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ГЕОСТРАТЕШКИ ПОЛОЖАЈ СРБИЈЕ  
И ОПСТАНАК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Сажетак
У ра ду се раз ма тра ју глав ни чи ни о ци ко ји усло вља ва ју ге

о стра те шки по ло жај Ср би је и то: 1) Свет ски по ре дак мо ћи, 
струк ту ра, глав не ка рак те ри сти ке, чи ни о ци и њи хо ви ме ђу соб ни 
од но си; 2) Од но си глав них фак то ра свет ског по рет ка пре ма на ци
о нал ним и др жав ним ин те ре си ма Ср би је; 3) Ста ње у су сед ству 
Ср би је и ње гов ути цај на ге о стра те шки по ло жај Ср би је; 4) Ка
рак те ри сти ке др жав ног про сто ра Ср би је од ути ца ја на њен ге о
стра те шки по ло жај; 5) Ста ње др жа ве и на ци је, ре сур си и раз вој 
као фак тор ге о стра те шког по ло жа ја Ср би је. Та ко ђе, ге о стра те
шки по ло жај Ср би је је раз ма тран и у кон тек сту оп стан ка, од бра
не и очу ва ња Ре пу бли ке Срп ске као је ди ног до бит ка срп ског на ро
да из про це са раз би ја ња Ју го сла ви је.
Кључ не ре чи: ге о по ли ти ка, ге о стра те ги ја, свет ски по ре дак мо ћи, НА ТО, 

Европ ска уни ја, САД, Ки на, Ру си ја

На из глед, сти че се ути сак да је оп ста нак Ре пу бли ке Срп ске 
ве штач ки при ле пљен ге о стра те гиј ском по ло жа ју Ср би је, те да те 
две ства ри не ма ју мно го за јед нич ке обо стра не по ве за но сти. То 
на про сто ни је тач но, већ упра во обр ну то. Ге о стра те шки по ло жај 
Ре пу бли ке Ср би је као јед ног од га ран та Деј тон ског спо ра зу ма ди-
рект но ути че на по ло жај Ре пу бли ке Срп ске и на њен оп ста нак и то 
та ко што сна жна Ср би ја, до бро си ту и ра на у по рет ку мо ћи ве ли ких 
и ре ги о нал них си ла, би ла би у ста њу да на ве де ну га ран ци ју и прак-
тич но обез бе ди. И обр ну то, сла ба Ср би ја са не по вољ ним ге о стра-
те шким по ло жа јем то не би би ла у ста њу да оси гу ра и га ран ци ја 
оп стан ка Ре пу бли ке Срп ске би би ла на ста кле ним но га ма.
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Ре ла ци ја је и обр ну тог сме ра, тј. укуп но ста ње у ка квом се 
на ла зи Ре пу бли ка Срп ска, њен по ло жај у са ста ву БиХ др жав не за-
јед ни це, од нос пре ма дру гом ен ти те ту, од нос са су сед ном Хр ват-
ском, те од нос гло бал них и ре ги о нал них цен та ра мо ћи пре ма РС и 
ње ном оп стан ку бит но су о дре ђу је (са дру гим чи ни о ци ма) укуп ни 
ге о стра те шки по ло жај Ре пу бли ке Ср би је.

На по чет ку је нео п ход но и пој мов но од ре ди ти ге о стра те ги ју, 
тј. од ре ди ти што се под тим пој мом под ра зу ме ва уоп ште, а по себ но 
у овом ра ду. Као што се то из са ме сло же ни це „ге о стра те ги ја“ мо же 
за кљу чи ти, тај тер мин је са ста вљен од три ме ђу соб но уве за не ре чи 
и све су оне грч ког по ре кла. То су геа, у зна че њу зе мљи ште, од но-
сно про стор, стра тос, у зна че њу вој ска, од но сно ар ми ја и аге ин, 
у зна че њу во ди ти, од но сно во ђе ње (ми сли се на во ђе ње вој ске у 
ра ту или ка ко то вој на те о ри ја нај че шће име ну је ра то во ђе ње или 
ра то вод ство).1)

У на ме ри да што сли ко ви ти је де фи ни ше ге о стра те ги ју и од-
ре ди јој по ље ин те ре со ва ња, ру ски ге о по ли ти чар сред ње ге не ра-
ци је Алек сан дар Ду гин по вла чи па ра ле лу из ме ђу ге о по ли ти ке и 
ге о стра те ги је. У сво јој књи зи „Осно ви ге о по ли ти ке“, Ду гин твр ди 
да ге о стра те ги ја об у хва та вој не аспек те ге о по ли тич ких ана ли за, па 
на ста вља да ге о по ли ти ка тра жи од го во ре на пи та ња ко има пра во 
да не ки про стор и на ко јим и ка квим ар гу мен ти ма се то пра во за-
сни ва. На су прот ге о по ли ти ке, ту ма чи Ду гин, ге о стра те ги ја тра жи 
од го во ре на пи та ња ка ко да се тај про стор од бра ни или осво ји, у 
за ви сно сти од ци ља ко ји се по ста ви.2) 

По зна ти аме рич ки те о ре ти чар ге о по ли ти ке и ге о стра те ги је, 
Збиг њев Бже жин ски, ге о стра те ги ју до не кле уда ља ва од ра то вод-
ства и бли же је и чвр шће ве же за ге о по ли ти ку и то та ко што ге о-
стра те ги ју де фи ни ше та ко да је сма тра ме наџ мен том ге о по ли тич-
ких ин те ре са. Са Бже жињ ским се не мо ра мо сло жи ти ако ње го ву 
де фи ни ци ју ме наџ мен та раз у ме мо до слов но као упра вља ње ге о по-
ли тич ким ин те ре си ма, али ако ме наџ мент раз у ме мо ши ре, тј. и као 
оства ри ва ње ге о по ли тич ких ин те ре са, а то оства ре ње мо же би ти и 
пу тем вој не си ле, или нај че шће по мо ћу ње, ма да не и не из о став но 
пу тем ра та, он да смо и ми вр ло бли зу де фи ни ци је ге о стра те ги је ка-
ко нам је дао Бже жињ ски.3)

1) Миломир Степић, „Шта је геостратегија“, у књизи Геополитика – идеје, теорије, 
концепције, Институт за политичке студије, Београд, 2016.

2) Де таљ но о то ме: Алек сан дар Ду гин, Осно ви ге о по ли ти ке, Екс прес Зре ња нин, 2004, 
стр. 430-432.

3) Збиг њев Бже жин ски, Ве ли ка ша хов ска та бла, ЦИД, Под го ри ца, 2001, стр. 1.
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У сва ком слу ча ју за по јам и су шти ну ге о стра те ги је пре суд но 
је вој но де ло ва ње и то ди рект но упо треб ном вој не си ле, би ло да 
се њо ме пре ти па се на тај на чин про тив ник од вра ћа од вој ног де-
ло ва ња и про стор на ко ји јед на стра на по ла же пра во бра ни се тзв. 
па сив ним пу тем, би ло да се ди рект ном вој ном ак ци јом осва ја про-
стор на ко ји та стра на сма тра да има ле ги тим на пра ва.

Сле де ће што при па да на чел ним по ла зи шти ма у кон тек сту 
те ме ово га при ло га је сте став - опре де ље ње у по гле ду чи ни ла ца 
ко ји од ре ђу ју ге о стра те гиј ски по ло жај сва ке зе мље-др жа ве, па у 
том сми слу и др жа ве Ср би је. У те чи ни о це спа да ју: (1) свет ски по-
ре дак мо ћи и ње го ве глав не ка рак те ри сти ке, чи ни о ци и њи хо ви ме-
ђу соб ни од но си, (2) од нос глав них цен та ра свет ске мо ћи ко ји чи-
не струк ту ру тог свет ског по рет ка, пре ма на ци о нал ним др жав ним 
ин те ре си ма Ср би је; (3) од нос не по сред ног окру же ња, тј. су сед них 
др жа ва пре ма на ци о нал ним и др жав ним ин те ре си ма Ср би је; (4) 
ка рак те ри сти ке др жав ног про сто ра Ср би је и (5) ста ње др жа ве и 
на ци је и рас по ло жи ви уну тра шњи ре сур си, што све ску па мо же мо 
име но ва ти као све у куп не сна ге - моћ др жа ве на ска ли или у хи је-
рар хи ји мо ћи чи ни ла ца свет ског по рет ка.4)

На ве де ни чи ни о ци на ге о стра те гиј ски по ло жај зе мље де лу-
ју ме ђу соб но по ве за но, до пу ња ва ју ћи се или се су прот ста вља ју ћи 
је дан дру гом, али се ра ди о њи хо вој мно го стру кој по ве за но сти и 
уза јам ном де ло ва њу, та квом и то ли ком да је о њи ма из дво је но го-
во ри ти и раз ма тра ти или по је ди нач но мо гу ће је ди но из ме то дич-
ких раз ло га.

Вред но сти и ве ли чи не - раз ме ре - де ло ва ња ових чи ни ла ца 
на ге о стра те гиј ски по ло жај зе мље се ана ли зи ра ју, про це њу ју или 
ме ре у од го ва ра ју ћим ин сти ту ци ја ма ко је су ме ро дав не за пру жа ње 
екс перт ске по др шке др жав ном од лу чи ва њу и по том се та са зна ња 
у дру гом ко ра ку раз ма тра ју у од го ва ра ју ћим, од но сно над ле жним 
др жав ним те ли ма, на осно ву че га се до но се за кључ ци из про це не, 
од но сно ана ли зе стра те гиј ског по ло жа ја зе мље. Ти за кључ ци чи-
не осно ву за утвр ђи ва ње глав них без бед но сних иза зо ва, ри зи ка и 
прет њи.

На ве де ни за кључ ци из про це не стра те гиј ског по ло жа ја зе-
мље и глав ни без бед но сни иза зо ви, ри зи ци и прет ње чи не осно ву 
и по ла зи шта за стра те шко пла ни ра ње. Ка ко се у ве ћи ни слу ча је ва 
ра ди о про мен љи вим чи ни о ци ма и њи хо вих вред но сти ма и де ло-
ва њу, стра те шки пла но ви су под ло жни про ме на ма. На осно ву ре-
че ног мо же се за кљу чи ти да је стра те шко пла ни ра ње пер ма нент но 
4) Р.  Ра ди но вић, Но ви свет ски по ре дак и по ли ти ка од бра не Са ве зне Ре пу бли ке Ју го сла

ви је, Са ве зно Ми ни стар ство од бра не, Бе о град 1993, стр. 11-31.
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про цес то ком ко је га се стал но до гра ђу ју и ино ви ра ју го то во сви па-
ра ме три од брам бе но-без бед но сног си сте ма, по чев од нај оп шти јих 
стра те шких опре де ље ња у обла сти без бед но сти и од бра не, пре ко 
ор га ни за циј ско-фор ма циј ског устрој ства од брам бе но-без бед но-
сних сна га, до број не ве ли чи не основ них ком по нен ти и гру па ци-
ја ору жа них сна га, њи хо ве мир но доп ске ло ка ци је, стра те гиј ског и 
опе ра тив ног раз во ја и гру пи са ња, си стем ру ко во ђе ња и ко ман до-
ва ња, ва ри јан ти рат них пла но ва, од но сно пла но ва упо тре бе ору-
жа них сна га у нај ве ро ват ни јим об ли ци ма ра та ка кав зе мљи мо же 
би ти на мет нут, итд.

