
но	по	ли	тич	ких	ци	ље	ва,	већ	са	мо	у	по	гле	ду	сво	је	мо	ћи	и	спо	соб	но
сти	да	исту	екс	пло	а	ти	шу.	Сто	га	 је	моћ	сте	пен	спо	соб	но	сти	да	се	
дру	ги	су	бјек	ти	 	др	жа	ве	при	во	ле	или	на	те	ра	ју	на	по	на	ша	ње	ко	је	
има	лац	мо	ћи	же	ли.5)	Као	ре	зул	тат	на	ве	де	ног	про	ис	ти	че	и	бор	ба	за	
моћ	ко	ја	пред	ста	вља	из	гра	ђи	ва	ње	спо	соб	но	сти	ути	ца	ја	и	сам	ути
цај	на	дру	ге	су	бјек	те	у	ме	ђу	на	род	ним	од	но	си	ма,	а	у	крај	њем	ис	хо
ду	је	оства	ри	ва	ње	соп	стве	них	ин	те	ре	са	и	ци	ље	ва.	

Од	но	ви	јих	од	ре	ђе	ња	мо	ћи,	из	два	ја	мо	ви	ђе	ње	Иса	ка	Ади	же	са	
(Ic	hak	Adi	zes),	ко	ји	ука	зу	је:	„да	су	овла шће ње,	моћ	и	ути цај	нео	п
ход	но	 по	треб	ни	 еле	мен	ти	 за	 ква	ли	тет	но	 спро	во	ђе	ње	 од	лу	ке.“	 За	
ње	га,	моћ,	овла	шће	ње6)	и	ути	цај7)	ни	су	за	себ	не	ства	ри.	Они	су	ис

4)	 Maks	Ve	ber,	Pri vre da i dru štvo,	tom	I,	Pro	sve	ta,	Be	o	grad,	1976,	str.	57–58.
5) Ци	ти	ра	но	пре	ма:	Дра	ган	Си	мић,	По ре дак све та,	За	вод	за	уџ	бе	ни	ке	и	на	став	на	сред

ства,	Бе	о	град,	1999.	стр.	224
6)	 Про	фе	сор	Исак	Ади	жес	сма	тра,	као	и	Макс	Ве	бер,	да	је	овла шће ње	фор	мал	но	пра	во	

да	се	до	не	се	не	ка	од	лу	ка.	По	ње	му	то	је	део	од	ре	ђе	не	по	зи	ци	је	(по	ло	жа	ја),	исто	што	и	
ауто	ри	тет,	и	сва	ко	ко	има	тај	по	сао	(не	за	ви	сно	од	лич	но	сти)	по	се	ду	је	фор	мал	но	пра	во	
да	се	до	не	се	од	лу	ку	ко	ја	је	у	ве	зи	с	тим	по	ло	жа	јем.	По	ње	му,	то	је	фор	мал	ни	ауто	ри	тет	
и	са	мо	лич	ност	на	вр	ху	има	пра	во	да	ка	же	и	да	и	не.	По	сто	је	мно	ге	ор	га	ни	за	ци	је	у	ко	ји
ма	је	мо	гу	ће	ре	ћи	не,	али	не	и	да	по	ну	ђе	ним	су	ге	сти	ја	ма	ко	је	во	де	про	ме	ни.	Ви	ди	ши	ре	
у	Мом	чи	ло	Та	ли	јан,	Ми	ро	слав.	М.	Та	ли	јан:	Оп шти и без бед но сни ме наџ мент,	ВШУП,	
Ба	ња	Лу	ка,	2011,	стр.	129133.

7) Ути цај је	спо	соб	ност,	не	пра	во,	ко	јим	се	по	сти	же	да	дру	га	осо	ба	учи	ни	не	што	не	упо
тре	бља	ва	ју	ћи	при	то	ме	овла	шће	ња	или	моћ. Кад	се	до	не	се	соп	стве	на	од	лу	ка	ко	је	се	
за	сни	ва	на	на	шим	иде	ја	ма,	он	да	смо	ути	ца	ли	на	иде	ју. Кад	су	љу	ди	сло	бод	ни	да	то	ра	де	
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пре	пле	та	ни.	Он	ка	же:	„да	би	смо	мо	гли	да	оства	ри	мо	до	бро	де	фи
ни	са	ну	 од	лу	ку,	 на	ма	 су	 по	треб	ни:	 овла	шће	ње,	моћ	 и	 ути	цај	 или	
би	ло	ко	ја	њи	хо	ва	ком	би	на	ци	ја.	По	ње	му:	„моћ је	 спо	соб	ност,	не	
пра	во,	да	се	ка	жња	ва	и/или	на	гра	ђу	је.“8) 

По	ред	то	га,	по	треб	но	је	по	ме	ну	ти	кон	цеп	те	твр	де	и	ме	ке	мо
ћи,	ко	је	су	раз	ви	ја	ли	ре	а	ли	стич	ки	и	нео	ли	бе	ра	ли	стич	ки	те	о	ре	ти
ча	ри.	Да	ља	по	де	ла	мо	ћи	је	на	„до	дир	љи	ву“	и	„не	до	дир	љи	ву“	моћ.	
До	дир	љи	ва	моћ	јед	не	зе	мље	се	од	но	си	на	мер	љи	ве	ве	ли	чи	не	као	
што	су:	те	ри	то	ри	ја,	при	род	на	бо	гат	ства,	број	ста	нов	ни	ка,	фи	зич	ки	
по	ка	за	те	љи	вој	не	мо	ћи.	С	дру	ге	стра	не,	не	до	дир	љи	ве	чи	ни	о	ци	мо
ћи	су:	на	ци	о	нал	на	во	ља,	ди	пло	мат	ско	уме	ће,	по	др	шка	ко	ју	власт	
јед	не	зе	мље	ужи	ва	у	свом	на	ро	ду,	при	влач	ност	од	ре	ђе	ног	по	гле	да	
на	свет,	кул	тур	но	умет	нич	ке	тво	ре	ви	не	и	иде	о	ло	ги	је.	Не	до	дир	љи
ва	моћ	у	крај	њем	пред	ста	вља	спо	соб	ност	да	се	по	жељ	ни	ис	хо	ди	
оства	ре	при	влач	но	сти	ма,	а	не	при	ну	дом.	Сто	га,	до	дир	љи	ва	и	не
до	дир	љи	ва,	од	но	сно	твр	да	и	ме	ка	моћ	ни	су	одво	је	не	и	ме	ђу	соб	но	
су	прот	ста	вље	не	ка	те	го	ри	је,	већ	на	про	тив	оне	има	ју	ме	ђу	за	ви	сни	и	
до	пу	њу	ју	ћи	ка	рак	тер.	Кроз	ин	стру	мен	те	ме	ке,	нор	ма	тив	не	и	твр	де	
мо	ћи	ко	ји	се	ко	ри	сте	у	на	чи	ну	ис	по	ља	ва	ња	је	нај	лак	ше	из	вр	ши	ти	
њи	хо	во	пој	мов	но	де	фи	ни	са	ње.	

Сто	га	 ин	стру	мен	те	 ме	ке	 мо	ћи	 чи	не:	 при	влач	ност	 кул	тур	ног	
мо	де	ла,	 иде	о	ло	ги	ја,	 си	стем	 обра	зо	ва	ња	 и	 на	чин	 жи	во	та,	 по	што
ва	ње	ин	сти	ту	ци	ја,	 сна	ге,	 угле	да	и	успе	ха	дру	штва	–	др	жа	ве	 ко	ја	
по	се	ду	је	моћ.	У	на	чи	ну	ис	по	ља	ва	ња,	ме	ка	моћ	тре	ба	да		при	ву	че	
по	тен	ци	јал	ног	про	тив	ни	ка	и	да	му	на	по	сре	дан	на	чин	на	мет	не	ди
ја	лог	и	са	рад	њу.	Пре	вас	ход	но	се	у	при	ме	ни	де	фи	ни	шу	од	лу	чу	ју	ће	
за	јед	нич	ке	тач	ке	ин	си	сти	ра	ју	ћи	на	раз	у	ме	ва	њу	и	те	жњи	да	се	кроз	
ком	про	ми	сно	 ре	ше	ње	 убе	ди	 дру	га	 стра	на.	 На	рав	но	 да	 Европ	ска	
уни	ја	по	се	ду	је	моћ	убе	ђи	ва	ња,	а	она	се	ис	по	ља	ва	кроз	по	ве	ре	ње	и	
по	што	ва	ње	до	го	во	ре	ног,	тј.	суп	тил	но	на	ме	та	ње	ре	ше	ња.	Овај	вид	
мо	ћи	пред	ста	вља	ути	цај	на	про	тив	ни	ка	ин	ди	рект	ним	и	не	при	нуд

по	соп	стве	ној	во	љи,	а	не	под	не	ким	об	ли	ком	при	ну	де	или	стра	ха,	он	да	смо	ути	ца	ли	на	
њих.	Све	дру	го	ни	је	ути	цај,	већ	ком	би	на	ци	ја	мо	ћи,	овла	шће	ња	и/или	ути	ца	ја.	На	ве	де	но	
пре	ма:	Иса	ку	Ади	жес:		Упра вља ње про ме на ма,	Ади	жес,	Но	ви	Сад,	2005,	стр.	128142.

