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Сажетак

Циљ ра да је да се ана ли зом пој ма по ли тич ке не у трал
но сти са те о риј ског ста но ви шта и ста вља њем у кон
текст са про це сом гло ба ли за ци је, са гле да ју мо гућ но
сти да са вре ме на др жа ва у да на шњим окол но сти ма 
де лу је као не у тра лан ак тер. Ста вља њем у од нос са
вре ме не др жа ве и кон цеп та по ли тич ке не у трал но сти 
по ку ша ва се утвр ди ти ме ра у ко јој је мо гу ће др жа ти 
се кур са не у трал но сти у усло ви ма све о бу хват не над
на ци о нал не са рад ње и ор га ни зо ва ња. Пред мет ис тра
жи ва ња зах те ва ана ли зу тра ди ци је не у трал но сти 
као и са мог пој ма, ма пи ра ње др жа ва ко је се во де овом 
иде јом, са гле да ва ње ар гу ме на та ко ји иду у при лог овог 
кон цеп та или му се су прот ста вља ју, као и ана ли зу по
ло жа ја у ко јем се на ла зи Ре пу бли ка Ср би ја. Са гле да ва
ње це ло куп ног пред ме та ис тра жи вач ког ра да зах те
ва ком би но ва ну при ме ну аде кват них на уч них ме то да 
по пут ана ли зе са др жа ја, ком па ра тив не као и ме то де 
сту ди је слу ча ја, ана ли зе и син те зе. Ра ди се о из у зет но 
ком плек сном пи та њу, по себ но ако се узму у об зир нај
но ви ја де ша ва ња на ме ђу на род ној сце ни, као и од но си 
из ме ђу нај ра зви је ни јих свет ских зе ма ља ко је се бо ре 
за пре власт и што ве ћи ути цај у про це су до но ше ња 
од лу ка на гло бал ном ни воу. Ср би ја као зе мља у тран зи
ци ји, па мет ном и ра ци о нал ном ди пло мат ском бор бом 
мо ра оства ри ти што бо љи по ло жај на ме ђу на род ном 
пла ну. То за ви си од мно гих фак то ра, пре свих еко ном
ских и по ли тич ких, али и со ци јал них и дру штве них.
Ре зул тат ис тра жи ва ња тре ба да пред ста вља од
го вор на то да ли са вре ме на др жа ва мо же, и у ко јој 
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ме ри, у да на шњем ви ше стру ко гло ба ли зо ва ном све ту 
де ло ва ти као не у тра лан по ли тич ки ак тер.
Кључ не ре чи: са вре ме на др жа ва, по ли тич ка не у трал
ност, Швај цар ска, Ср би ја, Нор ве шка, гло ба ли за ци ја, 
ме ђу на род ни од но си, гло бал ни ак те ри.

Pолитичканеутралносткаопредметистраживањапредставља
изузетно сложен проблем истраживања с обзиром на кон

стантномењањеоколностиширомсветаипроменаодносамоћи
на међународном плану. Веома интересантно и политиколошки
актуелнопитањенеутралногделовањадржавеуусловимаглоба
лизацијеитенденцијасавременостиимодерностианализираноје
крозанализусадржајадокуменатакојисадржебитнеелементеове
идеје,компаративнеанализепримеранеутралнихдржаваузпоку
шајутврђивањапринципакаосаставнихделовамоделанеутралне
државе.Методамоделовањаузанализу,синтезуистудијуслучаја
омогућићедасесагледајуианализирајусвибитниелементиовог
концепта. У условима у којима са једне стране имамо глобалне
проблемекојизахтевајуудруженуакцијувишедржава,асадру
ге страненеравноправан третманчланицаодређеногполитичког
савезауздоминацијунајмоћнијихиразвијенијихдржавауодносу
наосталечланице,постављасепитањеоправданостиалиикапа
цитетасавременедржаведаделујекаонеутраланполитичкиактер.

1. ПО ЈАМ ПО ЛИ ТИЧ КЕ НЕ У ТРАЛ НО СТИ

Анализииодређењупојманеутралноститребаприступитиса
становиштаоњеговомдинамизму,другачијимсхватањимауспе
цифичнимпериодимаисторијеиприлагођавањупостојећимдру
штвенополитичкимоколностима.Радисеовеомасложеномпојму
којијеизузетнодинамичаникојијепопримаоразличитекаракте
ристикекрозисторију.Каополитичконачело,занеутралностни
јемогућејасноодредитицеловитуизаокруженудефиницијукоја
биважилаусвакомтренуткуинасвакомместу.Какосусекроз
историјумењалеоколностииодносснагамеђуводећимсветским
земљама,такојеинеутралностпопрималаобрисепостојећихкон
стелацијамоћиумеђународнимодносима.