СР БИ ЈА У ГЕ О СТРА ТЕ ШКОМ ТРО У ГЛУ  
ВЕ ЛИ КИХ СИ ЛА

Свет ски по ре дак мо ћи  струк ту ра и глав не  
ка рак те ри сти ке

Од за вр шет ка Дру гог свет ског ра та и па да на ци фа ши стич ког 
про јек то ва ног мо де ла свет ског по рет ка, на сна зи је био тзв. би по
лар ни по ре дак. На јед ној стра ни тог по рет ка је био свет со ци ја-
ли зма (ко му ни зма) ко јег је пред во дио Со вјет ски Са вез, као јед на 
су пер-си ла, а на дру гој свет ка пи та ли зма ко јег су пред во ди ле САД 
као дру га (не дру га по сна зи, већ по ре до сле ду овог из ла га ња) су-
пер си ла. Свет ски по ре дак то га вре ме на тра је све до кра ја 80-их и 
по чет ком 90-их го ди на про шлог ве ка. Тај пе ри од свет ског ми ра је 
функ ци о ни сао на рав но те жи сна га, па и стра ха од обо стра ног уни-
ште ња, од но сно на са зна њу да ни јед на од су пер си ла не рас по ла-
же та квом и то ли ком над моћ но шћу ко ја би јој га ран то ва ла успех и 
си гур ну по бе ду у ме ђу соб ном тзв. ве ли ком ра ту. Уме сто то га, обе 
стра не су по кре та ле и по др жа ва ле низ ма њих тзв. ло кал них ра то-
ва, на чи јим ис хо ди ма су на ста ја ле да по ре ме те рав но те жу сна га у 
сво ју ко рист. Сва ки од те две су пер си ле пред во ди ле су ве ли ке вој не 
гру па ци је ко је су функ ци о ни са ле под ди рект ним дик та том су пер-
си ла на њи хо вом че лу. Реч је о НА ТО-у и ВУ као вој но-по ли тич-
ким пак то ви ма би по лар но по де ље ног све та. Пе ри од би по лар ног 
свет ског по рет ка, пре те жно у пр вој по ло ви ни ње го вог по сто ја ња, 
ис пу њен је и тзв. ан ти ко ло ни јал ном ре во лу ци јом, чи ји је ре зул тат 
био крах ко ло ни јал них им пе ри ја, пре свих Бри тан ске, али и још 
не ко ли ко тзв. европ ских ко ло ни јал них по лу им пе ри ја. Фи гу ра тив-
но го во ре ћи, из ме ђу та два по ла би по лар ног свет ског по рет ка сме-
стио се по крет не свр ста них зе ма ља, ко ји је ви ше фин ги рао, не го 
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што је то фак тич ки био, уло гу ба лан са из ме ђу ра ди кал но по де ље-
ног би по лар ног све та. По ред не сум њи вих до при но са тог по кре та 
очу ва њу свет ског ми ра, те шко се мо же он ста ви ти ра ме уз ра ме са 
два су прот ста вље на по ла свет ске мо ћи, те се не мо же ре ћи да је он 
као са мо стал ни фак тор на би ло ка кав на чин бит но до во дио у пи та-
ње би по лар ну по де лу све та, иако је он то и на сто јао и имао та кве 
ам би ци је.

Као што је то већ ре че но, рав но те жа стра ха је обез бе ди ла да 
су прот ста вље ни по ло ви свет ске мо ћи не иза зо ву ме ђу соб но тзв. 
ве ли ки рат, али је за то из ме ђу њих бе снео тзв. „хлад ни рат“, од-
но сно рат у свим до ме ни ма жи во та чо ве ка и дру штва, осим у вој-
ној сфе ри. У тој ме ђу соб ној ис цр пљу ју ћој бор би за пре власт над 
све том тзв. ко му ни стич ки пол свет ске мо ћи ни је из др жао, већ се 
уру шио. Ис ход тог уру ша ва ња је био рас пу шта ње Вар шав ског уго-
во ра као вој но-по ли тич ког бло ка тзв. со ци ја ли стич ких др жа ва под 
вла шћу СССР-а и рас пад Со вјет ског са ве за као је дин стве не др жа-
ве и ње го во пре ком по но ва ње у ви ше не за ви сних др жа ва, не рет-
ко и ме ђу соб но су ко бље них, укљу чу ју ћи и ору жа но су ко бља ва ње 
(Мол да ви ја, Гру зи ја, Јер ме ни ја, Азер беј џан, и др.).

Мо же се, да кле, ре ћи да је из „хлад ног ра та“ као по бед ник 
иза шао тзв. за пад ни пол свет ске мо ћи, на че лу са САД. То ли ко су 
САД би ле опи је не сла вом по бед ни ка да су го то во про гла си ле крај 
исто ри је, а ли бе рал ни ка пи та ли зам за нај бо љи, нај пра вед ни ји, оп-
ште при хва ће ни и веч ни гло бал ни дру штве ни про јект (Фу ку ја ма).5) 
Од вре ме на ка да је пао СССР, а са њим и би по лар ни свет ски по-
ре дак, на свет ску сце ну сту па но ви, а то је уни по лар ни свет ски по-
ре дак, чи ја је су шти на је дан свет, на чи јем је че лу јед на су пер си ла 
– САД, моћ САД је би ла не у пит на, али и њи хо ва уло га ли де ра све-
та и про мо те ра вред но сти за пад не ци ви ли за ци је, од но сно на ме та-
ња за пад них вред но сти пу тем свих об ли ка тзв. ме ке мо ћи. Но, али 
та мо где се на и ђе на от пор аме рич кој ли дер ској по зи ци ји на сна-
гу сту па при ме на тзв. твр де мо ћи, од но сно вој не си ле. Ре жи ми и 
упра вљач ке ели те ко је би се су прот ста ви ле том аме рич ком из во зу 
си сте ма вред но сти би ва ли су си лом ме ња ни и бу квал но фи зич ки 
ли кви ди ра ни, би ло ди рект ном вој ном ин тер вен ци јом, би ло пу тем 
тзв. обо је них ре во лу ци ја.6)

Основ ни стра те гиј ски мо дел по на ша ња уни по лар ног свет-
ског по рет ка био је, а он је још увек ак ту е лан, је мо дел или стра те-

5) Детаљно: Ф. Фукујама, Крај историје и последњи човек, ЦИД Подгорица – Романов, 
Бања Лука, 2002.

6) С. Триф ко вић, „Ко со во и док три на гло бал не до ми на ци је”, у: Агре си ја НА ТО су мрак 
за па да, Бе о град ски фо рум за свет рав но прав них, 1999, стр. 149-157.
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ги ја гло бал ног ин тер вен ци о ни зма. Је ди на су пер си ла (САД) је, по 
соп стве ном на хо ђе њу, од ре ђи ва ла и од лу чи ва ла у ко јим се под руч-
ји ма све та на ла зе ње ни ви тал ни на ци о нал ни ин те ре си. Тај ко би се 
усу дио да угро зи или на мер но оспо ри те аме рич ке ин те ре се би вао 
је из ло жен свим об ли ци ма на си ља, укљу чу ју ћи и вој ну ин тер вен-
ци ју. Вла да и др жа ве ко је се не би по ви но ва ле дик та ту Аме ри ке, 
ко је су го то во увек на сту па ле у уло зи за штит ни ка за пад них ци ви-
ли за циј ских вред но сти, а у ства ри се ра ди ло о нео ко ло ни јал ном 
по ро бља ва њу на ро да и др жа ва, би ва ле су на сил но сврг нут вој ном 
ин тер вен ци јом или ком би на ци јом тзв. обо је них ре во лу ци ја и вој-
не ин тер вен ци је. Гло бал ни ин тер вен ци о ни зам је био стра те гиј ско 
сред ство тзв. „док три не од го вор но сти за за шти ту“, чи ја је су шти на 
би ла у то ме да САД има ју ми си ју очу ва ња свет ског по рет ка и за-
шти ту угро же них на ро да или ет нич ких за јед ни ца, што је био са мо 
из го вор за ин тер вен ци ју ми мо ме ђу на род ног прав ног по рет ка оли-
че ног у од лу ка ма, ре зо лу ци ја ма и де кла ра ци ја ма ОУН. Рет ко ка да 
су САД на че лу НА ТО и За па да ин тер ве ни са ле на осно ву од лу ка 
СБ УН. На про тив, чи ни ле су то по соп стве ном на хо ђе њу, иг но ри-
шу ћи УН и то го то во увек про тив сла бих ко ји ни су би ли у ста њу 
да им се ефи ка сно су прот ста ве. За то су би ли по ра же ни, ра зо ре ни 
и уни ште ни.

Нај че шћи стра те шки ци ље ви гло бал ног ин тер вен ци о ни зма 
би ли су: (1) кон тро ла при род них ре сур са, њи хо во оти ма ње од су-
ве ре них др жа ва и пре ра спо де ла на ште ту оних др жа ва и на ро да на 
чи јој су се те ри то ри ји ти ре сур си на ла зи ли; (2) ге о по ли тич ко пре-
ком по ва ње све та ра ди ус по ста вља ња или очу ва ња атлан ти стич ке 
до ми на ци је над оста лим све том; (3) на ме та ње ци ви ли за циј ских 
па ра диг ми За па да остат ку све та, пре све га ислам ским зе мља ма, 
ра ди че га су ра зо ре не и пот пу но уни ште не древ не ци ви ли за ци је 
(Си ри ја, Ирак, Ав га ни стан, Ли би ја...); (4) на ме та ње гло бал ног дру-
штве ног про јек та нео ли бе рал ног ка пи та ли зма. Не рет ко, за на ве де-
не ци ље ве би ле су ин стру мен та ли зо ва не све ре ле вант не ин сти ту-
ци је ме ђу на род ног прав ног и по ли тич ког по рет ка као што су ОУН, 
КЕБС, од но сно ОЕБС, ММФ, Свет ска бан ка и др.

Ору жа на агре си ја НА ТО на СР Ју го сла ви ју мар та 1999. го-
ди не је фак тич ка ина у гу ра ци ја гло бал ног ин тер вен ци о ни зма у од-
но си ма ве ли ких си ла пре ма ма лим зе мља ма и на ро ди ма. Син те за 
гло бал ног ин тер вен ци о ни зма обо је них ре во лу ци ја и свих об ли ка 
суб вер зив ног де ло ва ња у еко но ми ји, по ли ти ци, ин фор ми са њу и 
кул ту ри, сај бер и кла сич ни те ро ри зам и др. до ве ло је до по ја ве но-
ве ка те го ри је ме ђу на род ног и уну тра шњег су ко бља ва ња, од но сно 
до но ве ка те го ри је у те о ри ји кон фли ка та, а то је „хи брид но ра то-
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ва ње’’, од но сно „хи брид ни рат“. Тај ка те го ри јал ни по јам по не кад 
слу жи да по кри је све об ли ке ме ђу др жав ног, уну та р др жав ног и др. 
су ко бља ва ња, ма да се по не кад тај по јам и зло у по тре бља ва, би ло 
ка да се же ли при кри ти пра ва су шти на су ко ба или се та су шти на 
не до вољ но схва та и при зна је.