8)	 Као	при	мер	за	по	се	до	ва	ње	мо	ћи,	Ади	жес	на	во	ди:	„Ако	је	не	ко	у	ста	њу	да	вас	по	вре	ди	
или	да	вас	учи	ним	срећ	ним,	он	да	он	има	моћ	над	ва	ма.	То	се	де	ша	ва,	нпр.	ако	вам	је	
не	што	по	треб	но	од	ме	не	–	он	да	имам	моћ	над	ва	ма.	Љу	ди	ко	ји	вас	окру	жу	ју	су	оно	ли	ко	
моћ	ни	ко	ли	ку	ва	жност	ви	при	да	је	те	оно	ме	што	вам	је	од	њих	по	треб	но. Не	тре	ба	бр
ка	ти	моћ	са	овла	шће	њи	ма.	Шеф	има	нај	ви	ше	овла	шће	ња,	али	не	и	мо	ћи.	Пра	ва,	не	по
сред	на	моћ	без	овла	шће	ња	на	ла	зи	се	у	ру	ка	ма	оних	ко	ји	су	нај	по	треб	ни	ји	за	из	вр	ше	ње	
за	да	та	ка.“	Ви	ди	ши	ре	у	Мом	чи	ло	Та	ли	јан,	Ми	ро	слав.	М.	Та	ли	јан:	Оп шти и без бед но
сни ме наџ мент,	ВШУП,	Ба	ња	Лу	ка,	2011,	стр.	129133.
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ним	 на	чи	ном,	 а	што	 Европ	ску	 уни	ју	 по	зи	ци	о	ни	ра	 као	 ак	те	ра	 са	
зна	чај	ним	ре	ги	о	нал	ним	и	гло	бал	ним	ути	ца	јем.	

С	 дру	ге	 стра	не	 се	 кроз	 при	ме	ну	 нор	ма	тив	не	мо	ћи	 оства	ру	је	
спољ	ни	 ути	цај	 при	ме	ном	 и	 ме	ња	њем	 нор	ми	 и	 стан	дар	да	 са	 те
жњом	уни	фи	ко	ва	ња	са	ак	те	ром	ко	ји	их	на	ме	ће.	Кроз	пре	зен	то	ва	ње	
и	на	ме	та	ње	нор	ма	тив	не	мо	ћи,	про	тив	ни	ку	се	на	ме	ће	су	шти	на	ко	ја	
се	на	ла	зи	у	ко	ре	ни	ма	ЕУ,	огле	да	на	у	си	стем	ској	уре	ђе	но	сти	и	по
што	ва	њу	пра	ви	ла	 „игре“.	Нор	ма	тив	на	моћ	пред	ста	вља	 је	дан	вид	
прав	не	за	шти	те	и	ду	го	роч	но	ка	пи	та	ли	зо	ва	ње	на	мет	ну	тих	иде	ја	и	
ре	ше	ња.	Ова	квим	при	сту	пом	ЕУ	се	ква	ли	фи	ку	је	као	гло	бал	ни	ак
тер	ко	ји	ко	ри	сте	ћи	уни	вер	зал	не	прин	ци	пе	и	вред	но	сти,	ко	је	са	ма	
ства	ра,	не	по	сред	но	ути	че	да	дру	ги	ме	ђу	на	род	ни	ак	те	ри	при	хва	те	
исте	као	ле	ги	тим	на	пра	ви	ла	по	на	ша	ња	у	ме	ђу	на	род	ној	за	јед	ни	ци.	
На	овај	на	чин	се	са	ма	Уни	ја	на	ме	ће	као	про	мо	тер	ре	ше	ња	у	од	но	су	
на	већ	по	сто	је	ћа	ре	ше	ња	по	је	ди	нач	них	др	жа	ва	чла	ни	ца.	

За	јед	нич	ко	за	све	три	вр	сте	мо	ћи	Европ	ске	уни	је	је	да	омо	гу
ћа	ва	ју	до	сти	за	ње	стра	те	шког	ци	ља	кроз	при	ме	ну	раз	ли	чи	тих	сред
ста	ва,	иако	се	ра	ди	о	ре	ла	тив	но	не	за	ви	сним	ком	по	нен	та	ма.	Укуп	на	
моћ	ко	јом	рас	по	ла	же	Европ	ска	уни	ја	пред	ста	вља	скуп	ка	па	ци	те	та	
др	жа	ва	чла	ни	ца.	Европ	ска	уни	ја	као	је	дин	стве	ни	и	функ	ци	о	нал	ни	
ак	тер	има	ин	те	гра	ци	о	ни	по	тен	ци	јал	и	ево	лу	тив	на	оче	ки	ва	ња.	

1.1. Европ ска уни ја и твр да моћ

Европ	ска	уни	ја	 је	у	окви	ру	ЗСБП	ус	пе	ла	да	ус	по	ста	ви	нео	п
ход	не	ин	сти	ту	ци	је,	ин	стру	мен	те	и	сред	ства	на	свом	рас	по	ла	га	њу	
за	де	ло	твор	ну	ре	а	ли	за	ци	ју	за	јед	нич	ких	по	ли	ти	ка	(спољ	не,	без	бед
но	сне	и	од	брам	бе	не)	и	ак	ци	ја		за	је	дин	ствен	на	ступ	на	ме	ђу	на	род
ној	 сце	ни,	 са	мо	стал	ни	ји	 од	го	вор	 на	 иза	зо	ве	 и	 прет	ње	 европ	ској	
без	бед	но	сти	и	ве	ћи	до	при	нос	и	ути	цај	у	гло	бал	ној	без	бед	но	сти.9)

Де	ли	ми	чан	не	у	спех	ЕУ	да	ути	че	на	стра	не	у	су	ко	бу,	мо	же	се	
об	ја	сни	ти	чи	ње	ни	цом	да	европ	ске	др	жа	ве	још	увек	ни	су	ус	пе	ле	да	
раз	ви	ју	са	мо	стал	ни	вој	нобез	бед	но	сни	иден	ти	тет,	ко	ји	би	у	пот	пу
но	сти	био	ауто	но	ман.	

У	ме	ђу	др	жав	ном	по	рет	ку	у	ком	пре	вла	да	ва	ју	кон	фликт	ни	од
но	си,	вој	на	и	еко	ном	ска	сна	га	ће	би	ти	глав	ни	кри	те	ри	ју	ми	мо	ћи,	

9)	 Од	ред	бе	Ли	са	бон	ског	уго	во	ра	о	ЗСБП	да	те	су	у	гла	ви	V,	по	гла	вље	2	(чл.	2341)	Уго	во	ра	
о	ЕУ	и	де	кла	ра	ци	ја	ма	о	ЗСБП	бр.	13	и	14.	при	кљу	че	ним	уз	Уго	вор	о	ЕУ,	Con	so	li	da	ted	
ver	sion		of	The	Tre	aty	on	Euro	pean	Union	and	The	Tre	aty	on	The	Fun	ci	o	ning	of	The	Euro
pean	Union		
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па	ти	ме	и	кла	си	фи	ка	ци	је,	од	но	сно	хи	је	рар	хи	је	зе	ма	ља.10)  Ка	да	је	у	
пи	та	њу	мер	љи	вост	твр	де	мо	ћи	др	жа	ве,	су	штин	ски	се	иста	од	но	си	
на	раз	ли	ко	ва	ње	др	жа	ва	пре	ма	њи	хо	вим	ка	па	ци	те	ти	ма	и	сна	зи	ко	ја	
нај	че	шће	под	ра	зу	ме	ва	вој	не	по	тен	ци	ја	ле	зе	мље.	С	тим	у	ве	зи	је	и	
мер	љи	вост	на	ве	де	не	мо	ћи	иста	уну	тар	са	мих	чла	ни	ца	Уни	је.	