Концептполитичкенеутралностипочињедасеразвијајошу
старимвременимакодстарогрчкихтеоретичара,алипочињедадо
бијаназначајутеку19.веку.Онатадапостајесаставнидеомиров
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нихуговора,асвојеодређењедобијау„ХашкојконвенцијиV–О
правимаиобавезаманеутралнихдржавауслучајуратанакопну
из1907.године“.1)Иакојеовајдокументстарвишеодједногвека,
садржинскиидаљепредстављаосновузаанализуовогпојма.Уте
орији,праванеутралнихдржавасуследећа:„територијанеутрал
нихдржава јенеповредива; зараћенимстранама је забрањенода
користетериторијунеутралнихдржавазатранспортсвојихтрупа
иратнеопреме;забрањенојекоришћењетериторијенеутралнедр
жавезамобилизацијутрупа;неутралнедржавенесмејудапомажу
зараћенимстранамаиморајудасвезараћенестранетретирајуна
једнакначин,итд.Такође,државакојасепрогласиланеутралному
односунаконкретниратнисукобморадабуденепристраснауод
носунасвезараћенестране,безобзиранасопственавредноснаи
идеолошкаодређења.“2)

ИдоксеодредбеХашкеконвенцијеодносенавремерата,по
стојестановиштадаје„режимнеутралностиусуштиниобликпра
вамира,анедодатакратномправу.“3)Кадасеговорионеутралној
држави,иуратуиумиру,ондајезатаквеземљеутврђентермин
„сталнонеутралнедржаве“.Концептразвијену19.векутребаоје
дапредстављатрајноопредељењедржавеоизузимањуизсукоба.
Такооднеутралностиуратудолазимодоконцептасталненеутрал
ности.ИдеалтипскипримерјеШвајцарска,којојјеовакавстатус
признатнаБечкомконгресу1815.године.Начелосталненеутрал
ности подразумева „по професору Фердросу да: 1:Једна држава
подвргнутастатусусталненеутралностинеможеникадапокрену
тират.2.Онанеможеистотакоучествоватиуратукојијеизбио
измеђудругихдржава.Онамора,дакле,усвакомратудасепридр
жавастриктненеутралности.3.Алијеонаобавезнадабранисвоју
територијуодсвакеагресијесвимрасположивимсредствима(...)
4.Онајенајзад,обавезна,чакиумиру,данеприминасебебило
каквуобавезукојабијемоглаувућиурат.“4)Тако,каопрвиеле
ментовогначеламожемоназначитипринципизузимањаодбило
когсукоба.Другобитнообележјејестеданеутралнадржаваипак

1) ИгорНоваковић „Концепт неутралне државе“,Међународна политика, Институт за
међународнуполитикуипривреду,Београд,бр.1141,2011.стр.6,доступнона:http://
www.isacfund.org/download/academic/KonceptneutralnedrzaveMedjunarodnapolitika
januarmart2011.pdf(приступљено1.8.2015.године)

2) Исто.стр.7.
3) Ранко Петковић, Теоријски појмови неутралности, Издавачка радна организација

“Рад”,Београд,1982,стр.18.
4) Исто.стр.55.
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имаправо,паиобавезупремасвојимграђанима,дасебраниуко
ликојенекадругастрананападнештојеприхваћенокаопринцип
„неутралностподоружјем.“5)Итреће,дабидржавибиопризнат
статус сталне неутралностиморају бити испуњена два „правна“
условакојенаводиРанкоПетковић:„1.Једностранаизјавадржаве
упитањудасеопредељујезастатуссталненеутралности,и2.Уго
воркојимтрећедржавеизјављујудаћепризнатиилигарантовати
сталнунеутралностодређенедржаве.“6)

То су три битна елемента овог начела око којих постоји са
гласност међу теоретичарима који су се бавили овим питањем.
Међутим,приликеудеветнаестомвекуукојем јеконкретизован
овај концепт доста су се разликовале од ситуације на почетку и
токомдвадесетогвека,векавеликихратоваигубитака.Ратовису
употпуностинарушавалипринципенеутралности,аводећесиле
уратовимачестосунанајбруталнијиначинкрушиленачеланеу
тралностикојесудржавамабилегарантоване.ПозавршеткуПрвог
светскогратапостављалосепитањедаличланствоу„Друштву
народа“,претечиОрганизацијиуједињенихнација,поништаване
утралностдржава.Топитањесепостављалопресвегазбогнаме
тањаекономскихмераисанкцијазадржавекојенисупоштовале
међународноправо.Ипак,чиниседачланствоуорганизацијикоја
каоциљимаодржањемираистабилностиусветунеможенару
шитистатуссталнонеутралнедржаве.Тосеодносипресвегана
периодизмеђудвасветскарата.

ПозавршеткуДругогсветскогратакадајемеђународноправо
употпуностибилосуспендовано,основанајеОрганизацијауједи
њенихнацијакаонаследницаДруштванарода,саистомсврхоми
каоглавнимциљемдаочувамирупослератномсвету.Веомабрзо,
већиназемаљанашласепредновимизазовом,блоковскомподе
ломнаисточниизападниблок.Тојебионовизазовизаконцепт
сталненеутралности.СтавовиСАДиСССРупослератномпери
одупопитањунеутралностибилисукрајњенегативни.Иједани
другимоћникжелеоједаусвомблокуокупиштовишеземаља,
идаоникаотаквибуду„гаранти“мираибезбедности.Свакаод
странаупрвимгодинамапослератанаглашавалаје„аморалност
неутралности“7)штојенаилазилонавеликиотпоркоднеутралних

5) ИгорНоваковић„Концептнеутралнедржаве“, оп. цит.,стр.7.
6) РанкоПетковић,Теоријски појмови неутралности,оп. цит.,стр.56.
7) Исто.стр.34.
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иутовременесврстанихземаља.Идејанесврстаностикаонешто
штопредстављаједанодмодалитетанесврставањаублоковебиће
анализиранунаставкурада.Иакоје,какојеХладниратодмицао,
тајнегативанставонеутралностиопадао,водећисветскихегемо
ниначелусаАмерикомиРусијом,доданашњихданазадржали
сутежњедасуцентриококојихмањеземљетребадасеокупеи
управљајуускладусањиховимпрепорукамаициљевима.Ускла
дусатимонииусвајајусвојакључнаспољнополитичкаусмерења
исвимсредствима,паикрајњомсиломпокушавајудаихнаметну
остаткусвета.