Ако је агре си ја на СРЈ би ла по чет ни удар у стра те ги ји гло-
бал ног ин тер вен ци о ни зма, Укра јин ска кри за се мо же сма тра ти 
као по че так ње го вог си ла ска са свет ске сце не. САД и цео евро а-
тлант ски за пад се пре и грао, пре це нио сво је мо гућ но сти и по ку шао 
Укра ји ну пот пу но пре у сме ри ти од ис точ ног ка за пад ном ге о по ли-
тич ком по лу. На рав но, Ру си ја то ни је сме ла до зво ли ти и као њен 
од го вор је усле дио по вра так Кри ма у са став ру ске др жа ве и по-
др шка про ру ским сна га ма на ис то ку Укра ји не у њи хо вом от по ру 
пре ма цен трал ним вла сти ма. За пад и Аме ри ка ни су има ли сна ге да 
од луч ни је уђу у ору жа ни кон фликт про тив Ру си је и то је био знак 
уз ми ца ња уни по лар ног свет ског по рет ка.

На ста вак уру ша ва ња ин тер вен ци о ни стич ке мо ћи За па да и 
САД је су коб у Си ри ји. У ства ри, вој на ин тер вен ци ја Ру си је у Си-
ри ји је по ка за ла да Ру си ја рас по ла же свим еле мен ти ма вој не мо ћи 
ко ја јој га ран ту је ефи ка сне ра кет но-ави ја циј ске уда ре на ве ли ким 
да љи на ма и до та да не ви ђе ну моћ пре ци зних кон вен ци о нал них 
уда ра са мо ра, коп на и из ва зду ха, од но сно ван сва ког до ма ша ја 
про тив ни ка. Упра во је то са зна ње за САД и За пад би ло шо кант но. 
Ру си ја ви ше ни је си ла са енорм ним бро јем ну кле ар них сред ста ва 
стра те гиј ске на ме не, већ вој на си ла ко ја рас по ла же свим еле мен ти-
ма ва тре не и удар не мо ћи са ко ји ма рас по ла же САД и НА ТО, па се 
убу ду ће на то мо ра озбиљ но ра чу на ти. Упра во за то се де мон стра-
ци ја мо ћи ко ју је Ру си ја из ве ла у Си ри ји уда ри ма из Ка спиј ског и 
Цр ног мо ра и ко смич ко-ва зду хо плов ни уда ри са пре ци зним по га-
ђа њем тач ка стих ци ље ва, мо же сма тра ти ко нач ним кра јем аме рич-
ке све мо ћи, од но сно по чет ком кра ја уни по лар ног и пре пу шта ња 
ме ста мул ти по лар ном по рет ку свет ске мо ћи.

Мул ти по лар ни свет ски по ре дак ни је пре ко но ћи на стао. Већ 
де се так го ди на гру па ци ја ве ли ких зе ма ља све та из ван за пад не 
евро а тлант ске за јед ни це, као што су: Ру си ја, Ки на, Ин ди ја, Бра-
зил, Ју жно а фрич ка Ре пу бли ка и др. раз ви ја ју це лу ле пе зу од но са и 
ин сти ту ци ја ко је фак тич ки не ги ра ју уни по лар ни, а афир ми шу мул-
ти по лар ни свет ски по ре дак. Шан гај ски са вез, ОДКБ, Евро а зиј ска 
уни ја, раз не кре дит но-фи нан сиј ске уста но ве ко је по ста ју све кон-
ку рент ни је ММФ-у и Свет ској бан ци, са мо су илу стра тив ни при-
ме ри ра ђа ња мул ти по лар ног свет ског по рет ка. По се бан зна чај у то-
ме има ки не ски све о бу хват ни из ла зак на свет ску сце ну про јек том 
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„Је дан по јас је дан пут“, ње но све стра но еко ном ско ја ча ње, пре ра-
ста ње из коп не не у по мор ску си лу спо соб ну да па ри ра аме рич кој 
све мо ћи на ис то ку Ази је и на Па ци фи ку, а осо би то стра те шко парт-
нер ство Ки не и Ру ске Фе де ра ци је по др жа но број ним ин фра струк-
тур ним, ге о е ко ном ским и енер гет ским аран жма ни ма.

Уз ми ца ње За па да пред на је здом на ве де них чи ни о ца но вог 
мул ти по лар ног свет ског по рет ка је по тен ци ран и све ви дљи ви јим 
пу ко ти на ма уну тар евро а тлант ске за јед ни це. Ту се пре све га ми сли 
на по ли тич ке кри зе и не из ве сно сти ко је су иза зва не нео че ки ва ним 
ис хо дом аме рич ких пред сед нич ких из бо ра, од лу ком Ве ли ке Бри-
та ни је да на пу сти ЕУ, ду бо ке кри зе иден ти те та и не из ве сне бу дућ-
но сти ЕУ итд.

На осно ву на пред ре че ног, у глав не ка рак те ри сти ке са вре ме-
ног свет ског по рет ка мо ћи мо же се ис та ћи сле де ће: Уни по лар ни 
свет ски по ре дак све ви ше и све очи ти је уз ми че пред мул ти по лар
ним, али тај про цес још ни је до кра ја оства рен, већ је у то ку. У 
том тзв. ме ђу фа зном про це су, ка да атлант ска за јед ни ца још увек 
ни је у ста њу да при зна и при хва ти да је ње но цар ство на из ма ку, 
опа сно сти од тзв. ве ли ког и ре ги о нал них су ко ба су ве ли ке. Им пе-
ри ја на из ди са ју ру ши иза се бе све мо сто ве и за то су опа сно сти 
од но вих кри за и су ко ба још увек ве ли ке, чак и ве ће не го што је 
то би ло у вре ме аме рич ке стра хо вла де, ка да су то сви, хте ли – не 
хте ли, мо ра ли при хва ти ти или при ми ти к зна њу. САД као не спор-
на су пер си ла на сто ји да и да ље очу ва сво ју све моћ, али у то ме све 
те же успе ва. По себ на но ва ге о по ли тич ка чи ње ни ца у кон тек сту из-
ра ста ња мул ти по лар ног по рет ка је но во (ста ро) стра те шко ри вал-
ство САД и Ки не око кон тро ле Па ци фи ка и Да ле ког ис то ка. Да ће 
САД на ста ви ти да се за ла жу за кон тро лу Па ци фи ка, то је на ја вио 
још Оба ма 2011. го ди не и то је јед на од кон стан ти аме рич ке стра-
те ги је још од пре у зи ма ња Фи ли пи на на кра ју ра та, ко ји се од и грао 
пре ви ше од јед ног ве ка. Као што смо то већ ис та кли, Ки на чи ни 
све и чи ни ће убу ду ће да то оства ри, што из но ва ак ти ви ра то ве ли ко 
да ле ко и сточ но кри зно жа ри ште. У том кон тек сту тре ба са гле да ти 
и све че шће про во ка ци је ко је до ла зе са стра не Се вер не Ко ре је и 
ње ног ра кет но-ну кле ар ног про гра ма, што је иза зов за све и за САД 
да то по сва ку це ну спре чи, али и за Ки ну, ко ја не сме до зво ли ти 
да САД до би ју при хва тљив из го вор за вој ну ин тер вен ци ју про тив 
Се вер не Ко ре је, што би из осно ва на ру ши ло стра те шку рав но те жу 
у бли ском ки не ском су сед ству.

Не спор но, јед на од глав них ка рак те ри сти ка са вре ме ног свет-
ског по рет ка је сва ко вр сно ја ча ње Ру си је: вој но, еко ном ски, на ро-
чи то енер гет ски, по ли тич ки, а на ро чи то ге о по ли тич ки. Без об зи ра 



Радован Радиновић

21

ГЕОСТРАТЕШКИ ПОЛОЖАЈ СРБИЈЕ ...

на санк ци је ко је је Ру си ји на мет ну ла Евро а тлант ска за пад на за јед-
ни ца, у че му ина че пред ња чи ЕУ као пу ки тра бант аме рич ке ге о по-
ли ти ке и стра те ги је, сви об ли ци мо ћи Ру си је – и „твр да“ и „ме ка“ 
– су у по ра сту и ути цај Ру си је у све ту из да на у дан ја ча.

Евро па и Европ ска уни ја као је дан од по ло ва свет ске мо ћи је 
у озбиљ ној кри зи, пре све га у кри зи иден ти те та. По што је хри шћан-
ство као иден ти тет ска вред ност Евро пе очи то по ти сну та у дру ги 
план, ако не и по све од ба че но као пи та ње иден ти тет ског од ре ђе ња 
Евро пе, па и ЕУ, ако се де мо кра ти ја и људ ска пра ва, те гра ђан ске 
сло бо де зло у по тре бља ва ју и ка ри ки ра ју, та да се мо ра за кљу чи ти да 
је европ ски иден ти тет под озбиљ ном сум њом. А без иден ти те та се 
ЕУ те шко мо же одр жа ти. Она је из ну тра тру ла. Ње не би ро крат ске 
ква зи ели те ни не зна ју шта им је чи ни ти. На ро чи то на кон од лу ке 
Ве ли ке Бри та ни је да на пу сти ЕУ. Сво је пра во ли це ЕУ је по ка за ла 
у су да ру са ми грант ском кри зом. Ап со лут но не је дин ство чла ни ца, 
свак по сво ме и без ја сне стра те ги је, без од луч ног за ла га ња да се 
кри за ре ши та мо где је и на ста ла, тј. у зе мља ма и др жа ва ма ко је 
су се на шле под на па ди ма гло бал ног ин тер вен ци о ни зма За па да, тј. 
САД и ве ли ких зе ма ља ЕУ, ЕУ се за пу ти ла у са свим не из ве сну бу-
дућ ност. За са да успе ва да се при хеф та уз САД и ње ну гло бал ну 
стра те ги ју и ви зи ју све та, али без соп стве ног ста но ви шта о свим 
бит ним пи та њи ма све та. Европ ској уни ји се не пи ше до бро. По-
сле дич но, све зе мље и на ро ди ко ји су сво ју по ли тич ку – др жав ну 
бу дућ ност ве за ли за ЕУ, као што је то Ср би ја, та ко ђе оче ку ју ве ли-
ка ис ку ше ња. По ред ре че ног, две нај сла би је тач ке европ ске по ли-
тич ке сле пе ули це су од но си са Ру си јом и Тур ском. Не ма по тре бе 
то по себ но обра зла га ти, јер је и на пр ви по глед ја сно да ЕУ не ма 
бу дућ но сти ако је за ва ђе на са Ру си јом и Тур ском, без чи јег ди рект-
ног уче шћа она ни је у ста њу трај но да ре ши ни јед но сво је го ру ће 
пи та ње: од енер гет ске без бед но сти и ин фра струк тур не, до ефи ка-
сног и трај ног га ше ња узро ка ми грант ске кри зе, ко ја пре ти да ЕУ и 
Евро пу у це ли ни уру ши из ну тра.