Иако	ЕУ	те	жи	зна	чај	ни	јем	раз	во	ју	у	окви	ру	За	јед	нич	ке	спољ
не	и	без	бед	но	сне	по	ли	ти	ке,	на	ве	де	ни	ме	ха	ни	зам	са	рад	ње	чла	ни	ца	
ЕУ	се	у	ве	ли	кој	ме	ри	осла	ња	на	НА	ТО	али	јан	су.	Европ	ска	уни	ја	
је	ис	по	љи	ла	сла	бо	сти	у	екс	пло	а	та	ци	ји	твр	де	мо	ћи,	пре	све	га	због	
не	је	дин	ства	и	нео	д	луч	но	сти	уну	тар	са	ме	Уни	је.	Ово	по	ка	зу	је	да	су	
за	ра	ће	не	стра	не	мо	гле	да	про	лон	ги	ра	ју	тра	же	ње	за	до	во	ља	ва	ју	ћег	
ре	ше	ња,	јер	ни	су	осе	ћа	ле	вој	ни	при	ти	сак	од	стра	не	Евро	пе.	Сто
га	је	и	тврд	ња	да	је	ЕУ	„ме	ка“	си	ла,	про	ту	ма	че	но	од	са	мих	ње	них	
чла	ни	ца	ко	је	за	и	ста	ни	су	би	ле	спрем	не	да	учи	не	уступ	ке	ко	ји	би	
ути	ца	ли	 на	 уве	ћа	ње	 ин	те	ре	сноин	ве	сти	ци	о	ног	 по	тен	ци	ја	ла	 са	ме	
Уни	је.	Ме	ђу	тим,	на	кон	спо	ра	зу	ма	Бер	лин	плус	2007.	го	ди	не	и	Ли
са	бон	ског	спо	ра	зу	ма	2009.	го	ди	не	Уни	ја	уви	ђа	да	је	ди	но	мо	же	ус
пе	ти	кроз	ко	хе	зив	ну	спољ	ну	по	ли	ти	ку	ње	них	во	де	ћих	чла	ни	ца	као	
и	у	ра	ци	о	нал	ни	јој	упо	тре	би	твр	де	мо	ћи.	Твр	да	моћ	ЕУ	се	оства	ру	је	
тек	на	кон	пот	пу	ног	ди	пло	мат	ског	успе	ха	ко	ји	би	омо	гу	ћио	ан	га
жо	ва	ње	вој	них	сна	га	у	ини	ци	јал	ној	фа	зи	из	би	ја	ња	кри	зе.	Из	во	ри	
твр	де	мо	ћи	се	ма	ни	фе	сту	ју	кроз		ин	стру	мен	те	за	ње	ну	при	ме	ну.

Ин	стру	мен	ти	твр	де	мо	ћи	су	прет	ња,	при	ну	да	и	при	ме	на	си	ле.	
О	твр	дој	мо	ћи	др	жа	ве	нај	ви	ше	су	го	во	ри	ли	пред	став	ни	ци	ре	а	ли
стич	ке	шко	ле	ме	ђу	на	род	них	од	но	са,	а	је	дан	од	ње	них	ис	так	ну	тих	
пред	став	ни	ка	Џон	Мир	шај	мер	(John	Me	ar	she	i	mer)	твр	ди	да	не	пре
ста	ни	мир	де	мо	крат	ских,	 еко	ном	ски	раз	ви	је	них	и	при	вред	но	по
ве	за	них	др	жа	ва	не	по	сто	ји	и	да	ће	се	круг	на	си	ља	на	ста	ви	ти	и	у	
XXI	ве	ку11).	При	мо	ра	ва	ње	дру	гих	др	жа	ва	на	про	ме	не	на	зи	ва	се	ди
рект	ном	или	за	по	вед	ном	ме	то	дом	при	ме	не	мо	ћи		твр	да	моћ	(она	
је	до	дир	љи	ва	и	мер	љи	ва	моћ).	Твр	ду	моћ	ка	рак	те	ри	ше	при	нуд	на	
са	гла	сност	 са	 ци	ље	ви	ма	 оног	 ко	ји	 их	 на	ме	ће	 при	 че	му	 се	 ко	ри
сте	 ме	то	де	 еко	ном	ског	 за	стра	ши	ва	ња,	 ме	ђу	на	род	не	 изо	ла	ци	је	 уз	
при	ме	ну	си	ле	са	по	сле	ди	цом	по	ра	жа	ва	ња	про	тив	ни	ка.	Твр	да	моћ	
пред	ста	вља	 спо	соб	ност	 ак	те	ра	 за	 „ра	ди	кал	ни	јим“	 при	сту	пом	 у		

10)	 Chris	Pat	ten:	What next? Sur vi ving the 21th Cen tury,	Pin	guin	Bo	o	oks,	Lon	don,	2008,	стр.	
19.	

11)	 Дејанa	Вук	че	вић,	„Џон	Мир	шај	мер,	Тра	ге	ди	ја	по	ли	ти	ке	ве	ли	ке	силa“,	На ци о нал ни ин
те рес,	1/2010,	Бе	о	град,	стр.	334342.
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оства	ри	ва	њу	сво	јих	ци	ље	ва.	Европ	ска	уни	ја	ни	је	ли	дер	у	екс	пло	а
та	ци	ји	твр	де	мо	ћи	због	ра	зних	уну	тра	шњих	по	ли	тич	ких	огра	ни	че
ња,	али	и	двој	ног	ан	га	жо	ва	ња	ве	ћи	не	чла	ни	ца	у	НА	ТОу.	Ме	ђу	тим,	
са	мо	све	сност	ЕУ,	и	све	ве	ће	ин	си	сти	ра	ње	ње	них	нај	моћ	ни	јих	др
жа	ва	чла	ни	ца,	на	ме	ће	по	тре	бу	за	пре	и	спи	ти	ва	њем	бу	ду	ћег	спољ	но	
по	ли	тич	ког	де	ло	ва	ња	и	то	кроз	уве	ћа	ње	спо	соб	но	сти	за	екс	пло	а	та
ци	ју	твр	де	мо	ћи.	

По	ми	шље	њу	мно	гих	те	о	ре	ти	ча	ра	по	свом	оби	му	ЕУ	је	сте	гло
бал	ни	ак	тер,	али	са	мо	кроз	збир	по	је	ди	нач	них	ка	па	ци	те	та	др	жа	ва
чла	ни	ца.	С	дру	ге	стра	не,	нор	ма	тив	на	моћ	ће	има	ти	под	сти	цај	ни	ка
рак	тер	да	прав	но	ре	гу	ли	ше	ми	ни	мал	ну	екс	пло	а	та	ци	ју	твр	де	мо	ћи	
у	ње	ној	по	чет	ној	фа	зи,	има	ју	ћи	у	ви	ду	да	Уни	ја	же	ли	у	бу	дућ	но	сти	
екс	пан	зив	ни	ју	при	ме	ну	кон	цеп	та	нор	ма	тив	не	мо	ћи	у	ци	љу	оства
ри	ва	ња	 сво	јих	 ин	те	ре	са.	У	 крај	њем	 ци	љу,	 ЕУ	 те	жи	 да	 до	стиг	не	
са	мо	стал	ност	у	де	ло	ва	њу	на	гло	бал	ном	пла	ну	про	мо	ви	шу	ћи	сво	је	
вред	но	сти	ко	ри	сте	ћи	по	тен	ци	ја	ле	ме	ке	мо	ћи,	а	ма	њак	твр	де	мо	ћи	
би,	пре	ма	Ли	са	бон	ском	спо	ра	зу	му,	по	зајм	љи	ва	ла	(стра	те	шке	ка	па
ци	те	те)	од	НА	ТОа.	Уко	ли	ко	Уни	ја	же	ли	да	бу	де	са	мо	стал	ни	гло
бал	ни	ак	тер,	нео	п	ход	но	је	да	сво	је	не	до	стат	ке	ин	тен	зив	но	раз	ви	ја.

По	тен	ци	ра	се	раз	вој	за	јед	нич	ких	вој	них	сна	га12)у	бу	дућ	но	сти,	
док	 је	у	овом	тре	нут	ку	фор	мат	европ	ских	бор	бе	них	гру	па	ди	ми
нан	тан.	Не	до	ста	так	кон	сен	зу	са,	стал	но	при	сут	на	по	де	ла	на	зе	мље	
„ста	ре“	и	 „но	ве“	Евро	пе	и	ви	ше	„атлант	ски“	и	ви	ше	„европ	ски“	
ори	јен	ти	са	не,	до	дат	но	оте	жа	ва	ју	да	љи	на	пре	дак	ка	ства	ра	њу	је	дин
стве	ног	спољ	но	по	ли	тич	ког	и	без	бед	но	сног	иден	ти	те	та.	Ме	ђу	тим,	
по	след	њу	де	це	ни	ју	је	озна	чи	ло	по	сте	пе	но	од	ри	ца	ње	од	ме	ке	мо	ћи	
и	ин	ве	сти	ра	ње	у	вој	не	опе	ра	ци	је	ЕУ	као	еле	мен	та	твр	де	мо	ћи.