Ставови западних аутора по питању неутралности се разли
кујуиидуодонихкојисуупотпуностипротив,прекоонихубла
жавајућихдоставовакојиприхватајуисагласнисусадржавама
даостанунеутралне,асветопосматрајућикрозпризмучланства
уУН.Ставовипротивникајасноуказујунанеспојивостнеутрал
ностиичланствауУН.ТојенаглашаваоХансКелзенговорећида
је„(...)свакистатуснеутралностиинкопатибилансачланствому
организацији(...)идабиповлачењеунеутралностодстранеједне
државечланицебилонимањенивишенегопризнањедајеОУН
претрпеланеуспех.“8)УтомесеиогледаодбијањеШвајцарскеда
приступниовојорганизацији,већјеималастатуспосматрачасве
до2002.годинекадајепосталапуноправначланица.Временомје
долазилодоублажавањаовихставова,одтогадајеовајпринцип
спојив са одређеним видовима пасивности, до става да се „ (...)
главнициљУН–одржавањемира,подударасамирољубивимци
љевимакојимаисталнонеутралназемљатежиидоприноси (...)
уз нагласак да је неутралност један од аспеката и начина оства
ривањаколективнебезбедности.“9)Сличанразвојситуацијеимали
смоинаистоку,одсупротстављањадоставовадајенеутралност
„средствонеутралисањаполитикеспозицијасилеиширењавој
нихагресивнихгрупаиблокова.“10) 

Тојебиоразвојнипутпојмасталне,политичкенеутралности.
Одсамогнастанкаразвијаласусеразличитастановиштаосамом
појму,којијенатајначинпопримаодругачијаобележја.Једанод
модалитетајесвакакоиидејанесврстаностикојомсеинашадржа
ваупрошлостиводила.Онаозначаваполитикунесврставањаниу

8) Исто.стр.39.
9) Исто.стр.44.
10) Исто.стр.48.
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једанблок,изузимањеодучествовањаусукобима,већзначипро
моцијумира,стабилностиисарадње.„Упослератномполитичком
развитку,посебноодпочеткашездесетихгодина,новоослобођене
земљеприхватајуполитикунесврстаностиимирољубивеиактив
некоегзистенцијеуциљуочувањасвојенезависности,обезбеђења
трајногмираисвестранесарадњесадругимдржавамаинароди
ма,безобзиранањиховодруштвенополитичкоуређење.“11)Веома
значајнаконцепција,којајеомогућиламногимземљамапресвега
АзијеиАфрике,амеђукојимајебилаиСФРЈ,дасеодупреприти
сцимавеликихсилаисукобљенихстранауХладномрату,штоје
омогућиловеликиекономскирастиразвој,промовисалосарадњу
и партнерствомеђу земљама и омогућило значајан прогрес, пре
свегаусфериекономије.

Збогтогајевеомабитноанализиратиосталеврстенеутрално
сти,иодредитиукаквојсукорелацијитипојмови,поготовосада
нашњихпозиција.Савременасхватањаморајусепросуђиватиузи
мајући у обзир процес глобализације и вишеструке повезаности
нанаднационалномнивоу,алиианализом„политичке,економске,
војнеиоружаненеутралности“,12)какобиседошлодозакључака
укојојмериједанасмогућеговоритионеутралнојдржави.Војна
неутралностподразумеваизузимањеизучешћауратовима,каои
војнимсавезима.ЗавремеХладногратато јеподразумевалоне
припадањесупротстављенимНАТОиВаршавскомпакту,докда
наскаонајмоћнијавојнаорганизацијафункционишеНАТОпакт.
Војнанеутралностсамојеједанодаспекатасталненеутралности,
јерчињеницадаратовинепочињусамиодсебе,негосуузроциче
стонаполитичкомилиекономскомплану.Економсканеутралност
јеконцепткојиданасподразумевасарадњузарадекономскихинте
реса,јерјенемогућезамислитидржавукаоекономскиизоловану.
Односисенатодаиакоједржавасталнонеутрална,њениграђани
могунесметано, преко својихпредузећа, развијатипрекогранич
не трговинске односе зарад остваривањаинтереса.Државе, уко
лико би приступиле одређеном економском савезу, или трговин
скојорганизацији,незначидабимораледаприхватеичланство
уполитичкомсавезукојичиневећиначланицатеекономскеорга
низације.ПостојепримериуспешнесарадњеЕвропскеекономске

11) ЖаркоГудациМирославЂорђевић,Политичка историја XIX и XX века: светска и 
национална,Факултетполитичкихнаука:Чигојаштампа,Београд1997,стр.140.

12) РанкоПетковић,Теоријски појмови неутралности,оп. цит.,стр.72.
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заједнице и касније Европске уније са земљамаАфрике иАзије
наекономскомплану.Такође,ШвајцарскаиНорвешкаданасимају
значајнеекономскевезесаготовосвимземљамаЕвропскеуније,
али нисуњене чланице.У условима савремености и трагања за
профитомтешкојезамислитиземљукојајепотпуноекономскине
утрална.Оружананеутралностодносисенапостојањеоружаних
трупа ради одбране територијалног интегритета и суверенитета
државе,локализовањуратова,тежњикамиру,безбедности,каои
поштовањумеђународногправа.