Јед на од глав них ка рак те ри сти ка са вре ме ног свет ског по рет-
ка је сте на сто ја ње Евро а тлант ског за па да, под ди рект ним дик та том 
САД, да су зби је по раст ути ца ја Ру си је у свет ским по сло ви ма. Су-
зби ја њем ши ре ња ру ског ути ца ја се те жи шно ба вио НА ТО на свом 
са ми ту у Вар ша ви одр жа ном у ле то 2016. го ди не.7) На том са ми ту 
Али јан са је усво ји ла низ ме ра ко је би тре ба ло, по њи хо вом ре зо ну, 
да до ве ду до за у ста вља ња ши ре ња и ја ча ња ути ца ја Ру си је у све ту 
и у Евро пи. По себ но тре ба из дво ји ти сле де ће ме ре:

7) Р. Ра ди но вић, „Ак ту ел но ста ње, стра те ги ја и пер спек ти ве НА ТО са ве за”, Без бед но сни 
фо рум, 2/1996, стр. 9-16.
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 •  У сво јим чла ни ца ма и по све ту ши ри ти ан ти ру ско ста
но ви ште. Ту спа да ју ме ре као што су: не ви ђе но ши ре ње 
стра ха од на вод не ору жа не агре си је Ру си је, на ро чи то 
у зе мља ма не по сред ног окру же ња Ру си је, као што су 
Бал тич ке чла ни це бив шег СССР-а, Фин ска, те ис точ но-
е вроп ске зе мље Пољ ска, Ру му ни ја, Укра ји на. То ли ко је 
тај страх ира ци о на лан и сна жан, да су те зе мље са ра-
до шћу при ста ле да на сво јој те ри то ри ји при хва те ба зи-
ра ње коп не них сна га НА ТО, пре све га сна га САД, али и 
Не мач ке, Ве ли ке Бри та ни је и Ка на де. Овој ме ри тре ба 
до да ти: ра зно вр сне прет ње и при ти ске пре ма оним зе-
мља ма и њи хо вим вла да ма ко је би се ус про ти ви ле ши-
ре њу ан ти ру ског расположењa, као што су Мол да ви ја, 
Бу гар ска, Ма ђар ска, Сло вач ка и Че шка. По ред на ве де-
них ме ра, ту је и кон стант на и све о бу хват на са та ни за ци-
ја Ру си је, ко ја је сра чу на та на иза зи ва ње оди ју ма пре ма 
све му што је ру ско, од по ли ти ке, пре ко енер ге на та, до 
кул ту ре и спор та.

 • Уво ђе ње све о бу хват них санк ци ја пре ма Ру си ји. То тре-
ба да ре зул ти ра не мо гућ но шћу или огра ни че њем из во за 
енер ге на та као јед не од глав них из во зно ори јен ти са них 
при вред них гра на Ру си је, по том да оне мо гу ћи тех но ло-
шки раз вој, иза зо ве пад стан дар да гра ђа на и да уве де 
Ру си ју у ду го трај ни пе ри од уну тра шње по ли тич ке де-
ста би ли за ци је, а у крај њем слу ча ју и до по бу не про тив 
по ли ти ке и вла да ви не ру ског пред сед ни ка, па и до ње-
го ве на сил не сме не. Ово ме тре ба да по го ду је и нај ши ре 
мо гу ћи пла ни ра ни за хват у свим аспек ти ма де ло ва ња 
тзв. пе те ко ло не и ан ти др жав не де струк ци је од стра не 
тзв. ци вил ног дру штва.

 • За у ста ви ти би ло ка кав кул ту ро ло шки ути цај Ру си је. 
Ту се пред ви ђа га ше ње ру ских или про ру ских сај то ва 
и дру гих об ли ка де ло ва ња на дру штве ним мре жа ма, 
га ше ње, за бра на или оне мо гу ћа ва ње де ло ва ња ру ских 
или про ру ских штам па них гла си ла, ра дио и ТВ ста ни-
ца, за ко је се твр ди да су ди рект на про па ганд на сред ства 
ру ских вла да ју ћих гар ни ту ра. Ово ме тре ба до да ти све-
о бу хват ну ан ти ру ску кам па њу и про па ганд ну на сва ком 
ме сту и у сва кој при ли ци ко ја се ука же, ка ри ка ту рал но 
при ка зи ва ње Ру си је и Ру са и њи хо во при ка зи ва ње пу-
тем игра них и про па ганд них се ри ја и фил мо ва, итд. Ма-
да ни је ди рект но по ве за но са кул ту ро ло шким ути ца јем, 
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али по сред но сва ка ко је сте, пла ни ра се и већ оства ру је 
ма сов но оти ма ње имо ви не ру ских оли гар ха у зе мља ма 
За па да, ка ко би се спре чи ло да та имо ви на бу де ис ко ри-
шће на у по др шци ру ске про па ган де, али и да би иза зва-
ло су коб оли гар ха и вла сти, због ко је оли гар си, на вод но, 
гу бе сво је бо гат ство ко је су из Ру си је из не ли у Евро пу 
и Аме ри ку.

 • На ста ви ти ши ре ње НА ТО на ис ток. Три ме ре су ту 
пред ви ђе не и то: ја ча ти вој не сна ге у зе мља ма чла ни-
ца ма али јан се, при јем но вих чла ни ца као што су Цр на 
Го ра, Ср би ја, Гру зи ја, БиХ и Укра ји на и скла па ње но вих 
стра те шких парт нер ста ва, и то та мо где је то по себ но 
осе тљи во за по ло жај и без бед ност Ру си је. Три стра те-
шка ци ља су ов де бит на и то: ући што ду бље у ру ску 
ни зи ју, за тво ри ти ру ски при ступ на Бал кан и отво ри ти 
тзв. ме ки тр бух Ру си је, а то је Кав каз.

 • Раз вла чи ти вој ну моћ Ру си је. Ово се по сти же ак ти ви ра-
њем но вих кри зних жа ри шта као што су Да ле ки ис ток, 
од но сно Ку рил ска остр ва и Ју жно Ки не ско мо ре, ак ти-
ви ра ње и ин тен зи ви ра ње по сто је ћих кри зних жа ри шта 
као што су Укра ји на, Бал кан, Бли ски ис ток, Кав каз итд. 
Уз све ово, тре ба др жа ти стал но отво ре ном прет њу тзв. 
ве ли ким ра том, без об зи ра на ње го ву ма лу ве ро ват но ћу.

 • Вој но оја ча ти ис точ но и се вер но кри ло НА ТО. Ту се пре 
све га ра ди о Бал тич ким зе мља ма – бив шим чла ни ца ма 
Со вјет ског са ве за, на чи јој те ри то ри ји су раз ме ште не 
коп не не сна ге НА ТО, њих око 4.000; по том о Пољ ској 
где се рас по ре ђу је јед на аме рич ка бри га да, чи ме је учи-
њен по се бан усту пак овој осве до че ној ан ти ру ској бив-
шој чла ни ци Вар шав ског уго во ра ко ја пре ма Ру си ји га-
ји по се бан ани мо зи тет, о Ру му ни ји, на чи јој те ри то ри ји 
тре ба оја ча ти већ по сто је ћу ме ђу на ци о нал ну бри га ду. 
Овим ме ра ма вој ног ја ча ња НА ТО се у на ве де ним ис-
точ но-европ ским и се вер но-европ ским зе мља ма де мон-
стри ра је дин ство за пад не вој не али јан се и ње на од луч-
ност да бра ни сво је са ве зни ке. Но, те ме ре су сра чу на те 
ви ше на ја ча ње кре ди би ли те та НА ТО у очи ма чла ни ца 
и ши ре њу кон ти ну и ра ног стра ха од на вод не ру ске агре-
си је, не го што би тих не ко ли ко хи ља да вој ни ка пред-
ста вља ло озбиљ ни ју га ран ци ју од бра ни тих зе ма ља од 
евен ту ал ног вој ног на па да Ру си је ако би до ње га до шло. 
С об зи ром на то да Ру си ји на па мет не па да ни ка кво 
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вој но осва ја ње те ри то ри ја, све се ово мо ра схва ти ти као 
чин про па ган де ко ја тре ба да одр жи отво ре ну на вод ну 
стал ну опа сност од ру ске ору жа не агре си је на њој су-
сед не зе мље и да је НА ТО је ди ни га рант њи хо ве ефи-
ка сне од бра не, од но сно од вра ћа ња од агре си је. Да би 
до дат но учвр сти ла свој кре ди би ли тет уну тар соп стве-
них ре до ва и ујед но оја ча ла вој но при су ство, али јан са 
пла ни ра да од САД у пот пу но сти пре у зме ко ман до ва ње 
над свим еле мен ти ма ра кет ног шти та и то: аме рич ких 
бро до ва у Шпа ни ји, ра дар ских по стро је ња и ра да ра у 
Тур ској и ра кет не пре сре та че у Ру му ни ји.

 • Из гра ди ти ан ти ру ски ге о по ли тич ки штит, бо ље ре ћи 
ан ти ру ски гру до бран. Ра ди се о ста рој аме рич кој ан ти-
е вроп ској иде ји ко ја је тре ба ло да спре чи евен ту ал но 
са ве зни штво Мо сква-Бер лин-Па риз. То са ве зни штво би 
зна чи ло да у Евро пи не ма по тре бе ни ти ме ста за аме-
рич ко ан га жо ва ње у уло зи си ле за штит ни це, на че му је 
ина че на ста ла и оп ста ла Евро а тлант ска али јан са чи ји је 
НА ТО глав ни про дукт и стре те гиј ско сред ство. У да на-
шњим окол но сти ма та иде ја пре ра ста у ан ти ру ску ми-
си ју и стра те ги ју. У осно ви „по штар“, од но сно „ку рир“ 
то га пла на и те иде је да нас је Хр ват ска и то пре ко ње не 
(чи тај: аме рич ке) „ини ци ја ти ве три мо ра – Бал тик, Ја-
дран, Цр но Мо ре“. Скуп је одр жан ав гу ста 2016. го ди-
не у Ду бров ни ку. Чла ни це те ини ци ја ти ве су: Хр ват ска, 
Сло ве ни ја, Бу гар ска, Ру му ни ја, Ма ђар ска, Че шка, Сло-
вач ка, Пољ ска, Ле то ни ја, Ли тва ни ја и Есто ни ја. На тој 
ини ци ја ти ви тре ба да из ра сте Цен трал но е вроп ска стра-
те шка вер ти ка ла ко ја по ве зу је Бал тик, Ја дран и Цр но 
мо ре, чи ме се за пре ча ва при ступ Ру си је Бал ти ку, Цен-
трал ној Евро пи и Бе ло ру си ји и Ру си ја фак тич ки др жи 
за тво ре на у ње ној ис точ но е вроп ској ни зи ји. На осно ву 
ини ци ја ти ве три мо ра тре ба из гра ди ти се ри ју га сних 
чво ри шта, но вих га со во да, са иде јом да се што ви ше 
обе сми сли га со вод „Се вер ни ток“, али и да се уну тар 
НА ТО фак тич ки (не и фор мал но) ство ри је дан ре ги о-
нал ни вој ни са вез ко ји би играо уло гу ан ти ру ског НА ТО 
гру до бра на, од но сно ко ји би играо уло гу пред њег по ја-
са стра те гиј ске од бра не Евро пе од на вод не ру ске вој не 
агре си је. Раз у ме се, све то тре ба да уве ри европ ске са-
ве зни ке да им од Ру си је пре ти стал на опа сност и та ко да 
их учвр сти у ан ти ру ском ста но ви шту.
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На осно ву свих на пред на ве де них по да та ка и чи ње ни ца, мо-
гло би се за кљу чи ти да су глав ни опе ра тив ни ци ље ви, ко је Евро-
а тлан ска за јед ни ца као за пад ни пол стра те гиј ске мо ћи же ли да 
оства ри пу тем са та ни зу је и санк ци ја ма, те ши ре њем НА ТО на ис-
ток и стра те шким оп ко ља ва њем Ру си је, сле де ћи: (1) од у зе ти Ру си-
ји вре ме нео п ход но за ефи ка сно на но ше ње уз врат ног ну кле ар ног 
уда ра и та ко обе сми сли ти стра те ги ју од вра ћа ња на ко јој је до са да 
по чи вао свет ски мир; (2) иза зва ти Ру си ју да вој но ин тер ве ни ше на 
Бал ти ку и у Укра ји ни, чи ме би би ле по твр ђе не те зе о ру ским агре-
сив ним на ме ра ма и кри ви ци за де ста би ли за ци ју тог де ла Евро пе; 
(3) на мет ну ти Ру си ји тр ку у на о ру жа њу ко ју не би из др жа ла ње на 
еко но ми ја, што би во ди ло у де ста би ли за ци ју Ру си је; (4) оне мо гу-
ћи ти сва ки об лик стра те шког парт нер ства Ру си је и европ ских зе-
ма ља, по себ но Не мач ке и Фран цу ске.