1.2. Европ ска уни ја, ме ка моћ и ње на мер љи вост

Европ	ска	уни	ја	ни	је	кри	ла	ли	дер	ство	у	екс	пло	а	та	ци	ји	ме	ке	мо
ћи,	 те	 су	 оста	ле	 над	на	ци	о	нал	не	 ор	га	ни	за	ци	је,	 али	 и	 на	ци	о	нал	не	
др	жа	ве	по	че	ле	да	ко	ри	сте	еле	мен	те	ме	ке	мо	ћи	у	спољ	ној	по	ли	ти	ци	
што	је	бит	но	ути	ца	ло	на	по	на	ша	ње	др	жа	ва	у	ме	ђу	на	род	ним	од	но
си	ма.	Ме	ка	моћ	за	о	ку	пља	да	нас	мно	го	па	жње	иако	је	пр	ви	пут	по
ме	ну	та	1990.	го	ди	не	у	књи	зи13)	Џо	зе	фа	На	ја	(Jo	seph	Nye).

12)	 На	са	стан	ку	са	не	мач	ким	кан	це	ла	ром	Ан	ге	лом	Мер	кел,	Жан	Клод	Јун	кер,	Пред	сед	ник	
Европ	ске	ко	ми	си	је	да	на	04.03.	у	Бри	се	лу	на	гла	сио	је	по	тре	бу	фор	ми	ра	ња	европ	ских	
од	брам	бе	них	сна	га.

13)	 Nye,	J.	Bo und to lead: The chan ging na tu re of Ame ri can po wer,	1990.
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Нај	ва	жни	ји	по	јам	ко	ји	је	Нај	де	фи	ни	сао	је	у	ства	ри	„му	драпа
мет	на	моћ“	ко	ја	пред	ста	вља	па	жљи	ву	ко	ор	ди	на	ци	ју	и	исто	вре	ме	ну	
упо	тре	бу	твр	де	и	ме	ке	мо	ћи.	Сто	га	пој	му	ме	ке	мо	ћи	ни	је	тре	ба	ло	
ду	го	да	по	ста	не	је	дан	од	нај	по	пу	лар	ни	јих	пој	мо	ва,	ка	ко	у	на	у	ци	о	
ме	ђу	на	род	ним	од	но	си	ма	та	ко	и	у	сва	ко	днев	ном	жи	во	ту.	

Ме	ђу	тим,	да	нас	су	ве	ли	ке	си	ле,	а	и	дру	ге	вој	ноеко	ном	ски	раз
ви	је	не	зе	мље,	во	ђе	не	чи	ње	ни	цом	да	у	вре	ме	ну	ко	је	до	ла	зи,	упо	тре
ба	твр	де	мо	ћи,	на	ро	чи	то	на	уну	тра	шњем	пла	ну,	ни	је	ви	ше	по	пу
лар	но	сред	ство	за	ре	ша	ва	ње	ме	ђу	на	род	них	спо	ро	ва	ин	тен	зи	ви	ра
ли	упо	тре	бу	еле	ме	на	та	ме	ке	мо	ћи.	Ова	кав	при	ступ,	свет	ске	ли	де	ре,	
а	ра	ди		уве	ћа	ва	ња	ин	те	ре	сно		ин	ве	сти	ци	о	ни	по	тен	ци	ја	ла	и	ути	ца
ја	у	ре	ги	о	ну	и	све	ту,	на	во	ди	да	се	са	јед	не	стра	не	при	ме	ном	ме	ке	
мо	ћи	мо	гу	да	оства	ре	бо	љи	ре	зул	тат	не	го	твр	дом	мо	ћи.	Са	дру	ге	
стра	не,	зна	чај	но	се	сма	њу	ју	тро	шко	ви	упо	тре	бе	ору	жа	них	сна	га	у	
ре	ша	ва	њу	кон	фли	ка	та,	што	де	по	пу	ла	ри	зу	је	твр	ду	моћ.	

Ма	да	 је	 ва	жно	 на	по	ме	ну	ти	 и	 да	 се	 у	 на	чи	ну	 при	ме	не	 мо	ћи	
(твр	да	и	ме	ка)	у	при	сту	пу	раз	ли	ку	је	и	ње	на	праг	ма	тич	ност	и	свр
сис	ход	ност	 ка	да	 су	у	пи	та	њу	ме	ђу	на	род	ни	од	но	си.	Ре	ал	ност	од
но	са	 др	жа	ва	 као	 и	 над	на	ци	о	нал	них	 ор	га	ни	за	ци	ја	 у	 ис	по	ља	ва	њу		
по	ли	тич	ких	ин	стру	ме	на	та	на	во	ди	те	о	ре	ти	ча	ре	да	ко	ри	шће	ње	твр
де	мо	ћи	по	ста	је	кон	тра	про	дук	тив	но,	док	са	дру	ге	стра	не	ме	ка	моћ	
сти	че	све	ве	ћу	по	ли	тич	ку	по	пу	лар	ност	уну	тар	др	жа	ва	и	да	нас	се	
по	сма	тра	као	ва	жан	и	све	о	бу	хва	тан	ин	ди	ка	тор	мо	ћи	др	жа	ва.	

Ме	ђу	тим,	кад	су	у	пи	та	њу	дру	ги	об	ли	ци	мо	ћи,	и	ов	де	 је	ва
жно	 зна	ти	ко	 је	моћ	ни	ји.	У	 том	сми	слу	пра	ве	 се	раз	ли	чи	те	ранг	
ли	сте	др	жа	ва	по	ме	ри	лу	ме	ке	мо	ћи.	У	све	ту	по	сто	је	две	еми	нент
не	кон	сул	тант	ске	ку	ће	ко	је	 се	ба	ве	ис	тра	жи	ва	њем	и	ран	ги	ра	њем	
ме	ке	мо	ћи	др	жа	ва.	Јед	на	од	њих	је	и	кон	сул	тант	ска	ку	ћа	„Ernst	&	
Young“	ко	ја	се	ба	ви	ис	тра	жи	ва	њем	ме	ре	ња	ме	ке	мо	ћи	др	жа	ва.	У	
са	рад	њи	са	Скол	ко	во	Ин	сти	ту	том	за	сту	ди	је	тр	жи	шта	из	Мо	скве,	
ова	еми	нен	та	ин	сти	ту	ци	ја	ре	а	ли	зо	ва	ла	је	ис	тра	жи	ва	ње	на	осно	ву	
ко	јег	је	фор	ми	ра	ла	је	дин	стве	ну	ранг	ли	сту	свих	др	жа	ва	у	све	ту.14) 
Та	ко	ђе,		ран	ги	ра	њем	еле	мен	та	ме	ке	мо	ћи	ба	ви	се	и	бри	тан	ски	ча
со	пис	„Mo nokl“.15)

14)	 Ra	pid		growth		mar	kets	soft	po	wer	in	dex,	Ernst	&	Young,	Skol	ko	vo		Mo	scow	School	of	
Ma	na	ge	ment,	In	sti	tu	te	for	Emer	ging	Mar	ket	Stu	di	es,	Mo	scow,	Spring	2012,	Из	вор:	ин	тер
нет	http://www.skol	ko	vo.ru/pu	blic/me	dia/do	cu	ments/	re	se	arch		2012,	стр.	5.	(при	сту	пље	но	
05.	02.2014.)

15)	 http://mo	noc	le.com/film/af	fa	irs/softpo	wersur	vey20l2/(при	сту	пље	но	05.	02.2014.)
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У	ран	ги	ра	њу	 зе	ма	ља	по	ме	кој	мо	ћи	при	ме	њу	ју	 се	 13	кри	те
ри	ју	ма	ко	је	у	сво	јим	ис	тра	жи	ва	њи	ма	ко	ри	сти	„Ernst	&	Young“.	У	
свом	ис	тра	жи	ва	њу	о	ме	кој	мо	ћи	тр	жи	шта	у	успо	ну	за	2012.	го	ди	ну,	
„Ernst	&	Young“	ко	ри	сти	исти	број	ва	ри	ја	бли	ко	је	су	гру	пи	са	не	у	
три	ве	ће	обла	сти:	гло	бал	на	сли	ка,	гло	бал	ни	ин	те	гри	тет	и	гло	бал	на	
ин	те	гри	са	ност.