Кадасагледамосвепретходнонаведено,долазиседозакључка
дапостојимеђусобнаповезаностиусловљеностовихврстанеу
тралности.Уколикобинеказемљажелеладабудеполитичкинеу
трална,онабимораладабудеекономскијака,оружаноспремнада
бранисвојсуверенитетиинтегритет,даимадоброорганизовану
војску,штојеопетсадругестраненебиспречилодасарађујеса
другимауекономскимпитањима,паиполитичким,безсврстава
њаичланствауполитичкиморганизацијама.Јерекономскимоћна
државасвимаједобродошлакаопартнерисарадник.Иобрнуто,
економскислабеинеразвијенеземљетешкобимогледаопстану
безчланстваисарадњеунекојекономској,паиполитичкојорга
низацији.Накрају,иакобижелеледаостанунеутралне,билеби
условљенедапрекоодређенихполитичкихуступакадобију еко
номскупомоћиподстицајзадаљиразвој.Свесуточињеницекоје
намолакшавајупосао задоношењеконачног закључкаомериу
којојсавременадржаваможедаделујекаонеутрална,алипретога
треба анализирати тренутнополитичкинеутралне државе, каои
положајРепубликеСрбије,дабисенакрајуизвеозакључак.

2. МА ПИ РА ЊЕ И АР ГУ МЕН ТО ВА ЊЕ  
ПО ЛИ ТИЧ КЕ НЕ У ТРАЛ НО СТИ

Упркосвеликимглобалнимизазовимаиризицимасакојимасе
суочавасавременадржава,добрипримериполитичкинеутралних
државасуШвајцарскаиНорвешка.Поредњих,многедругеземље,
пресвегаевропске,суформалнонеутралне,алисуупроцесупри
друживањаодређенојнаднационалнојорганизацијииполитичком
савезудржава,каоштојеЕвропскаунијанаевропскомтлу.

НеутралностШвајцарскеутемељенајекаоштосмовиделина
БечкомКонгресу1815.године,апотврђенакрозизјавушвајцарске
скупштине.Натајначинелементинеутралностипосталисукасни
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јесаставниделовиХашкеконвенције.Одтада,пасведоданашњих
дана,овацентралноевропскадржавафункционишенаосновуовог
принципа.„Премаставушвајцарскихорганавласти,„швајцарска
неутралност“подразумевада јенеутралностсамоутврђена,стал
наинаоружана.Неутралностпредстављакаментемељацспољне
и безбедносне политике, којом се обезбеђује независност држа
веиинтегритетњенетериторије.“13)Разлозизбогкојихједржава
кренулатимпутемсуследећи:„географски– земљаусредишту
Европе,начијемсетлуналазечворнетачкеважнихпутева,била
јеокруженавеликимдржавамакојесусеналазилеусталномкон
фликту;историјски–конфедерацијусачињавајукантоникојипри
падајутриманационалнимгрупамаиопредељивањезабилокоју
странууконфликтунеминовнобидовеладораспадаконфедера
ције;економски–земљабезизлазанаморе,објективнојеупућена
натрговинусадругимземљама,доктранзитпредстављазначајан
изворњенихприхода;политички–помирењеунутрашњихрели
гиозних, лингвистичких, друштвених и других супротности, пу
тем развијања принципафедерализма и непосредне демократије
(наунутрашњемплану)исазнањедаШвајцарска,каомалаземља,
неможедасеравноправноупустиурасправеисукобе.“14)Натај
начинтезудајезаполитичкунеутралностпотребнаекономскипа
ивојнојакадржавапотврђујемоинапомињемодасуисвиостали
наведенифактори значајни за сагледавањеразлоганеутралности
овемале,алиразвијенемултиетничкедржаве.

КаочланицаУједињенихнација, укључена упрограмПарт
нерствозамир,каоиумногенаднационалнеекономскеифинан
сијскеорганизације,онајепосвећенаглобалноммируибезбедно
сти, партнерски расположена и окренута сарадњи, чувајући свој
неутраланстатускаосвојеглавнообележјепокојемјепрепозна
тљива,признатаипоштована.Наосновутога,каоглавнефункције
швајцарскенеутралностинаводесеследеће:

 Интеграција:очувањеунутрашњеповезаностиразличитих
културнихиверскихгрупа,каоимирамеђуњима;

 Заштита:могућностнеукључивањауратовекојисеводеу
околинииочувањестатусанезависнеинеутралнедржаве;

 Привреда:наставакпословањасасвимстранамаусукобу;

13) Вероник Паншо, „Неутралност Швајцарске: кратак увод‟, Безбедност Западног 
Балкана,бр.15,Центарзацивилновојнеодносе,Београд,2009,стр.108.

14) РанкоПетковић,Теоријски појмови неутралности,оп. цит.,стр.162.
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 Европскаравнотежа:стварањеситуацијекојаодговарагео
политичкиминтересимаглавнихсиланаконтиненту;

 Добреуслуге:приликадасепонудепосредничкеилипрего
варачкеуслугеидемонстрирасолидарност;15)

Норвешка јесвојунеутралностпрогласилапредДругисвет
скират,алијеупркостомебилаокупиранаодстранефашистич
кеНемачке.Позавршеткуратаонанапуштадотадашњеставовеи
приступаНАТОалијансирадивећихгаранцијањенеспољашњеи
унутрашњебезбедности.Поредтогаштојечланвојногсавеза,уз
развијањеекономскихвезасаземљамаширомсвета,Норвешкадо
данаснијечланицаЕвропскеуније,нитирасположењењенихгра
ђанаидеутомправцу.Надвареферендума,1972.и1994.године
грађанисујасно,саскоро80%гласовапротив,реклинечланству
уЕУ.Норвешкајеекономскинапредназемљаинежелидасвоје
ресурсеиновацтрошинапопуњавањерупаевропскогбуџетаида
вањепомоћидржавамакојесунесавесноводилесвојуекономску
политику.Овде је веома значајанчинилацунутрашњиконсензус
окоовогпитања,ставвеликевећинеграђанајетакавдаонижеле
дањиховадржавазадржипутнеутралности,узразвијањепартнер
скиходносасасвимземљаманабазисарадњеумногимобластима
ирешавањаглобалнихпроблема.