Ка ко ће се да ље од ви ја ти од но си Ру си ја-За пад, пре све га за-
ви си од по ли тич ке стра те ги је но ве аме рич ке ад ми ни стра ци је. Та 
стра те ги ја ће би ти уве ли ко огра ни че на уну тар аме рич ким су ко би-
ма ко је иза зи ва ста ра ад ми ни стра ци ја ко ја се те шко ми ри са по ра-
зом и стал но сми шља по те зе ко ји тре ба да до ве ду до ком про ми-
то ва ња но вог аме рич ког пред сед ни ка или ба рем до не мо гућ но сти 
да се бит но по пра ве аме рич ко-ру ски од но си, од ко јих у мно го ме 
за ви си и гло бал ни свет ски по ре дак.

Од но си глав них цен та ра мо ћи пре ма  
др жав ним ин те ре си ма Ср би је и обрат но

На слов им пли ци ра раз ма тра ње дво смер них од но са и то: 
глав них цен та ра мо ћи пре ма на ци о нал ним и др жав ним ин те ре си-
ма Ср би је и срп ског на ро да уоп ште и од нос Ср би је пре ма тим цен-
три ма мо ћи. САД и ЕУ ће мо сма тра ти јед ним је дин стве ним евро а-
тлант ским цен тром мо ћи, ма да би би ло мо гу ће по ву ћи низ раз ли ка 
из ме ђу ЕУ и САД. Но, ка да је реч о њи хо вом од но су пре ма Ср би ји 
и срп ском на ро ду го то во да тих раз ли ка не ма. По том ће мо Ру си ју 
и Ки ну та ко ђе раз ма тра ти у је дин стве ном кон тек сту, ма да и ту по-
сто је број не и бит не раз ли чи то сти, али у од но су пре ма Ср би ји је 
мо гу ће за кљу чи ти да је тај од нос или иден ти чан или сли чан, што 
оправ да ва је дин стве но раз ма тра ње ове две ве ли ке си ле.

Евро а тлант ски цен тар мо ћи је у сва ком по гле ду под ре ђен 
аме рич ком ста но ви шту и упра во су САД дик ти ра ле од нос За па да 
пре ма на ци о нал ним ин те ре си ма срп ског на ро да и др жав ним ин-
те ре си ма Ср би је. Тај од нос је из ра зи то не га ти ван још од за чет ка, 
а по го то во рас пле та ју го сло вен ске кри зе, све до да нас, иако се на 
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по јав ној стра ни ства ри фин ги ра ка ко су ти од но си на вод но уз на-
пре до ва ли у по зи тив ном сми слу. Ево не ко ли ко мар кант них ин-
ди ка то ра тог из ра зи то не га тив ног од но са За па да пре ма Ср би ји и 
срп ском на ро ду: (1) све стра но су по др жа ли раз би ја ње СФРЈ, СРЈ 
и СЦГ, а ве о ма ра до би по др жа ли и не ка но ва те ри то ри јал на пре-
ком по но ва ња Ср би је и срп ског ет нич ког про сто ра; (2) ди рект но 
су ути ца ли и до при не ли не ви ђе ној са та ни за ци ји Ср би је и срп ског 
на ро да, при пи су ју ћи Ср би ји глав ну кри ви цу за се ри ју гра ђан ских 
ра то ва на про сто ру бив ше др жа ве, а срп ски на род оква ли фи ко ва ли 
као ре ме ти лач ки фак тор без бед но сти Бал ка на; (3) по др жа ли су и 
по др жа ва ју и да нас све ан ти срп ске про јек те и про гра ме у Хр ват-
ској, БиХ и Ал ба ни ји, та ко да се сви ти на ци о нал но сти про јек ти 
Хр ва та, Ал ба на ца и Му сли ма на на Бал ка ну углав ном ре ша ва ју на 
ра чун срп ских на ци о нал них ин те ре са; (4) из вр ши ли су ору жа ну 
агре си ју на на шу зе мљу, ра зо ри ли нам ин фра струк ту ру, за га ди ли 
жи вот ну сре ди ну и уби ли пре ко 3.000 на ших др жа вља на, све то без 
са гла сно сти СБ ОУН и под ла жним из го во ром за шти те ко смет ских 
Ал ба на ца од про го на ко ји је над њим, на вод но, про во ди ла Ср би ја; 
(5) на сва ки на чин по др жа ва ју и спон зо ри шу не ле гал ну и са мо про-
гла ше ну не за ви сност Ко сме та, чи ме ис трај но ин ста ли ра ју дру гу 
ал бан ску др жа ву на Бал ка ну и то та ко што су нам на сил но оте ли 
део на ше др жав не те ри то ри је, чи не све ка ко би од Ср би је из ну ди ле 
при ста нак и при зна ње те на сил но на ста ле па ра др жав не тво ре ви не; 
(6) ко ри сте све ме ха ни зме при ти са ка на Ср би ју ка ко би од у ста ла 
од по др шке оп стан ку Ре пу бли ке Срп ске, од но сно пру жа ју пу ну по-
др шку му сли ман ском де лу БиХ ка ко би, под из го во ром ства ра ња 
функ ци о нал не др жа ве, од БиХ на пра ви ли уни тар ну др жа ву под 
до ми на ци јом ње ног му сли ман ског де ла. Што је нај го ре, ови при-
ти сци не је ња ва ју и стал на су прет ња оп стан ка Ре пу бли ке Срп ске, 
чи ме би био по ни штен је ди но вре дан стра те шки до би так ко ји је 
срп ски на род сте као бо ре ћи се за очу ва ње Ју го сла ви је.

Ка да је реч о од но си ма Ср би је и за пад ног цен тра мо ћи, нео-
п ход но је до дат но раз мо три ти од нос Ср би је пре ма НА ТО пак ту и 
пре ма Европ ској уни ји.

Што се ти че НА ТО, не ко ли ко чи ње ни ца тре ба има ти у ви-
ду. За пад чи ни огром не на по ре да при во ли, да не ка же мо при ну ди, 
Ср би ју да уђе у НА ТО. Оби ла то се при то ме ко ри сти и про на тов-
ска про па ган да и ло би ра ње пу тем и пре ко тзв. не вла ди ног сек то ра, 
али и ве ли ког де ла до ма ће про за пад не псе у до е ли те. Ар гу мен ти се 
кон стру и шу на не и сти ни тим или не ре ле вант ним чи ње ни ца ма као 
што су: це ло на ше окру же ње је у НА ТО, па ни ми не мо же мо би ти 
изо ло ва ни и ми мо све та око нас, по том, твр ди се да би смо у НА ТО 
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и од стра не НА ТО, као ње го ва чла ни ца, би ли шти ће ни и бра ње ни 
од свих без бед но сних ри зи ка и прет њи. На рав но, исти на је са свим 
дру га чи ја. НА ТО је оста так про шло сти, од но сно би по лар не по де-
ле све та и „хлад ног ра та“, ко ји је као та кав тре ба ло дав но да бу де 
рас пу штен. Као оста так про шлих вре ме на, НА ТО ни је у ста њу да 
се ефи ка сно но си са нај ве ћим без бед но сним иза зо вом да на шњи це, 
а то је те ро ри зам и то ислам ског фун да мен та ли зма ко ји пре ти да 
иза зо ве рат из ме ђу хри шћан ства и ислам ске ци ви ли за ци је.8) Пи та-
мо се од ко га би нас то НА ТО бра нио, ако не од ње га са мог, јер је 
до да нас упра во НА ТО био наш нај ве ћи без бед но сни ри зик и прет-
ња на шој не за ви сно сти. Ни ка кво по ре ђе ње нас и на ших су се да не 
мо же би ти ва љан ар гу мент за наш ула зак у НА ТО. На ша ис ку ства 
су ди ја ме трал но су прот на од ис ку ста ва на ших су се да. Нај пре, сви 
или го то во сви на ши су се ди су би ли или чла но ви на ци фа ши стич-
ке ко а ли ци је у II свет ском ра ту, или су би ли ње ни сим па ти зе ри и 
кон три бу то ри. Ни јед ног од на ших су се да ни је ору жа но на па да ла 
НА ТО али јан са, а Ср би ју је сте. НА ТО је да нас, а та ко ће би ти и за 
ду ги низ го ди на у бу дућ но сти, ан ти ру ско сред ство За па да у ње го-
вом об ра чу ну са Ру си јом. Тре ба ли Ср би ји и срп ском на ро ду члан-
ство у НА ТО да би се на ша вој ска су тра на шла у бор бе ном стро ју 
ан га жо ва ном про тив Ру си је, осве до че ног исто риј ског са ве зни ка и 
до бро тво ра на шег на ро да и др жа ве. Наш од го вор је не га ти ван. Оп-
ти ма лан од нос на ше зе мље пре ма НА ТО пак ту је од нос ак тив не 
не у трал но сти. То зна чи не члан ству у НА ТО, али не ни у јед ном 
дру гом вој ном са ве зу. Уоста лом, на то нас оба ве зу је Де кла ра ци ја 
Скуп шти не о вој ној не у трал но сти. Да ли то зва нич но при зна ју ве-
ли ке си ле или не, то ни је од пре суд ног зна ча ја. Ва жни је је од то га 
да се ми стрикт но при др жа ва мо то га прин ци па и те де кла ра ци је 
у сво јим прак тич ним по ступ ци ма. Раз ви ја ње са рад ње у функ ци ји 
ре ги о нал не и гло бал не без бед но сти са НА ТО, са ОДКБ и свим дру-
гим ре ги о нал ним асо ци ја ци ја ма, али без уго вор ног учла ње ња у те 
са ве зе, је оп ти мум на ших ме ђу соб них од но са. Ти од но си мо ра ју 
оста ти ис под ни воа стал ног члан ства, а све ис под то га је по же љан 
ни во са рад ње. Раз у ме се, до бро вољ на и са рад ња без при ти са ка и 
уце на, че га се НА ТО ина че не ли би. Уоста лом, ми и са да има мо 
нај ви ши сте пен са рад ње са НА ТО пак том, и то у окви ру „Пар нер-
ства за мир“, и из над то га ићи би ло би про тив но на шим на ци о нал-
ним и др жав ним ин те ре си ма и угро зи ло би исто та ко на ше од но се 
при ја тељ ства и са рад ње са Ру си јом и Ки ном, а то би би ло ди рект но 
су прот но на шим ду го роч ним на ци о нал ним и др жав ним ин те ре си-

8) О сукобу цивилизација, видети: Самјуел Хантингтон, Сукоб цивилизација, ЦИД, 
Подгорица, 1998.



ПОЛИТИКА НАЦИОНАЛНЕ БЕЗБЕДНОСТИ

28

стр. 13-58.