У	обла	сти	гло	бал	ног	ин	те	гри	те	та,	„Ernst	&	Young“	убра	ја	ин
декс	сло	бо	де,	из	ла	зност	би	ра	ча,	вла	да	ви	ну	пра	ва	и	за	шти	ту	жи	вот
не	сре	ди	не.		По	ред	на	ве	де	них	еле	ме	на	та	у	гло	бал	ни	ин	те	гри	тет	се	
убра	ја	и	при	др	жа	ва	ње	етич	ког	или	мо	рал	ног	ко	дек	са.	Са	вре	ме	ни	
трен	до	ви	 у	 гло	бал	ној	 без	бед	но	сти,	 ства	ра	ју	 но	ву	 уло	гу	 ме	ђу	на
род	не	 за	јед	ни	це	 ра	ди	 пла	ни	ра	ња	 без	бед	но	сти	 др	жа	ва	 у	 за	шти	ти	
сво	јих	гра	ђа	на.	Са	мим	тим	свет	по	шту	је	др	жа	ве	ко	је	по	ред	на	ве
де	ног	ја	ча	ју	уку	пан	по	ло	жај	сво	јих	гра	ђа	на	и	ува	жа	ва	ју	сво	је	су	се
де,	чи	ме	у	крај	њем	по	др	жа	ва	ју	по	ли	тич	ке	и	дру	штве	не	ре	фор	ме.	
Ово	пи	та	ње	је	по	себ	но	ак	ту	ел	но	у	са	мој	Уни	ји	и	ње	ним	чла	ни	ца	ма	
и	њи	хов	од	нос	пре	ма	оним	зе	мља	ма	у	ко	ји	ма	се	не	по	шту	је	вла
да	ви	на	пра	ва	и	де	мо	кра	ти	ја.	Гло	бал	на	ин	те	гри	са	ност	пред	ста	вља	
мер	љи	вост	по	ве	за	но	сти	др	жа	ве,	или	др	жа	ва	чла	ни	ца	са	остат	ком	
све	та	и	њи	хо	ва	ме	ђу	за	ви	сност.	У	гло	бал	ну	ин	те	гри	са	ност	спа	да	ју	
ва	ри	ја	бле	као	што	су	број	ими	гра	на	та,	број	стра	них	ту	ри	ста,	број	
уни	вер	зи	те	та	на	ли	сти	„Ti	mes	Hig	her	Edu	ca	tion	World	Uni	ver	sity“,		
као	и	ни	во	зна	ња	ен	гле	ског	је	зи	ка.	

1.3. Европ ска уни ја и нор ма тив на моћ

Европ	ска	 уни	ја	 да	нас,	 сво	ју	 моћ	 нор	ма	тив	но	шти	ти	 пре	вас
ход	но	од	др	жа	ва	ко	је	ни	су	чла	ни	це	уни	је	и	ни	су	у	ста	њу	да	ис	пу
не	ми	ни	мал	не	функ	ци	је	ко	је	би	тре	ба	ло	да	вр	ши	јав	на	власт	(нпр.	
уну	тра	шња	без	бед	ност	 ста	нов	ни	штва,	 снаб	де	ва	ње	 јав	ним	 сер	ви
си	ма,	 обез	бе	ђе	ње	ис	хра	не	 и	 др).	Европ	ска	Уни	ја	 је	 од	 осни	ва	ња	
во	ди	ла	ра	чу	на	о	сво	јим	нор	ма	тив	ним	вред	но	сти	ма.	Ова	чи	ње	ни	ца	
је	узе	та	у	об	зир	и	при	ли	ком	про	це	са	про	ши	ре	ња	ЕУ,	ка	ко	у	са	мом	
про	це	су	од	лу	чи	ва	ња	о	члан	ству,	та	ко	у	свом	нор	ма	тив	ном	уте	ме
ље	њу.	Пар	ла	мент	Европ	ске	уни	је	и	број	чла	но	ва	Европ	ске	ко	ми
си	је,	Европ	ског	са	ве	та	и	дру	гих	те	ла	ЕУ	ко	ји	су	осно	ва	ни	у	скла
ду	са	нор	ма	тив	но	прав	ним	окви	ром,	али	и	на	чин	ор	га	ни	за	ци	је	и	
функ	ци	о	ни	са	ња	по	је	ди	них	ор	га	на	ЕУ	пру	жа	ју	од	ре	ђе	ну	за	шти	ту	
др	жа	ва	ма	чла	ни	ца	ма.
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У	при	ме	ни	нор	ма	тив	не	мо	ћи,	зе	мље	чла	ни	це	ЕУ	има	ју	мо	гућ
ност	да	соп	стве	не	ин	те	ре	се	из	ра	зе	као	ин	те	ре	се	Европ	ске	уни	је,	
што	у	огром	ној	ме	ри	уве	ћа	ва	њи	хо	ве	по	тен	ци	ја	ле	и	ре	ла	тив	ни	ути
цај	у	ме	ђу	на	род	ним	од	но	си	ма.	

Упр	кос	на	ве	де	ном,	Уни	ја,	у	свом	про	спе	ри	тет	ном	раз	во	ју	ис	ти
че	сво	ју	нор	ма	тив	ну	моћ	уз	про	мо	ци	ју	по	ли	тич	ког	ка	пи	та	ла	и	спо
соб	но	сти	 гра	ђе	ња	нор	ми.	Са	ма	нор	ма	тив	на	моћ	пред	ста	вља	моћ	
са	ме	др	жа	веак	те	ра	да	на	ви	со	ком	ци	ви	ли	за	циј	ском	ни	воу	по	ста
вља	нор	ма	тив	не	стан	дар	де	у	скла	ду	са	стан	дар	ди	ма	ЕУ	и	обр	ну	то.	
Нор	ма	тив	на	моћ	ба	зи	ра	на	је	на	мо	ћи	иде	ја	и	нор	ми	и	у	бли	ској	је	
ме	ђу	за	ви	сно	сти	са	ме	ком	мо	ћи,	а	пред	ста	вља	про	мо	ци	ју	за	јед	нич
ких	стра	те	ги	ја	ко	ји	ма	се	по	шту	ју	ме	ђу	на	род	не	нор	ме	и	стан	дар	ди	
од	зна	ча	ја	за	свет	ски	по	ре	дак.	Је	дан	од	ва	жних	ко	ра	ка	ко	ји	др	жа
ве	ко	ри	сте	за	из	град	њу	нор	ми	је	про	на	ла	же	ње	ин	сти	ту	ци	о	нал	ног	
окви	ра	за	одр	жа	ва	ње	и	да	љи	раз	вој	нор	ми	и	спо	соб	ност	да	те	нор
ме	при	ме	ни	у	прак	си.	С	тим	у	ве	зи,	Уни	ја	ко	ри	сти	нор	ма	тив	ну	моћ	
да	 се,	 без	 при	си	ле,	 за	сно	ва	ну	на	 ја	сним	уве	ре	њи	ма,	 уз	 ар	гу	мен
та	ци	ју	мо	гу	оба	ве	за	ти	др	жа	ве	чла	ни	це	да	при	хва	те	уни	фи	ци	ра	на	
„пра	ви	ла“	 са	ме	 ор	га	ни	за	ци	је. За	 ма	ле	 зе	мље,	 чла	ни	це	 Европ	ске	
уни	је,	нор	ма	тив	на	моћ	је	од	ве	ли	ког	зна	ча	ја	за	то	што	има	ју	мо	гућ
ност	про	мо	ви	са	ња	соп	стве	них	иде	ја,	нпр.	Фин	ска	је	ис	ко	ри	сти	ла	
сво	је	пред	се	да	ва	ње	ка	ко	би	оства	ри	ла	ве	ћу	тран	спа	рент	ност,	ко	ри
сност	и	јед	но	став	ност	до	но	ше	ња	од	лу	ка	у	са	мој	Уни	ји.	

Европ	ска	уни	ја	„об	у	хва	та	постВест	фа	ли	јан	ске	вред	но	сти	ко	је	
дру	ги	же	ле	да	опо	на	ша	ју,	што	укљу	чу	је	вр	хов	ни	прин	цип	одр	жи
вог	ми	ра,	кључ	не	прин	ци	пе	сло	бо	де,	де	мо	кра	ти	је,	људ	ских	пра	ва	и	
вла	да	ви	не	пра	ва,	као	и	вред	но	сти	јед	на	ко	сти,	дру	штве	не	со	ли	дар
но	сти,	одр	жи	вог	раз	во	ја	и	до	бре	вла	да	ви	не“.16)	Услед	је	дин	стве	ног	
кон	тек	ста	у	ко	јем	се	раз	ви	ја,	ЕУ	у	од	но	си	ма	са	др	жа	ва	мачла	ни	ца
ма	и	све	том	при	ме	њу	је	уни	вер	зал	не	нор	ме	и	прин	ци	пе17),	и	де	лу	је	
на	„нор	ма	ти	ван	на	чин“,	без	осла	ња	ња	на	си	лу	и	све	у	куп	не	ре	сур	се	
ко	ји	ма	рас	по	ла	же,	чи	ме	се	по	сти	же	„нор	ма	тив	на	раз	ли	ка“.	