КадамисапозицијеЗападногБалканаанализирамоаргументе
ополитичкојнеутралности,свимапрвопаданапаметчланствоу
Европскојунији.Ускладусатимиставовикојисеодносенато
питањемогу сепосматратии генерално забилокојиполитички
савез.Уовомслучајуразматраћемоставовезаговорникаипротив
никачланствауЕвропскојунији,ставовеевроентузијастаиевро
скептика.

Кадаговоримооаргументимапрвих,можесенагласитиоснов
ширесарадњеизмеђудржава,јачањесвеобухватнихпартнерских
односа,штосесаполитичкогможепренетиинаекономски,војни,
безбедоносниилибило којидругиплан, остваривање економске
повезаности,олакшицеутрговини,бесцаринскезонеистварање
слободног тржишта. Поред тога, све чланице одређеног савеза,
премаунапредутврђенимправилима,могукориститифондовете
организације.Циљјестестварање јединственезаједницедржава.
Такоорганизовансистемувећојмерибидаодоприносрешавању

15) ВероникПаншо,„НеутралностШвајцарске:кратакувод”,оп. цит.,стр.109.
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глобалнихпроблемакојипревазилазеграниценационалнихдржа
ваипредстављајупитањасвих.Тосуеколошкапитања,климат
скепромене,борбапротивтероризма,безбедоноснаполитикаитд.
Заједничкимделовањемобезбедићесеивећинивопоштовањаи
уважавањаљудскихправаислободакаонеотуђивихправасваког
појединца.СвакакоједакористиодчланствауЕУисличнимор
ганизацијамаможебити.

Али,иевроскептициимајусвојеаргументе.Испредсвих,на
глашава се губљење националног идентитета држава, њихових
традиционалних обележја, и стапање у масу измешаних нација,
њиховихкарактеристикаиособина.Нарушавасе,илидолазидо
трансформације суверености као једног од главног обележја др
жавеидржавности.Многеактивностиспроводесенанаднацио
налномнивоу,долазидоповлачењадржавекојагубирегулативну
моћ.Мале државе у таквим савезима имају мало утицаја, кори
стесеуглавномзадавањелегитимитетаодлукамакојефаворизу
јумоћницирадиостваривања сопственихинтереса, докпотребе
другихостајунакрајулисте,којисеможданећенииспунити.За
тосеуствари,ширизаједничкиинтересизанемарујузарадужих,
парцијалнихинтереса.Скепсајеприсутназбогтогаштоискуство
ипраксаговоредасутоуглавномсавезиукојиманевлададемо
кратскидух,поштовањеиуважавањесвихсубјеката,каоиједнака
праваидужностииистаправилаигресасве,већдасетуможего
воритиосистемупленаижељенајмоћнијихчланицадаштовећи
деопленазграбеиставеподсвојуконтролу.

3. ПО ЗИ ЦИ ЈА РЕ ПУ БЛИ КЕ СР БИ ЈЕ

Србијаједанасвојнонеутралнадржава,формалноиполитич
ки,алисвомснагомокренутакапуноправномчланствууЕвроп
ској унији. Услед улоге НАТО пакта у рату на простору бивше
СФРЈ,бомбардовањусрпскихположајауБосни1995.године,па
сведоизмишљеногмасакрауРачкуинеоправданог,неоснованог
исупротномеђународномправубомбардовањаСавезнеРепубли
кеЈугославије,ираспарчавањунашеземље,НароднаСкупштина
РепубликеСрбиједоноси2007.годинеРе 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 
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Ре пу бли ке Ср би је16) којомсепотврђујестатусвојненеутралности.
Таквоусмерењеподржанојеодстраневећинеграђана.„Република
Србијаопределиласезанеутралносткаозабезбедносниизбориза
гаранцијусвогсуверенитета,територијалногинтегритетаиустав
ногпоретка.Топодразумевауспостављањеиразвијањесвестра
нихекономских,политичкихивојнихконтаката,каоиразвијање
добросуседскиходноса са државамаунепосредномокружењуи
региону.Тежиштејенаразвијањууравнотежениходносасавели
кимсиламарадизаштитенационалнихинтереса,алибезвезивања
иприклањањабилокојојстрани.“17)Учествовањеумногиммиров
ниммисијамаширомсвета,чланствоуПартнерствузамир,зајед
ничкевојневежбеуземљамаширомсветасамопотврђујутрајно
опредељење за војну неутралност али и сарадњу зарад очувања
безбедностиземљеиокружења.Србијакојајепослеучествовања
умногимратовимакрозисторију,каопобедницауобасветскара
таикаоједанодоснивачапокретанесврстаности,определиласе
заполитикумираистабилности,упокушајимадасе економски
развијаијача.