ма. Ко нач но, ва ља има ти у ви ду да са НА ТО има мо пот пи сан тзв. 
ИПАП спо ра зум, а он под ра зу ме ва нај ви ши мо гу ћи сте пен са рад-
ње и уза јам них од но са ко је је до са да по сти гла ијед на др жа ва ко ја 
ни је фор мал на чла ни ца те али јан се. И ту, што се ти че од но са са 
НА ТО, тре ба под ву ћи цр ту и јед ном за сваг да пи та ње на шег члан-
ства у тој вој ној ор га ни за ци ји ски ну ти са днев ног ре да. Све стра на 
са рад ња са НА ТО пак том се на про сто под ра зу ме ва из ви ше раз ло-
га: да се из бег не сва ка по ми сао о не ка квом но вом ак ту ору жа ног 
на си ља пре ма на шем на ро ду и др жа ви. НА ТО у фор ми КФОР-а и 
ИФОР-а на КиМ и у БиХ га ран ту је без бед ност Ср ба на КиМ и у 
БиХ, па је у нај ве ћем срп ском на ци о нал ном и др жав ном ин те ре су 
да од но се са НА ТО пак том ре лак си ра мо ко ли ко год је то ре ал но 
мо гу ће, без ште те по на шу без бед но сти и не за ви сност.

Ка да је реч о од но су Ср би је пре ма ЕУ ту су ства ри мно го 
ком пли ко ва ни је и го то во да је не мо гу ће по у зда но прог но зи ра ти 
њи хов ко нач ни ис ход. Уз број не и до ста ду го вре ме не осци ла ци је 
мо же се ре ћи да је у по гле ду од но са са ЕУ у стра те ги ји на ше др жа-
ве по стиг нут кон сен зус. Члан ство у ЕУ је стра те шко опре де ље ње 
и при о ри тет на ше др жав не по ли ти ке и од луч ност да се ис пу не 
усло ви за пу но прав но члан ство. Про блем је, ме ђу тим, што је ЕУ у 
ду бо кој кри зи, па чак и у кри зи иден ти те та. Од лу ка Ве ли ке Бри та-
ни је да ис ту пи из члан ства је озбиљ но до ве ла у пи та ње оп ста нак 
она кве ЕУ за ка кву смо се ми опре де ли ли. Пи та ње је ка ква ће би ти 
и да ли ће уоп ште оп ста ти ЕУ, па се он да мо ра мо за пи та ти и да ли 
и да ље тре ба да ва жи на ше бе зал тер на тив но евро о пре де ље ње. На-
и ме, да ли је му дро и стра те шки оправ да но ис пу ња ва ти без у слов но 
све зах те ве ко је тзв. европ ски пут под ра зу ме ва, а то зна чи и жр-
тво ва ње ве ли ког де ла на шег др жав ног су ве ре ни те та за не што што 
је не из ве сно. Ко нач но, да ли раз не ва ри ја ци је фор ма та бу ду ће ЕУ 
ко је фи гу ри ра ју на јав ној сце ни мо гу би ти оп ти мум на ших оче ки-
ва ња од члан ства у та квој ЕУ.

Пи та ња би мо гло би ти још мно го у ве зи са са гле да ва њем на-
шег бе зал тер на тив ног опре де ље ња за пу но прав но члан ство у ЕУ, 
али ће мо ту за ста ти и раз мо три ти шта нам је до са да до не ла и ка ко 
се пре ма на ма од но си ла и шта нам је у ви ду не за о би ла зних зах те ва 
на ме та ла ЕУ, ка ко би смо за кљу чи ли ка ко мо же мо, да ли мо же мо и 
да ли ће мо ус пе ти да „за слу жи мо“ тај ду го оче ки ва ни сре ћан ис-
ход, тј. учла ње ње у би ло ка кву ЕУ, ако је уоп ште и бу де. По ђи мо 
ре дом. У вре ме по чет ка, то ка и кра ја тзв. ју го сло вен ске кри зе, глав-
ни ар хи тек ти ње ног не ста на ка су би ли пред став ни ци ЕУ, та да ЕЗ. 
Од тзв. ми ни стар ске трој ке, пре ко лор да Кар ниг то на, Ба дин те ра и 
ње го ве ко ми си је и иних по сред ни ка и ме ди ја то ра ра зних оку пља-
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ња: од Ха га, Лон до на, до Же не ве итд. Све је то би ла „игран ка без 
пре стан ка“, чи ји је је ди ни циљ био да се не про на ђе ре ше ње за 
оп ста нак Ју го сла ви је, већ да она не ста не. Је ди ни на род и др жав но-
по ли тич ко ру ко вод ство ко је је на сто ја ло да се Ју го сла ви ја са чу ва 
би ло је ру ко вод ство Ср би је. Јер, ма кар ко ли ко та др жа ва ни је би ла 
по ме ри срп ских на ци о нал них и др жав них ин те ре са, она је ипак 
омо гу ћа ва ла да сви Ср би бу ду у јед ној др жа ви, а то је у то вре ме 
био нај ви ши срп ски на ци о нал ни и др жав ни при о ри тет. Је ди но су 
Ср би ста ли у од бра ну те др жа ве, а сви дру ги су кре ну ли да је ру-
ше. Раз би ја ње Ју го сла ви је је био ан ти срп ски ге о по ли тич ки про јект 
и про грам и тај про јект је свом си ли ном на по ли тич ку по зор ни цу 
из ба цио срп ско на ци о нал но пи та ње, на ра чун ко јег су сви ју го сло-
вен ски на ро ди ре ша ва ли и ре ши ли сво је на ци о нал но пи та ње. ЕУ 
ко јој ми да нас бе зал тер на тив но те жи мо је без за др шке и вр ло стра-
сно по др жа ла не ста нак Ју го сла ви је. То ком гра ђан ског ра та у БиХ 
и Хр ват ској ЕУ се свр ста ла на ан ти срп ску стра ну. И да нас су за др-
жа ли исту по зи ци ју и исто ста но ви ште. Исто она ко ка ко су у вре-
ме ра та ћу та ли ка да су про го ње ни и прог на ни Ср би из Хр ват ске, 
исто та ко да нас жму ре на оба ока да не би ви де ли по нов но ра ђа ње 
уста штва у тој чла ни ци ЕУ. Ни го во ра о по врат ку про те ра них Ср-
ба и вра ћа њу њи хо ве оте те имо ви не, а сво јин ско пра во је све ти ња 
ка пи та ли зма, осим кад се не ра ди о сво ји ни Ср ба. ЕУ, пре ко сво јих 
иза сла ни ка и стал них по сред ни ка не пре ста је да вр ши при ти сак на 
Ре пу бли ку Срп ску ка ко би је угу ра ла у уни тар ну БиХ, а све под из-
го во ром да је то услов да БиХ по ста не чла ни ца ЕУ.

Ко со во је нај сла би ја ка ри ка тог на шег тзв. европ ског пу та. 
Не сме мо за тва ра ти очи пред чи ње ни цом да су нај ве ћи зе мље и 
нај ја че си ле ко је чи не је згро ЕУ ак тив но уче ство ва ле у ору жа ној 
агре си ји За па да про тив на ше зе мље. А то је био зло чин про тив ми-
ра и пр ви рат ко ји је За пад, укљу чу ју ћи ЕУ, по сле Дру гог свет ског 
ра та по вео про тив јед не ма ле и су ве ре не зе мље на тлу Евро пе. И 
то ис кљу чи во за то да јој от ме део др жав не те ри то ри је и на том де-
лу ус по ста ви но ву ал бан ску др жа ву на Бал ка ну. Све то ра ди че га 
су ору жа но на па ли Ср би ју, чла ни це ЕУ и ЕУ као це ли на спро во ди 
и да нас. Фин ги ра ним, на вод но ста ту сно не у трал ним, Бри сел ским 
пре го во ри ма ЕУ као по сред ник и ор га ни за тор тих пре го во ра на-
сто ји да Ср би ју у пот пу но сти про те ра са КиМ и што ви ше учвр-
сти са мо про гла ше ну др жав ну Ко со во. Уоста лом, нај ве ће чла ни це 
ЕУ, су при зна ле ту па ра др жа ву и чи не све да при си ле или при во ле 
Ср би ју да и она то при хва ти и при зна као је дан од усло ва ње них 
евро ин те гра ци ја. Упра во је то та сла ба тач ка европ ске стра те ги је 
Ср би је. Без при хва та ња те чи ње ни це, Ср би ја ве ро ват но ни ка да не-
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ће по ста ти чла ни ца ЕУ, а пи та ње у ка кву ЕУ ће ући уз та ко ве ли ки 
усту пак као што је при ста нак на гу би так КиМ. Ако, пак, Ср би ја 
ни је спрем на да при хва ти гу би так КиМ, а то ће јој ЕУ за си гур но 
сер ви ра ти као ну жан услов на кра ју тог пу та при бли жа ва ња ЕУ, та-
да се мо же мо ра зло жно за пи та ти да ли се уоп ште ис пла ти то сил но 
мр цва ре ње на том тзв. европ ском пу ту, ако пу но прав ног члан ства 
не ће би ти. Наш је од го вор не га ти ван и сма тра мо да је бо ље раз ви-
ја ти све стра не парт нер ске од но се са ЕУ, не го за рад члан ства ко је је 
на ду гом шта пу и ве о ма не из ве сно, жр тво ва ти кул тур но-ци ви ли за-
циј ско и исто риј ско сре ди ште сво је др жав но сти.

Ово ме сва ка ко тре ба до да ти и ру скосрп ске од но се. Члан ство 
у ЕУ би не из о став но под ра зу ме ва ло и пот пу ну хар мо ни ју спољ не 
по ли ти ке Ср би је са по ли ти ком ЕУ, па и пре ма Ру си ји. А тај од нос 
ЕУ је тра ди ци о нал но ан ти ру ски и Ср би ја би у бу дућ но сти мо ра ла 
да се при кла ња свим ан ти ру ским ме ра ма ко јих ће у бу дућ но сти 
сва ка ко би ти. Да ли он да за рад члан ства у ЕУ жр тво ва ти осве до-
че но исто риј ско при ја тељ ство и са ве зни штво са Ру си јом. И на ово 
пи та ње наш од го вор је не га ти ван.