У	 крај	њем	 кон	тек	сту	Европ	ска	Уни	ја,	 по	се	ду	је	 „нор	ма	тив	ни	
ква	ли	тет“	у	од	но	су	на	дру	ге	ре	ги	о	нал	не	ор	га	ни	за	ци	је,	јер	про	мо
ви	ше	од	ре	ђе	не	нор	ме	уну	тар	ме	ђу	на	род	ног	 си	сте	ма	ис	по	ља	ва	ју

16) An	dre	Ger	rits:	„In	tro	duc	tory	Ob	ser	va	tion	on	a	Con	tro	ver	sial	No	tion“		in:	An	dre	
Ger	rits	(ed.),	Nor ma ti ve Po wer Euro pe in a Chan ging World: A Di scus sion,	оп.
цит.,	стр.	3.

17) Ian	Man	ners:		Nor ma ti ve Po wer Euro pe: A Con tra dic tion in Terms?,	оп.цит.,	стр.	
241.
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ћи	ути	цај	на	ра	ни	је	утвр	ђе	на	пра	ви	ла	у	ме	ђу	на	род	ној	по	ли	ти	ци.	
При	ме	ном	нор	ма	тив	не	мо	ћи,	ство	ре	на	је	ме	ђу	за	ви	сност	са	ме	ком	
мо	ћи,	а	крај	њи	ефек	ти	су	зна	чај	но	ви	дљи	ви	на	спољ	но	по	ли	тич	ком	
пла	ну. 18)

2. АНА ЛИ ЗА МЕ КЕ МО ЋИ НЕ МАЧ КЕ,  
ВО ДЕ ЋЕ ЧЛА НИ ЦЕ ЕВРОП СКЕ УНИ ЈЕ, И СР БИ ЈЕ 

Ути	цај	Не	мач	ке	и	ње	на	су	пер	и	ор	ност	у	ко	ри	шће	њу	ме	ке	мо
ћи,	у	кван	ти	та	тив	ном	и	у	ква	ли	та	тив	ном	сми	слу,	ис	по	ља	ва	се	кроз	
ја	ча	ње	ње	не	 уло	ге	 у	 Европ	ској	Уни	ји.	 Ро	берт	Ку	пер	 (Ro bert Co-
o per)19)	ком	па	ри	ра	ју	ћи	пред	но	сти	твр	де	и	ме	ке	мо	ћи	ка	же:	„Ме	ка	
моћ	је	со	мот	ска	ру	ка	ви	ца,	али	ис	под	тог	со	мо	та	увек	се	на	ла	зи	че
лич	ни	прст”.	Кроз	ту	при	зму	мо	же	да	се	по	сма	тра	и	Не	мач	ка,	ко	ја	
кроз	ин	ве	сти	ра	ње	и	про	мо	ци	ју	сво	је	еко	но	ми	је,	кул	ту	ре,	на	у	ке	и	
обра	зо	ва	ња,	али	и	спољ	но	по	ли	тич	ко	де	ло	ва	ње	кроз	раз	не	ме	ђу	на
род	не	об	ли	ке	са	рад	ње	на	сто	ји	да	оја	ча	сту	бо	ве	сво	је	ме	ке	мо	ћи.20) 

Не	мач	ка	је	тре	ћи	нај	ве	ћи	фи	нан	си	јер	ОУН,	ње	на	из	два	ја	ња	по
кри	ва	ју	не	што	ви	ше	од	7%	ре	дов	ног	го	ди	шњег	бу	џе	та	Ује	ди	ње	них	
на	ци	ја.	Члан	је	свих	пет	ор	га	ни	за	ци	ја	Гру	пе	свет	ске	бан	ке	(World 
Bank Gro up).	У	Ме	ђу	на	род	ном	мо	не	тар	ном	фон	ду	по	бро	ју	гла	со	ва	
за	до	но	ше	ње	од	лу	ка	за	у	зи	ма	тре	ће	ме	сто,	иза	САД	и	Ја	па	на.	Чла
ни	ца	је	Са	ве	та	Евро	пе,	НА	ТО,	Ор	га	ни	за	ци	је	за	еко	ном	ску	са	рад	њу	
и	раз	вој	 (OECD).	Члан	ство	у	овим	огра	ни	за	ци	ја	ма	по	тен	ци	јал	но	
мо	же	до	при	не	ти	ја	ча	њу	ме	ке	мо	ћи,	али,	с	дру	ге	стра	не,	не	по	пу	лар
но	по	на	ша	ње	мо	же	да	сма	њи	углед	не	ке	зе	мље,	уко	ли	ко	се	сле	ди	
са	мо	свој	ин	те	рес	код	до	но	ше	ња	те	шких	од	лу	ка.21) 

18) Ме	нерс	на	во	ди	шест	на	чи	на	на	ко	ји	се	нор	ма	тив	на	моћ	ши	ри	на	дру	ге	де	ло	ве	све	та:	
„за	ра	за“,	ин	фор	ма	ци	о	на	ди	фу	зи	ја,	про	це	ду	рал	на	ди	фу	зи	ја,	тран	сфе	рен	ци	ја,	отво	ре	на	
ди	фу	зи	ја,	кул	тур	ни	фил	тер,	оп.	цит.,	стр.	244–245.

19)	 Ро	берт	Ку	пер	(Ro	bert Co	o	per),	бри	тан	ски	ди	пло	ма	та	и	са	вет	ник.	Тре	нут	но	се	на	ла	зи	
на	по	зи	ци	ји	Спе	ци	јал	ног	са	вет	ни	ка	Евро	о	ске	Ко	ми	си	је	за	Ми	јан	мар.	Та	ко	ђе	 је	члан	
Европ	ског	Са	ве	та	за	ме	ђу	на	род	не	од	но	се.	Пу	бли	ко	вао	је	ви	ше	ра	до	ва	из	обла	сти	ме	ђу
на	род	них	од	но	са.		

20)	 Ме	ка	моћ	Не	мач	ке	се	за	сни	ва	на	кул	ту	ри,	на	у	ци,	фи	ло	зо	фи	ји,	ин	ду	стри	ји	и	брен	до	ви
ма	и	сва	ка	ко	ње	ном	ути	ца	ју	у	ме	ђу	на	род	ним	ор	га	ни	за	ци	ја	ма

21)	 Si	mon	Blu	mer,	Wil	li	am	E.	Pa	ter	son,	„Ger	many	and	the	Euro	pean	Union:	from	‘ta	med	po
wer’	 to	 nor	ma	li	sed	 po	wer?“,	 In ter na ti o nal Af fa irs,	Vo	lu	me	 86,	 Is	sue	 5,	 2010,	 стр.	 1051
1073.	
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Oсновни	по	ка	за	те	љи	ме	ке	мо	ћи	Не	мач	ке22)

По	ка	за	тељ По	да	так Ме	сто	на	све	ту

По	вр	ши	на	те	ри	то	ри	је 357.022	км2 63.

Ста	нов	ни	штво 81.147.265 16.

Гу	сти	на	на	се	ље	но	сти 229,	4	ста	нов	ни	ка	по	км2

БДП	у	па	ри	те	ту	ку	пов	не	
мо	ћи 3.250	би	ли	о	на	до	ла	ра 6.

БДП	по	гла	ви	ста	нов	ни	ка 39.700	до	ла	ра 29.

Ни	во	не	за	по	сле	но	сти 6,5% 70.

Џи	ни	ин	декс 27 126.

Ин	декс	људ	ског	раз	во	ја 0,920 5.

Глав	ни	град Бер	лин

Зва	нич	ни	је	зик Не	мач	ки

Зва	нич	на	ва	лу	та Еуро

Што	се	ти	че	ме	ке	мо	ћи	Ср	би	је,	по	треб	но	је	ана	ли	зи	ра	ти	ко
ли	ка	је	за	пра	во	ме	ка	моћ	Ср	би	је	и	ка	кве	су	мо	гућ	но	сти	ње	ног	ја
ча	ња.	Нај	пре	 је	нео	п	ход	но	ана	ли	зи	ра	ти	по	ло	жај	Ср	би	је	у	сва	ком	
од	13	кри	те	ри	ју	ма	ко	је	ре	ви	зор	ска	ку	ћа	„Ernst	&	Young“	ко	ри	сти	
при	из	ра	ди	ин	дек	са	ме	ке	мо	ћи.	Ср	би	ја	се,	при	то	ме,	мо	же	на	ро	чи
то	по	ре	ди	ти	са	др	жа	ва	ма	из	ре	ги	о	на.	Сам	ре	зул	тат	ис	тра	жи	ва	ња	
на	ве	де	не	ре	ви	зор	ске	ку	ће	ја	сно	ука	зу	је	на	то	да	Ср	би	ја	не	спа	да	у	
гру	пу	зе	ма	ља	ко	је	по	се	ду	ју	зна	чај	ни	ју	ме	ку	моћ	у	од	но	су	на	свет
ска	ме	ри	ла,	као	и	да	је	не	ре	ал	но	оче	ки	ва	ти	да	би	Ср	би	ја	мо	гла	ући	
у	ред	др	жа	ва	са	ис	так	ну	том	ме	ком	мо	ћи.	Ме	ђу	тим,	са	ми	бро	је	ви	
ука	зу	ју	да	се	мо	же	ути	ца	ти	на	по	бољ	ша	ње	би	лан	са	ме	ке	мо	ћи,	и	то	
кроз	са	рад	њу	на	ре	ги	о	нал	ном	ни	воу.	Ка	да	раз	ма	тра	мо	кри	те	ри	јум	
кул	тур	них	до	ба	ра	ко	ји	се	огле	да	у	из	во	зу	фил	мо	ва,	му	зи	ке	и	књи	га,	
Ср	би	ја	зна	чај	но	за	о	ста	је	за	Хр	ват	ском	и	Бу	гар	ском	у	ре	ги	о	ну.	