Икакозавојнунеутралностпостојиподршкавећинеграђана,
алииполитичкихпартија,садругестранерасположењеиподршка
деловањууправцучланствауЕвропскојунијичестосемењало.
Послепромена2000.годинепостојалајевеликаподршкапристу
пању заједници европскихдржава.Међутим, како смо се упро
цесу транзицијенапутукаконсолидованојдемократијикретали
веомалоше,аевропскипартнеричестимусловљавањимадодатно
отежавалитајпут,подршкајепочеладаопада.Истраживањакоја
сеспроводепериодичнопоказујудапутуЕУимаподршкуокопо
ловинеграђанаРепубликеСрбије.Осталисуилипротивнициили
неодлучни.ИакоприступањеЕУимавећинскуподршку,чланство
уНАТОпактунаевентуалномреферендумуподржалобимањеод
петинеграђанаСрбије.

Највећи утицај на ставове грађана по свим овим питањима
могуиматиполитичкепартијеиорганизацијецивилногдруштва.
Прегледомпартијскихпрограмаиосновнихидеолошкихначела,

16) Детаљније: Резолуција о заштити суверенитета, територијалног интегритета и ус-
тавног поретка Републике Србије, 2007, доступно на: http://www.mfa.gov.rs/sr/index.
php/component/content/article/65zastitasuvereniteta?lang=lat (приступљено 16.8.2015.
године)

17) МитарКовач,„ПолитичкаиливојнанеутралностРепубликеСрбије“,Економија и без
бедност,Центарзацивилновојнеодносе,Београд,2009,стр.154.
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долазиседозакључкада јевећинаполитичкихпартијапосвеће
на чланствуСрбије уЕУ, као и да су за одржавање статуса вој
ненеутралности, узмогућност сарадње са војнимсавезима,пре
свегаНАТОсавезом.СтруктураданашњегПарламентајетаквада
свестранкекојеимајупосланикеподржавајуевропскипутСрби
је.Ванпарламентаимамо,Сарторијевимречником,нерелевантне
партијекојесупротивнициуласкауЕУ.Каојединакојаотворено
ипрограмскимначелимазаговараидејуполитичкенеутралности
јестеДемократскастранкаСрбије.Узњу,противницичланствау
унијисуиСрпскарадикалнастранкаипокретДвери,алисуониза
чврстусарадњусаРускомФедерацијом,пасекаонајрелевантнија
законцептполитичкенеутралностиузимапоменутастранканека
дашњегпредседникаВојиславаКоштунице.

Радисеојединојполитичкојпартијикојасвојпрограмзаснива
напринципиманеутралностикаополитикезабудућностСрбије.
Основна претпоставка је даСрбија, као политички и војно неу
тралнадржава,можеикаонеутралнадаразвијаекономскусарад
њуипартнерствосасвима,унашу,сопственукорист.„Активна
политичка неутралност омогућава Србији да има развијену еко
номскусарадњусаЕвропскомунијомиСАД,адаистовременоне
потпаднеподњиховостаратељство.“18)НаводећидаСрбијатреба
дапроменидосадашњикурсидаодноссаЕУдефинишенановим
основамаикрозодређениобликбилатералногспоразума,програм
ДССпредлажеконцептполитичкенеутралностикаоалтернативу
данашњојполитициСрбије.Каонајвећепроблемеуодносимаса
ЕУвидесецесијујужнесрпскепокрајинеКосоваиМетохијекаои
Споразумостабилизацијиипридруживању.

ЗбогзаоштравањаодносасаземљамаЕУиНАТОсавезазбог
тогаштосумногењиховечланицепризналетакозванудржавуКо
совонатериторијијужнесрпскепокрајине,тадавладајућаДССсе
окрећеполитицинеутралности.Независностјепризнатабезика
квогправногоснова,одржаногреферендума,већнасилноиузпо
дршкуводећихсветскихсила.„Тако,наКосовуиМетохијиникада
нијеодржанреферендумоотцепљењу(...)Јединиреферендумкоји
јеодржанбиојеонајнасеверуКосоваод14.и15.фебруара2012.
године (гласачисусеизјашњавалиопитању:Да ли при хва та те 
ин сти ту ци је та ко зва не Ре пу бли ке Ко со во? Та да се око 99% из ја

18) ВојиславКоштуница,Зашто Србија а не Европска унија,ФондСлободанЈовановић,
Београд,2012,стр.108.
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сни ло да не при хва та, а из ла зност је би ла око 75%).19) Очигледни
двоструки стандарди, непоштовање суверенитета и територијал
ногинтегритетадржавенавелисуДССзапроменудотадашњепо
литике.ИакојеВладаСрбиједотадабилаопредељеназапартнер
скеодносесаНАТОалијансомиокренутапридруживањуЕУ,„(...)
одјесени2007.годинеВладанајпреодбацујетермин„евроатлан
скаинтеграција“иусмеравасенаевропскуинтеграцију,акасније
ипадазбогтогаштојезаДССиовобиломного(...)ДССсетиме
приближиланароднослободарскомполудискурзивногспектра.“20) 
ТимесепартијакојајебилаводећаукоалицијиДОСпотпунодис
танциралаодпридруживањаЕУ.