Ка да су сви ар гу мен ти „за“ и „про тив“ члан ства у ЕУ упо-
ре де, та да из гле да са свим ра зло жно од то га од у ста ти и по све ти ти 
се све стра ној из град њи парт нер ских од но са ка ко са ЕУ као асо ци-
ја ци јом др жа ва, та ко и са ње ним чла ни ца ма, у пот пу но сти во де ћи 
ра чу на о соп стве ним стра те шким ин те ре си ма. Ово из не ко ли ко ве-
о ма круп них раз ло га за ко је на ша др жав на по ли ти ка и стра те ги ја 
не мо же би ти не за ин те ре со ва на. То су: (1) Ср би ја не ће по ста ти пу-
но прав на чла ни ца ма кар ко јег кру га ви ше бр зин ске ЕУ (ЕУ у ви ше 
бр зи на), док не скло пи прав но оба ве зу ју ћи спо ра зум са Ко со вом, 
а то је еуфе ми зам за при хва та ње Ко со ва као не за ви сне и ме ђу на-
род но при зна те дру ге ал бан ске др жа ве. Тај услов ни јед на власт 
у Ср би ји не мо же при хва ти ти а да не уђе у исто ри ју беш ча шћа, 
тј. као власт ко ја је по чи ни ла акт ве ле и зда је, од но сно при хва та ња 
гу бит ка оте тог де ла др жав не те ри то ри је. Иако на из глед то не би 
зна чи ло фор мал но при зна ње, ба рем се та ко твр ди да нас, али сам 
на зив „све о бу хват ни прав но оба ве зу ју ћи спо ра зум о ме ђу соб ним 
од но си ма“ у су шти ни зна чи спо ра зум ме ђу не за ви сним др жа ва ма, 
а то не ће би ти спрем на да при хва ти, ка ко то већ ре ко смо, ни јед на 
срп ска власт. У том слу ча ју би до шло до пре ки да сва ког ди ја ло-
га о евро ин те гри са њу Ср би је и по сле ди це то га пре ки да би би ле 
адре си ра ње Ср би је као ње го вог узроч ни ка и по сле ди це би би ле 
огром не, мно го те же не го да се од све га то га од у ста не на вре ме, 
пре не го што усло ви по ста ну ул ти ма тив ни, тј. он да ка да би пре кид 
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пре го во ра по де фи ни ци ји иза звао ме ре од ма зде дру ге стра не ко ја 
би се сма тра ла пре ва ре ном; (2) пу но прав но члан ство у ЕУ, па чак и 
про цес при бли жа ва ња ЕУ не из о став но под ра зу ме ва пре кид при ја-
тељ ских и парт нер ских од но са са Ру си јом. Но тор на је чи ње ни ца да 
За пад тра ди ци о нал но пер ци пи ра Ру си ју као свог ар хе не при ја те ља 
и исто ри ја је мно го пу ни ја ру ско-европ ским не при ја тељ ством, не-
го при ја тељ ством. Бал тич ке зе мље, Скан ди нав ске, Пољ ска, Ру му-
ни ја, па и Не мач ка, Хо лан ди ја, Бел ги ја, Че шка и Сло вач ка, осо би то 
Хр ват ска ни не на сто је да при кри ју не при ја тељ ство пре ма Ру си ји. 
На те ри то ри ја ма не ких од тих др жа ва се го ми ла ју вој не сна ге ко-
је ту до ла зе под из го во ром да од бра не те зе мље од ве о ма из ве сне 
вој не агре си је Ру си је. На дру гој стра ни, За пад и ЕУ Ср би ју ви де 
као „ма лу Ру си ју“, у нај ма њу ру ку као по тен ци јал ног по сред ни ка 
ру ске ге о по ли ти ке на Бал ка ну. Уоста лом, Бал кан, од но сно Ср би ја, 
је је ди на про стор на тач ка са вре ме не Евро пе где Ру си ја мо же би ти 
при сут на без да прет ход но не из вр ши на сил ни упад. Зар ико ра зу-
ман мо же оче ки ва ти да би ЕУ мо гла на ду жи рок под но си ти на ше 
се де ње на две сто ли це, од но сно да у исто вре ме си гур но ко ра ча мо 
ка члан ству у ЕУ и да одр жа ва мо све стра не парт нер ске и при ја-
тељ ске од но се са Ру си јом, укљу чу ју ћи и вој но-тех нич ку са рад њу. 
На рав но, то је илу зи ја и она нам се то ле ри ше све до тле док смо 
сто ти на ма ми ља и де це ни ја ма (не го ди на ма) уда ље ни од ЕУ, јер су 
на том пу ту пре пре ке још то ли ко ве ли ке и број не, да се Уни ји не 
ис пла ти већ са да за те за ти ка нап до пу ца ња. Пре све га до тле док 
има шан си да се уз ту европ ску шар га ре пу опо слу ју не ка за ЕУ 
бит ни ја пи та ња од на шег члан ства у тај европ ски рај. Ту се пре 
све га ми сли на ко нач но ре ше ње ко смет ске „ква дра ту ре кру га“ и 
де мон ти ра ње Ре пу бли ке Срп ске као срп ског по ли тич ког ен ти те та 
са озбиљ ним еле мен ти ма др жав но сти.

Од но си Ру си ја – Ки на пре ма Ср би ји и обрат но
Са ста но ви шта ге о стра те шког по ло жа ја Ср би је, ве о ма је бит-

но украт ко раз мо три ти ка кав ути цај ис по ља ва тај дру ги ве ли ки пол 
свет ске мо ћи ко јег чи не Ру си ја и Ки на. Ра ди се о две ве ли ке си-
ле гло бал не мо ћи, ко је по је ди нач но гле да ју ћи ни су до сти гле моћ 
САД, али си нер гиј ски су сва ка ко у ста њу да аме рич ку гло бал ну 
моћ до ве ду у пи та ње на сва кој тач ки пла не те. Раз мо три ће мо их 
за јед но, а не по је ди нач но, упра во за то што обе те свет ске си ле га је 
го то во иден тич но при ја тељ ске од но се пре ма на шој зе мљи. Бу ду ћи 
да се ра ди о крај ње по зи тив ном од но су и ути ца ју ових си ла на ге о-
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стра те шки по ло жај Ср би је, не ма по тре бе то на ши ро ко опи си ва ти, 
већ са мо ука за ти на не ко ли ко мар кант них чи ње ни ца.

•• •Као стал не чла ни це СБ УН Ру си ја и Ки на су си гу ран га-
рант да се у том те лу не мо же усво ји ти ни ти је дан до ку-
мент ко ји би бит но угро зио на ше ме сто у ме ђу на род ном 
по рет ку др жа ва. У том кон тек сту Ру си ја је ви ше пу та 
ис ти ца ла да је спрем на да уло жи ве то у СБ ка ко би спре-
чи ла про ме ну др жав ног ста ту са КиМ, све до тле док на 
то не бу де спрем на Ср би ја.

 •  Ула га њем ве та на ре зо лу ци ју о ге но ци ду у БиХ ко ји 
је спон зо ри са ла Ве ли ка Бри та ни ја као та да фор мал на 
чла ни ца ЕУ, Ру си ја је ди рект но спре чи ла да се про ду жи 
са та ни за ци ја срп ског на ро да и ње го во окри вља ва ње за 
нај те жи зло чин ко ји се ни је до го дио, упр кос не у те ме-
ље ним пре су да ма Ме ђу на род ног кри вич ног три бу на ла 
за бив шу Ју го сла ви ју, а ко ји је без уно ше ња у су шти ну 
ства ри при хва тио и МСП у Ха гу. Том од лу ком Ру си ја је 
жр тво ва ла део сво јих од но са са За па дом, а ко јим мо ра 
да ре ша ва го ру ће про бле ме са вре ме ног све та, ис кљу чи-
во да би оне мо гу ћи ла даљ ње уру ша ва ње угле да на шег 
на ро да и др жа ве у све ту. Ти ме је Ру си ја сна жно ста ла и 
у од бра ну оп стан ка Ре пу бли ка Срп ске. Јер, да је та ре зо-
лу ци ја о ге но ци ду про шла, РС би се на шла ди рект но на 
уда ру као ен ти тет ко ји је тај ге но цид скри вио и то не би 
мо гло оста ти без по сле ди ца по даљ њу суд би ну тог де ла 
на шег на ро да и ње го ве др жав не тво ре ви не.

 •  Ру си ја и Ки на су осве до че ни при ја те љи на шег на ро да 
и др жа ве: Ру си ја од вај ка да, а Ки на у но ви јој по ли тич-
кој исто ри ји де лом и за то што је но ва Ки на ре ла тив но 
мла да др жа ва. Ру си ја као про стор но нај ве ћа, а Ки на као 
нај мно го људ ни ја зе мља на све ту, обе у све оп штој екс-
пан зи ји, вр ло де ло твор но оспо ра ва ју све моћ и са мо во-
љу За па да, пре све га САД, али и европ ских си ла, чи ме 
по сред но и не по сред но ба лан си ра ју и не га тив не учин ке 
За па да пре ма ви тал ним на ци о нал ним и др жав ним ин те-
ре си ма на ше зе мље.

 •  Све о бу хват ни спо ра зум о бес ца рин ском про ме ту ро ба 
и услу га Ср би је са Ру си јом обез бе ђу је нам по вла шће ни 
ста тус на ве ли ком ру ском тр жи шту, што због на ше не-
спо соб но сти ми до са да ни смо ва ло ри зо ва ли у ме ри у 
ко јој би то би ло по жељ но.
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 •  Ру си ја бла го на кло но, али на ужас За па да, убр за но об-
на вља вој но-од брам бе ну моћ на ше зе мље, од че га ми 
не би сме ли од у ста ти без об зи ра на би ло ка кво усло-
вља ва ње у бу дућ но сти, јер је то нео п хо дан услов на шег 
оп стан ка и мир ног и ста бил ног раз во ја у бу дућ но сти.

 •  Про јек том „је дан по јас-је дан пут“ Ки на на ве ли ка вра-
та из ла зи на свет ску ге о по ли тич ку по зор ни цу и де мон-
стри ра спо соб ност да све од луч ни је ути че на гло бал на 
свет ска зби ва ња. По сред но, као при ја тељ Ср би је, Ки на 
на тај на чин по зи тив но ути че на ге о стра те шки по ло жај 
на ше зе мље.

•• •Ни зом ин ве сти ци о них по ду хва та и пре у зи ма њем же-
ле за ре у Сме де ре ву, а по тен ци јал но и још не ких ве о ма 
зна чај них ком па ни ја у Ср би ји, Ки на обе ћа ва ју ће ути че 
на укуп ни еко ном ски пре по род Ср би је, пре све га као 
но си лац ин фра струк тур них за хва та ги гант ских раз ме ра 
за ни во Ср би је, Ки на на ме ра ва да не по сред но уче ству-
је у кре и ра њу и кон тро ли глав них стра те шких ко ри до-
ра па не вроп ског зна че ња и ран га као што су Ко ри дор X 
и Ко ри дор VII (Ду нав ски стра те шки ко ри дор). Та ко ђе, 
Ки на Ср би ју вред ну је као нај ва жни ју зе мљу у скло пу 
ње не ини ци ја ти ве 16+1. Свим тим по те зи ма и од лу ка ма 
Ки на бит но по зи тив но ути че на ге о стра те шки по ло жај 
Ср би је.

•• •Две су нај ва жни је став ке ге о ста те шког по ло жа ја Ср би је 
на ко ја Ки на и Ру си ја, са мим сво јим ста ту сом ве ли ких 
си ла и при ја тељ ским од но сом пре ма Ср би ји ис по ља ва-
ју ве о ма по зи ти ван ути цај. То су очу ва ње ма кар ка квог 
др жав ног ути ца ја Ср би је на ста тус КиМ и оп ста нак Ре-
пу бли ке Срп ске у ње ном ма кар и окр ње ном Деј тон ском 
аран жма ну. Без по мо ћи и ути ца ја те две ве ли ке си ле, 
КиМ би одав но би ло и фор мал но из у зе то из др жав ног 
устрој ства Ср би је, а Ре пу бли ка Срп ска би та ко ђе дав но 
би ла све де на на пра зну љу шту ру без ика квих др жав но-
по ли тич ких пре ро га ти ва.