Ва	жно	је	на	по	ме	ну	ти	да	се	ја	ча	њем	ме	ке	мо	ћи	ме	ња	њу	и	оп
ште	сли	ке	о	Ре	пу	бли	ци	Ср	би	ји.	Чи	ње	ни	ца	да	је	Ре	пу	бли	ка	Ср	би	ја,	
од	сре	ди	не	2012.	го	ди	не,	за	по	че	ла	од	луч	ни	ју	бор	бу	са	ко	руп	ци	јом	
пред	ста	вља	до	бар	основ	за	ја	ча	ње	вла	да	ви	не	пра	ва	што	се	у	крај
њем	мо	же	од	ра	зи	ти	на	уве	ћа	ње	ње	не	ме	ке	ме	ћи.	

22)	 У	из	ра	ди	та	бе	ле	ко	ри	шће	ни	су	по	да	ци	CIA		The	World	Fac	tbo	ok	i	UNDP	Hu	man	De	ve
lop	ment	Re	port	2013.
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Oсновни	по	ка	за	те	љи	ме	ке	мо	ћи	Р.	Ср	би	је23)
По	ка	за	тељ По	да	так Ме	сто	на	све	ту

По	вр	ши	на	те	ри	то	ри	је 88.361	км2 113.
Ста	нов	ни	штво 9.090.715 90.

Гу	сти	на	на	се	ље	но	сти 102,88	ста	нов	ни	ка	по	км2

БДП	у	па	ри	те	ту	ку	пов	не	
мо	ћи

40,29	ми	ли	јар	ди	до	ла	ра 80.

БДП	по	гла	ви	ста	нов	ни	ка 5.964	до	ла	ра 114.

Ни	во	не	за	по	сле	но	сти 23,6% 176.
Џи	ни	ин	декс 28,2 121.

Ин	декс	људ	ског	раз	во	ја 0,769 64.

Глав	ни	град Бе	о	град

Зва	нич	ни	је	зик Срп	ски
Зва	нич	на	ва	лу	та Ди	нар

Ме	ђу	тим	сва	ка	ко	нај	ва	жни	ја	осно	ва	ме	ке	мо	ћи	је	ин	сти	ту	ци	о
нал	но	на	сле	ђе	као	што	је	члан	ство	у	Ује	ди	ње	ним	на	ци	ја	ма	и	углед	
ко	ји	Ср	би	ја	има	као	сук	це	сор	бив	ше	Ју	го	сла	ви	је	у	По	кре	ту	не	свр
ста	них.		Ср	би	ја	да	нас	ни	је	члан	по	кре	та,	али	је	по	след	њих	го	ди	на	
по	ку	ша	ла	да	по	вра	ти	углед	ко	ји	су	Ју	го	сла	ви	ја	и	Бе	о	град	(као	ме
сто	пр	ве	кон	фе	рен	ци	је)	има	ли	ме	ђу	не	свр	ста	ним	зе	мља	ма.	Не	ки	
од	по	ку	ша	ја	учвр	шћи	ва	ња	ових	ве	за	и	уве	ћа	ва	ња	ме	ке	мо	ћи	Ср	би
је,	ак	тив	ни	јом	уло	гом	у	са	рад	њи	са	По	кре	том	не	свр	ста	них	је	су	већ	
по	ми	ња	ни	про	грам	сти	пен	ди	ра	ња	сту	де	на	та	из	ових	зе	ма	ља	„Свет	
у	Ср	би	ји“,	 као	и	 ор	га	ни	зо	ва	ње	Кон	фе	рен	ци	је	По	кре	та	не	свр	ста
них	2011.	го	ди	не	у	Бе	о	гра	ду,	по	во	дом	про	сла	ве	ју	би	ле	ја	пе	де	се	то
го	ди	шњи	це	од	ње	го	вог	осни	ва	ња.	Што	се	ти	че	члан	ства	у	дру	гим	
ме	ђу	на	род	ним	ор	га	ни	за	ци	ја	ма	и	де	ло	ва	њу	Ср	би	је	кроз	њих,	тре	ба	
ис	та	ћи	на	сто	ја	ње	да	се	ак	тив	но	де	лу	је	кроз	уче	шће	у	ак	тив	но	сти	ма	
Ује	ди	ње	них	 на	ци	ја	 и	Европ	ске	 уни	је.	По	че	так	 пре	го	во	ра	 о	 при
кљу	че	њу	Ре	пу	бли	ке	Ср	би	је	са	Европ	ском	уни	јом	у	зна	чај	ној	ме	ри	
мо	же	да	ути	че	на	ја	ча	ње	ка	па	ци	те	та	ме	ке	мо	ћи.	

Ак	тив	но	укљу	че	ње	Ре	пу	бли	ке	Ср	би	је	у	кон	цепт	ЗБОП	мо	же	
уна	пре	ди	ти	 тре	нут	не	 спољ	но	по	ли	тич	ке	 по	зи	ци	је	 др	жа	ве,	 по	зи
тив	но	ути	ца	ти	на	њен	по	ло	жај	у	оп	штим	и	без	бед	но	сним	ме	ђу	на
род	ним	ин	те	гра	ци	ја	ма	и	до	при	не	ти	да	у	ме	ђу	на	род	ној	за	јед	ни	ци	

23)	 У	из	ра	ди	та	бе	ле	ко	ри	шће	ни	су	по	да	ци	CIA		The	World	Fac	tbo	ok	i	UNDP	Hu	man	De	ve
lop	ment	Re	port	2013.
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бу	де	су	бје	кат,	а	не	обје	кат	ус	по	ста	вља	ња	без	бед	ни	јег	ре	ги	о	нал	ног	
и	 гло	бал	ног	окру	же	ња.	Исто	вре	ме	но,	би	ло	би	нео	д	го	вор	но,	при
стра	сно	и	про	из	вољ	но	твр	ди	ти		да	би	са	мо	уче	шће	у	за	јед	нич	кој	
без	бед	но	сној	и	од	брам	бе	ној	по	ли	ти	ци	ЕУ,	без	до	дат	ног	ослон	ца	на	
кључ	не	но	си	о	це	вој	не,	по	ли	тич	ке	и	еко	ном	ске	мо	ћи,	би	ло	до	во	љан	
по	ли	тич	ки	ка	пи	тал	ко	ји	мо	же	оси	гу	ра	ти	да	спољ	ни	парт	не	ри	убу
ду	ће	ви	ше	ува	жа	ва	ју	ви	тал	не	ин	те	ре	се	Ре	пу	бли	ке	Ср	би	је		и	пру
жа	ју	по	др	шку	њи	хо	вом	оства	ре	њу.	Не	мо	гу	ће	је	га	ран	то	ва	ти	да	би	
са	мо	због	уче	шћа	у	ЗБОП	ЕУ	ви	тал	ни	ин	те	ре	си	Ср	би	је	у	ре	ги	о	ну	
и	све	ту	би	ли	при	о	ри	тет	но	ува	жа	ва	ни	и	шти	ће	ни	од	стра	не	нај	зна
чај	ни	јих	чи	ни	ла	ца	ре	ги	о	нал	не	и	гло	бал	не	без	бед	но	сти.24)

ЛИ ТЕ РА ТУ РА
•	 Ади	жес,	Исак:	Упра вља ње про ме на ма,	Ади	жес,	Но	ви	Сад,	2005.
•	 Гру	па	ауто	ра,	Без бед но сни и од брам бе ни аспек ти при кљу че ња Ре пу

бли ке Ср би је Европ ској уни ји,	Ме	ди	ја	цен	тар	Од	бра	на,	Бе	о	град,	2014.
•	 Blu	mer,	 Si	mon,	 Wil	li	am,	 E.	 Pa	ter	son,	 „Ger	many	 and	 the	 Euro	pean	

Union:	from	‘ta	med	po	wer’	to	nor	ma	li	sed	po	wer?“,	In ter na ti o nal Af fa irs,	
Vo	lu	me	86,	Is	sue	5,	2010.