НаевропскомпутупредСрбијомсеналазинизкритеријумаи
условакојеморадаиспуни.НекеодњихиспунилесуиВладена
чијемјечелубиоДСС,аједноодпитањакојејевеомабитноина
којемДССпоказујесвојепротивљењејестеСпоразумостабили
зацији и придруживању.Поред услова за унутрашње реформе и
изградњудемократскихинституција,поштовањељудскихправаи
успостављањевладавинеправа,веомасубитнереформекојетре
бададоведудоекономскеконсолидацијекаоидаутврдеоснове
економске сарадње са земљамаЕУ. „Преговарање, потписивање,
ратификација, ступање на снагу и спровођењеСпоразума о ста
билизацијиипридруживањусууфункцијигенераторатихрефор
ми.Поред овог аспекта,ССПподразумеваи унапређењеодноса
урегионуузформирањезонеслободнетрговине, алиивећеко
ришћењефондоваЕУсциљемизградњедемократскихдруштава
утимдржавама.“21)ДССсенеслажесаставомдаовајспоразум
Србијикаокандидатузачланстводоносикорист.„ОдкадајеСр
бијапотписалаСпоразумостабилизацијиипридруживању2008.
године,онабележиизразитолошеекономскерезултате.Од2009.
годинеСрбија је у сталној привредној рецесији, уосталом каои
самаУнија,састалнорастућимјавнимдугом,буџетскимдефици
томинезапосленошћу.Њенаспољнатрговинаокренутајенајте
жемтржишту,ономуЕУ,сакојимнаосновуССПформиразону
слободнетрговине (…)одредбеССПоспољнотрговинскојлибе

19) ДејанМировић,„ПоређењеКримаиКосовауконтекстумеђународногјавногправа“,
Политичка ревија,бр.4/2014,Институтзаполитичкестудије,Београд,2014,стр.169.

20) ФилипЕјдус,„Безбедност,култураиидентитетуСрбији“, Безбедност Западног Бал
кана,Центарзацивилновојнеодносе,Београд,бр.78,2007,стр.85.

21) Игор Јанев, „Демократски капацитети Србије у процесу придруживања Европској
унији”,Политичка ревија,бр.2/2014,Институтзаполитичкестудије,Београд,2014,
стр.125.
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рализацији наносе Србији велику материјалну штету. Србија је
већукинулаготовосвеувознетарифезаиндустриjскепроизводе
уЕУ,аодпочетка2014.тотребадаучиниисапољопривредним
производима.Тимећебитиуништенапољопривреда,нашанајвећа
извознашансазадругатржишта.”22)ТимеДССпозиванаредефи
нисањеекономскогодносасаЕУ,каоивођењесамосталнијееко
номскеполитикекојусматрајупредусловомпривредногопоравка
земље.Поредекономскихначела,програмпартијеподржававојну
неутралностземље,самосталнијуспољнуполитикуисарадњуса
земљамаширомсвета,поштовањетериторијалногинтегритетаи
суверенитета земаља, борбу за демократију и демократске вред
ности,владавинуправа,бригуобезбедностиусвету.Сматрајуда
нанаднационалномнивоуморајупостојатијаснаправилаигреса
све државе, једна третман и достојанство. Управо је то кључан
проблемуодносимасаЕУпремаДСС,јерјеСрбијасвакодневно
условљенанаевропскомпуту,узподршкувећинеземаљаЕУјед
ностранојнезависностиисецесијиКосоваиМетохије.

Заснивајући свој концепт да историји и традицији српског
народа,ДСС јепонудилановидосададругачијиконцептупра
вљањаСрбијом.Идокутеоријионможебитидостапримамљив
ивероватнобинаишаонаподршкумеђуграђанима,постављасе
питањеколикојереалноспровестиуспешнооваквуидејуупрак
сиу случајуСрбије.Веомалошиекономскипоказатељи,дубока
економскакриза,везаностзамеђународнекредитореиекономске
институције,недовољнибуџетиисредства завојскуи застарела
технологија,зависностиподређеноствеликимсиламасучиниоци
којиидууприлогтомеда јеовајконцептвеоматешко,алинеи
немогућеспровести.Уколикобиграђаниподржалиоваквуопцију,
наонимакојисудобилиподршкубилобидаосмислеиприлагоде
моделфункционисањаиделовањаСрбијепостојећимоколности
маиприликамаусвету.

Уколико се послужимофакторима неутралности уШвајцар
скојкојеанализираРанкоПетковић,онибиуслучајуСрбијеизгле
далиовако:географски–такођесмоземљаусредиштуЕвропеи
ЗападногБалканакојејеидаљевеоманестабилноподручје,пери
одраспадаиразарањајескорозавршен,атранзицијанеуспешно
спроведена;историјски–ималисмоипериодератоваичланства
умногимвојнимсавезима,алисмосепослеДругогсветскограта

22) Програм Демократске странке Србије, доступно на: http://dss.rs/dssizbliza/program/
(приступљено15.8.2015.године)
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окренули политици несврставања имирољубиве коегзистенције;
економски–уданашњимпозицијамабезизлазанаморе,принуђе
нидасвојгеографскиположајштобољеискористимоуекономске
сврхеиизњегаизвучемоштовишекористизапривлачењеинве
ститора али и развој домаће привреде; политички – вишенацио
налнодруштво,којепоштујеправанационалнихмањинаижели
дазаобиђесвеконфронтацијеусветугледајућиискључивокаеко
номскојконсолидацијииразвоју.Узто,факторикојипредстављају
основу за статус неутралности каошто су: (...) „геостратегијски
положај,стабилностунутрашњебезбедноснеситуације,адекватна
економскамоћ,високБДПиспособностразвојасопственихвој
них снага (..)“23) недвосмислено потврђују да уСрбији тренутне
околностинеидууприлогтомедабиоваидејамогладасеспро
ведеудело.