•	 Ве	бер	Макс,		При	вре	да	и	дру	штво,	том	1,	Про	све	та,	Бе	о	град,	1976.
•	 Вук	че	вић	Де	ја	на,	„Џон	Мир	штај	мерТра	ге	ди	ја	по	ли	ти	ке	ве	ли	ке	си

ле“,	На	ци	о	нал	ни	ин	те	рес,	Ин	сти	тут	за	по	ли	тич	ке	сту	ди	је,	Бе	о	град,	
2010.

•	 Ger	rits,	An	dre,	„In	tro	duc	tory	Ob	ser	va	tion	on	a	Con	tro	ver	sial	No	tion“	in:	
An	dre	Ger	rits	 (ed.),	Nor	ma	ti	ve	Po	wer	Euro	pe	 in	a	Chan	ging	World:	A	
Di	scus	sion,	2010.

•	 Dahl,	Ro	bert,	„The	Con	cept	of	Po	wer“,	Be ha vi o u ral Sci en ce,	vol.	2,	no.	
3,	July	1957.

•	 Man	ners,	 Ian,	 „Nor	ma	ti	ve	Po	wer	Euro	pe:	A	Con	tra	dic	tion	 in	Terms?“,	
Jo ur nal of Com mon Mar ket Stu di es, vol.	40,	no.	2,	2002.

•	 Man	ners,	Ian,	„The	Nor	ma	ti	ve	Et	hics	of	the	Euro	pean	Union“,	In ter na ti
o nal Af fa irs,	vol.	84,	no.	1,	2008.

•	 Ми	ло	ше	вић,	Зо	ран,	„Ру	си	ја	и	ЕУ	–	стра	те	шко	парт	нер	ство	или	стра
те	шка	за	блу	да“,	По ли тич ка ре ви ја,	Ин	сти	тут	за	по	ли	тич	ке	сту	ди	је,	
Бе	о	град,	4/2008.

•	 Pat	ten,	Chris,	What next? Sur vi ving the 21th Cen tury,	Pin	guin	Bo	o	oks,	
Lon	don,	2008.

24)  Гру	па	ауто	ра,	Без бед но сни и од брам бе ни аспек ти при кљу че ња РС ЕУ,	
Ме	ди	ја	цен	тар	Од	бра	на,	Бе	о	град,	2014.



	56	

ЗАЈЕДНИЧКА БЕЗБЕДНОСНА И...Хатиџа Х. Бериша, Мирослав M. Талијан

•	 Ra	pid	 	 growth	mar	kets	 soft	 po	wer	 in	dex,	Ernst	&	Young,	Skol	ko	vo	 	
Mo	scow	School	of	Ma	na	ge	ment,	In	sti	tu	te	for	Emer	ging	Mar	ket	Stu	di	es,	
Mo	scow,	Spring	2012,	http://www.skol	ko	vo.ru/pu	blic/me	dia/do	cu	ments/
re	se	arch	2012,

•	 Стра	те	ги	ја	 европ	ске	 без	бед	но	сти,	 Без	бед	на	Евро	па	 у	 бо	љем	 све	ту,	
Цен	тар	за	ме	ђу	на	род	не	и	без	бед	но	сне	по	сло	ве,	2003.

•	 Си	мић,	Дра	ган,		По ре дак све та,	За	вод	за	уџ	бе	ни	ке	и	на	став	на	сред
ства,	Бе	о	град,	1999.

•	 Та	ли	јан,	Мом	чи	ло,	Та	ли	јан,	М.	Ми	ро	слав,	Оп шти и без бед но сни ме
наџ мент,	ВШУП,	Ба	ња	Лу	ка,	2011.

•	 To	je,	Asle:	 „Nor	ma	ti	ve	 Po	wer	 in	 Euro	pe	 af	ter	 the	 PostCold	War“	 in:	
An	dre	Ger	rits	 (ed.),	Nor ma ti ve Po wer Euro pe in a Chan ging World: A 
Di scus sion,	Net	her	lands	In	sti	tu	te	of	In	ter	na	ti	o	nal	Re	la	ti	ons	Clin	gen	dael,	
The	Ha	gue,	2009.

•	 Wohlforth,	C.	Wil	li	am,	The Elu si ve Ba lan ce: Po wer and Per cep ti ons du
ring the Cold War,	Cor	nell	Uni	ver	sity	Press,	It	ha	ca,		NY:	993,	2012.

•	 http://mo	noc	le.com/film/af	fa	irs/softpo	wersur	vey20l2/(при	сту	пље	но	
05.	02.2014.)

Ha tid za Be ri sa, Mi ro slav Ta li jan

COM MON SE CU RITY AND DE FEN CE PO LICY  
OF THE EURO PEAN UNION BET WE EN SOFT  

AND HARD PO WER

Re su me
The Euro pean Union in im ple men ting the ir se cu rity po
li ci es will be fo cu sed on the two si des: the com pro mi se 
and con si stency bet we en its mem bers and on the ir part
ner ships with ot her co un tri es and in ter na ti o nal or ga ni za
ti ons. The ti me and re so ur ces de vo ted to the eastern and 
so ut hern ne ig hbor ho ods, as well as the way in which the 
Union is de a ling with pro blems in the ir “own backyard” 
will test the cre di bi lity of its fo re ign po licy. Bri efly, Euro pe 
now has a se cond chan ce. Do ing so sho uld not be for got
ten that the in te gra tion pro cess and the de e per chan ges 
re qu i re so me ti me. 
The re is no do ubt that the mem bers of the EU in the fu
tu re will con ti nue to strengthen jo int po li ti cal ca pa ci ti es 
and ca pa bi li ti es for ef fec ti ve re a li za tion of in te rests and 
ob jec ti ves iden ti fied in the fra me work of CSDP, adap ting 
the ir cha rac ter and qu a lity re qu i re ments for a suc cessful 
re spon se to the cur rent se cu rity chal len ges, risks and thre
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ats on the one hand, and op por tu ni ti es for eco no mic and 
mi li tary su sta i na bi lity, on the ot her hand. In this sen se, the 
cen tra li za tion of exi sting and esta blis hment of new jo int 
mi li tary and ci vi lian ca pa ci ti es (on a bi la te ral and mul ti
la te ral ba sis) is seen as the most cost ef fec ti ve and ef fi ci ent 
way to strengthen the EU’s ca pa city for suc cessful re spon
se to the se cu rity chal len ges of the new era. The esta blis
hment of di rect con sul ta tion on the most im por tant is su es 
in prac ti ce is car ried out by for ming the EuroAtlan tic bo
di es for di rect com mu ni ca tion (Wor king Gro up on Tran sa
tlan tic Re la ti ons). 
The Euro pean Union with the soft po wer at tracts op po
nents in or der to exer ci se in di rect in flu en ce on nonco er ci
ve way. The le a der ship in the soft po wer of the Euro pean 
Union is ac hi e ved thro ugh the nor ma ti ve po wer over ot her 
in ter na ti o nal or ga ni za ti ons and ac tors. Ap pli ca tion of the 
EU nor ma ti ve po wer me ans le gal pro tec tion, using uni
ver sal prin ci ples and va lu es   that alo ne cre a tes di rect im
pact to ot her in ter na ti o nal ac tors to adopt the sa me ru les 
of con duct as le gi ti ma te by the in ter na ti o nal com mu nity. It 
is cle ar that the EU will se ek to com bi ne all three type of 
po wer to ac hi e ve the ir own stra te gic go als. 
When it co mes to the Re pu blic of Ser bia, its sco pe of par ti
ci pa tion in the Com mon se cu rity and de fen se po licy of the 
EU, will de pend on the le vel of its am bi ti ons, cur rent and 
fu tu re fi nan cial si tu a tion. We can be su re that the se cu rity 
pri o ri ti es at the na ti o nal, re gi o nal and in ter na ti o nal le vel 
will be in flu en ced by the furt her co ur se of events. The ac ti
ve in vol ve ment of the Re pu blic of Ser bia in the EU CSDP 
po licy can im pro ve the cur rent fo re ign po licy po si tion of 
the Ser bian go vern ment. Furt her mo re, this can ha ve a po
si ti ve im pact on po si tion of the Re pu blic of Ser bia in the 
in ter na ti o nal and se cu rity in te gra tion pro ce sess and can 
con tri bu te in re cog ni tion of Ser bia as mo re as equ al su
bject then ob ject in the in ter na ti o nal com mu nity in esta
blis hing a mo re se cu re re gi o nal and glo bal en vi ron ment.
Key words:  Se cu rity and De fen ce Po licy of the Euro pean 
Union, in te gra tion, NA TO, soft and hard po wer, the nor
ma ti ve po wer of the Re pu blic of Ser bia, fo re ign po licy.
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