Представљенесусвепојединостииначелаконцептаполитич
кенеутралности.Анализомсадржајаипраћењемразвојаовеидеје
крозисторијуанализиранесусвеоколностиукојимасеовајкон
цептразвијаоикрозвременамењао.Данашњеоколностисудоста
другачијеисветјеизраженоповезаниглобализован.Примеридр
жавакојесеиутаквимоколностимапонашајуполитичкинеутрал
носамопоказујеколикоонеморајубитиразвијенеиекономски,
војно,политичкистабилнеиснажнекакобиуспешноделовалеу
таквиммеђународнимприликамаипредстављалепожељнепарт
нере.Уколикобисесавременадржаваокренулаконцептунеутрал
ности,тосвакаконебизначилопрекидсарадњесаземљамачла
ницанекеполитичкеорганизације.Пребитобилоредефинисање
основасарадњекојабидоносилаобостранукорист.Свакакодаби
користодудруживањаземаљабилавишеструка,алитребаводити
рачунаионационалниминтересиманационалнихдржава.Уколи
кобиправилабилаједнаказасве,унапредутврђенаиприхваћена,
био би добар показатељда постоји искренажеља за удруженим
изаједничкимделовањемдржава.Усупротном,постојаћемноги
проблемииситуацијасадржавомзависилабиодтогакакобисе
онаснашлаипозициониралаупостојећемодносуснагаиконсте
лацијамоћииинтересанамеђународномплану.

КомпаративноманализомположајаифактораШвајцарскене
утралностианализиранајетренутнапозицијаСрбијеиположају
којемсенашадржаваданасналази.Постојидостатогаштобимо

23) МитарКовач,„ПолитичкаиливојнанеутралностРепубликеСрбије“,оп. цит.,стр.155.
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глодапредстављаосновунеутралности,алигенералнолошеста
њекојевладауготовосвимдруштвенимсферамадајемаломогућ
ностидабитаидејамогладасеспроведе.БитноједавластиСрби
јебринуозаштитииостваривањујавнихинационалнихинтереса,
потребамаграђана,каоиотомедаусвомполитичкомделовању
остварештобољупозицијузанашудржаву,пресвегаекономску,
алииданедозволедасеодлукеоживотуграђанаСрбијеиње
нојбудућностидоносеустранимамбасадамаидругимсличним
местима,већдаодлукеосликавајуискључиворасположењемеђу
грађанима.
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Igor Sto ja no vic

THE PO LI TI CAL NE U TRA LITY OF A MO DERN STA TE IN 
THE PRO CES SES OF GLO BA LI ZA TION

Resume
In terms of mul ti ple glo ba li zed world, the re is a qu e sti
on in which ex tent the mo dern sta te can act as a ne u tral 
po li ti cal par ti ci pant. The con cept of a per ma nently ne u
tral sta te, first de fi ned on Con gress of Vi en na in 1815, and 
nor ma ti vely ro un ded as a com po nent of an in ter na ti o nal 
right with Ha gue Con ven tion in 1907, has been chan ging 
thro ugh hi story and to ok on dif fe rent cha rac te ri stics. Pri
ma rily a cha rac te ri stic of Swit zer land, con cept of ne u tra
lity has been qu e sti o ned af ter fo un da tion of UN, but as a 
re cap, it can not be in op po si tion with mem ber ship in or ga
ni za tion which is de di ca ted to pe a ce and sta bi lity.
Mo dern glo ba li zed world and mo dern sta te are con fron ted 
with big chal len ges, so com pa ra ti ve tec hni qu es and con
tent analysis lead to con clu si ons that only eco no mi cally, 
mi li tary and, of co ur se, po li ti cally strong sta te can, in to
day’s cir cum stan ces, act ne u trally. Ho we ver, even such 
sta te will not be able to so lely sol ve many pro blems with a 
glo bal cha rac ter, which re qu i re jo int ac tion at the glo bal 
le vel. It is su rely pos si ble to do even wit ho ut for mal mem
ber ship in so me su pra na ti o nal po li ti cal or ga ni za tion, but 
the qu e sti on is, how much part ner ships of glo bal par ti ci
pants wo uld be suc cessful in that ca se. 
Po si tion of Ser bia is such, that sin ce the chan ges of Oc
to ber 5 Re vo lu tion, all the aut ho ri ti es are aimed to wards 
the mem ber ship in EU. In the post war pe riod, Ser bia has 
had a po licy of pe a ce ful co e xi sten ce and nonalig nment in 
blocks, ma in ta i ning eco no mic co o pe ra tion. But, the eco
no mic po si tion of the for mer sta te was much bet ter then, 
so the qu e sti on is, wo uld Ser bia had the ca pa city to act 
po li ti cally ne u tral to day. 
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Ge ne ral con clu sion can be that ne u tral po li ti cal ac tion de
mands a gre at strength and po wer of a sta te in eco no mic, 
mi li tary and po li ti cal way, al so wellor ga ni zed di plo ma tic 
ac ti vi ti es. It me ans, that less de ve lo ped co un tri es, in or der 
to pro vi de as sets and re so ur ces for its de ve lop ment, must 
play smart on po li ti cal plans, and in ac cor dan ce with the 
will of the ma jo rity of its ci ti zens must go to wards co o pe
ra tion or mem ber ship in su pra na ti o nal po li ti cal or ga ni
za ti ons.
Key words: mo dern sta te, po li ti cal ne u tra lity, Swit zer land, 
Ser bia, Nor way, glo ba li za tion, in ter na ti o nal re la ti ons, 
glo bal players.

 Овајрадјепримљен16.септембра2015.годинеаприхваћензаштампунасастанку
Редакције18.септембра2015.године.
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