Ако од но си на гло бал ном пла ну оста ну и да ље као што су 
да нас, а сви су из гле ди да ће та кво ста ње по тра ја ти, упр кос но вим 
ге о по ли тич ким чи ње ни ца ма по пут аме рич ких из бо ра и европ ског 
„Брег зи та“, је ди на де ло твор на пот по ра ге о по ли тич ком по ло жа ју 
на ше зе мље из тзв. ве ли ког све та до ла зи ће нам од Ру си је и Ки не и 
очу ва ње тог при ја тељ ства са на ше стра не не ма ал тер на ти ву.
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Ути цај су сед ства на ге о стра те шки по ло жај Ср би је

Ста ње у су сед ству и од нос су се да пре ма на ци о нал ним и др-
жав ним ин те ре си ма Ср би је има ве ли ки ути цај на ге о стра те гиј ски 
по ло жај зе мље. Не ко ли ко чи ње ни ца ту тре ба има ти у ви ду, а пре 
све га: ка ко је оп ште ста ње без бед но сти ре ги о на, ко ја (ко је) ве ли ке 
си ле ис по ља ва ју пре су дан ути цај на по је ди не др жа ве у ре ги о ну, те 
ка кви су од но си на ше зе мље пре ма по је ди ним зе мља ма у ре ги о ну.

За оп ште ста ње без бед но сти у на шем не по сред ном су сед-
ству се мо же ре ћи да оно ни је за до во ља ва ју ће и да је ста ње вр ло 
не ста бил но. Уоста лом, ре ги он је од ско ра иза шао из све оп штег рат-
ног су ко ба иза зва ног на сил ним ору жа ним раз би ја њем Ју го сла ви-
је, те ору жа ном агре си јом За па да на СР Ју го сла ви ју. Ти су ко би су 
оста ви ли пра ву пу стош у од но си ма ме ђу на ро ди ма ко ји су не ка да 
жи ве ли у за јед нич кој др жа ви. Гра нич ни спо ро ви, из бе гла и ра се-
ље на ли ца, не по ве ре ње ме ђу ели та ма, па и це лим на ро ди ма, прет-
ње но вим те ри то ри јал ним пре ком по но ва њи ма у ре ги о ну, са мо су 
не ки од ин ди ка то ра оп штег кри зног ста ња у ко је је ре ги он за пао 
ево већ не ко ли ко де це ни ја. Две су чи ње ни це по себ но до при не ле 
да се кри за за о штри и от ме кон тро ли го то во до отво ре ног ору жа-
ног су ко ба. То су не кон тро ли са ни при лив ми гра на та са Бли ског 
и Сред њег ис то ка и отво ре не прет ње да ми гран ти пре пла ве Бал-
кан, бу ду ћи су им да ља на ди ра ња ка Цен трал ној и За пад ној Евро-
пи за пре че на огра да ма од бо дљи ка ве жи це и кор до ни ма вој ске и 
по ли ци је на гра ни ци Ср би је и Ма ђар ске, те Ма ђар ске и Хр ват ске 
и Сло ве ни је и Хр ват ске. Све то што је ве за но за ми гран те ва ља 
по сма тра ти кроз по себ но по ве ћа ло, а то је кри зно ста ње у Тур-
ској и кри за у од но си ма Тур ске и ЕУ. Та кри за се вр ло не по вољ но 
од ра жа ва на ста бил ност и без бед ност ре ги о на, а са мим тим и на 
ге о стра те гиј ски по ло жај Ср би је. Дру га чи ње ни ца ко ја не по вољ но 
ути че на ста бил ност на шег ре ги о на је ста ње у ко јем се на ла зи ЕУ, 
тј. ње на све оп шта кри за ко ја је до ве ла до то га да ЕУ ни је у ста њу 
да ре лак си ра ју ће де лу је на Бал ка ну. Од но сно, евен ту ал ни при јем 
но вих чла ни ца, пре све га ми слим на на шу зе мљу од ла же се за не ка 
да ле ка вре ме на, а бал кан ске зе мље пре пу шта њи ма са ми ма и њи-
хо вим су ко бља ва њи ма ко ја мо гу до ве сти до ору жа них су ко ба. А 
то би де фи ни тив но са хра ни ло сва ку на ду у ско ри ју евро пе и за ци ју 
Бал ка на, са до брим из гле ди ма да до ђе до бал ка ни за ци је Евро пе.

Ста ње на Бал ка ну као не по сред ном су сед ству на ше зе мље је 
уве ли ке за ви сно и од де ло ва ња ве ли ких си ла пре ма ре ги о ну као це
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ли ни, али и пре ма по је ди ним зе мља ма ре ги о на. На Бал ка ну као сво-
је вр сној ка пи ји за ула зак у Евро пу, од у век су се укр шта ли ути ца ји 
и ин те ре си ве ли ких европ ских и свет ских си ла. Основ на пре кла па-
ња и су ко бља ва ња тих ин те ре са фор ми ра ли су тзв. Бал кан ски ге-
о по ли тич ки чвор,9) чи ји се обри си у го то во не про мен љи вој фор ми 
од сли ка ва ју и дан да нас. Ти ути ца ји иду до те ме ре да се мо же ре ћи 
да су не ки на ши су се ди у ста ту су тзв. кли јент др жа ва, и то не са мо 
за то што су чла ни це асо ци ја ци је (ЕУ и НА ТО) и у оба ве зи да сво-
ју по ли тич ку стра те ги ју уса гла се са тим асо ци ја ци ја ма, већ и за то 
што сма тра ју да ће им кли јен ти стич ки од нос пре ма не кој од ве ли-
ких си ла ули ти но ву моћ у од но су са су се ди ма, пре све га са Ср би-
јом. Да их ов де не име ну је мо, јер је то то ли ко са мо ра зу мљи во да 
бу ду ћи чи та лац не ће има ти ни ка квих про бле ма да схва ти о ко ме се 
ов де ра ди. Да кле, у чи ње ни ци да ве ли ке си ле сво је сна ге на гло бал-
ном пла ну вр ло че сто од ме ра ва ју пре ко ле ђа бал кан ских зе ма ља, је 
не што што ће нас го то во увек пра ти ти, са свим не га тив ним им пли-
ка ци ја ма по укуп ни ге о стра те шки по ло жај свих, па и др жа ве Ср би-
је. Све до ско ра, а та ко ће би ти још из ве сно вре ме, од но сно док се 
из те ме ља не про ме ни ар хи тек ту ра свет ског по рет ка мо ћи на наш 
ре ги он из ра зи то не га тив но ути че За пад, са сво јим ге о по ли тич ким 
аспи ра ци ја ма. Те аспи ра ци је су има ле, и још увек има ју на гла ше ни 
ан ти срп ски ка рак тер. Ве ро ват но за то што нас За пад пер ци пи ра као 
про ру ски еле мент, што ће у кон тек сту и у скло пу гло бал ног над ме-
та ња За па да на че лу са САД и Ру си је де ста би ли зи ра ју ће де ло ва ти 
на Бал кан и ути ца ти не га тив но на наш ге о стра те шки по ло жај.

Од нос Ср би је са ње ним су се ди ма као би тан еле мент ње ног 
ге о стра те гиј ског по ло жа ја су пре вас ход но усло вље ни па и за ку ца-
ни по сле ди ца ма раз би ја ња Ју го сла ви је и уло гом ко је су те зе мље 
по је ди нач но од и гра ле у том про це су. Ства ра ју ћи сво ју не за ви сну 
др жа ву зло чи ном, про го ном и обес пра вљи ва њем срп ског на ро да 
у Хр ват ској, Хр ват ска је се бе ре ла тив но трај но по зи ци о ни ра ла 
као ре ме ти лач ки фак тор ге о стра те шког по ло жа ја Ср би је. Ни јед-
ну при ли ку ко ја јој је пру же на од вре ме на ка да је зду шно на па ла 
СФРЈ да би је раз би ла и на ње ним раз ва ли на ма ус по ста ви ла сво ју 
не за ви сну др жа ву и у њој за тр ла сва на ци о нал на и људ ска пра ва 
срп ског на ро да у Хр ват ској, ова на ма су сед на др жа ва ни је про пу-
сти ла. Од ди рект не вој не и по ли тич ке по др шке БиХ у гра ђан ском 
ра ту про тив срп ског на ро да у БиХ, пре ко по др шке НА ТО агре си ји 
1999. го ди не, кон ти ну и ра ног обес пра вљи ва ња остат ка срп ског на-
ро да у Хр ват ској, при зна ва ње КиМ као не за ви сне ал бан ске др жа-

9) И. Илић, „Геополитичка особеност Балканског полуострва и српско питање“, у 
зборнику Основни принципи разграничења државе, ВГИ, Београд, 1994, стр. 73.
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ве, до за о штра ва ња од но са око ми грант ске кри зе итд. Го то во да 
не ма ни јед но ме ђу др жав ног и ме ђу на ци о нал ног пи та ња у ко ји ма 
Хр ват ска не ис по ља ва отво ре на не при ја тељ ства и ан ти срп ски став. 
Као да се ра ди о не ка квим нео бја шњи вим на ци о нал ним фру стра-
ци ја ма ко је увек из ра сту у не при ја тељ ство пре ма Ср би ји и срп ском 
на ро ду. Ти су ко би и не при ја тељ ства ће еска ли ра ти ка да на днев ни 
ред до ђу пи та ња раз гра ни че ња две др жа ве на Ду на ву, а си гур ни 
смо да ће глав на оп струк ци ја на шем тзв. европ ском пу ту до ла зи ти 
са стра не Хр ват ске. На то и та кво по на ша ње Хр ват ске тре ба ра чу-
на ти као на ду го роч ну не га тив ну чи ње ни цу ге о стра те шког по ло-
жа ја Ср би је, тим пре што не ке ве ли ке европ ске др жа ве ко је су би ли 
глав ни про мо те ри хр ват ске не за ви сно сти ни су ни да нас спрем ни 
да ма кар уко ре Хр ват ску као свог не сум њи вог кли јен та за че сто 
пре те ри ва ње у ње ним од но си ма пре ма Ср би ји.

Два су нај круп ни ја пи та ња ко ја бит но усло вља ва ју наш од-
нос пре ма су се ди ма, а ти ме и су о дре ђу ју ге о стра те шки по ло жај 
Ср би је. То су пи та ње Ко со ва и Ме то хи је и Ре пу бли ка Срп ска.

Са мо про гла ше ну не за ви сну др жа ву Ко со во на де лу др жав не 
те ри то ри је Ср би је су при зна ле Ма ке до ни ја, Ал ба ни ја, Цр на Го ра 
и Хр ват ска. То би учи ни ла и БиХ да ни је не га тив ног ста ва и про-
ти вље ња Ре пу бли ке Срп ске као ен ти те та БиХ, без чи је са гла сно-
сти се та ква од лу ка не мо же до не ти. Све те на ма су сед не др жа ве 
по др жа ва ју члан ство Ко со ва у УНЕ СКО, чи ме би би ло оту ђе но и 
на ше кул тур но бла го и исто риј ске све ти ње ко је су ве ко ви ма уна-
зад та мо на ста ле и одо ле ва ле свим ис ку ше њи ма. Не при ја тељ ски јег 
ста но ви шта и де ло ва ња од то га не мо же би ти и ту илу зи ја не ма. 
По ред ре че ног, го то во у сва кој од на ве де них зе ма ља има још низ 
чи ње ни ца ко је би се мо гле сме сти ти у ту кор пу тзв. ан ти срп ског 
ста но ви шта. У Ма ке до ни ји од нос пре ма СПЦ и у Цр ној Го ри то-
тал на обес пра вље ност и го то во про гон срп ског на ро да – др жа вља-
на Цр не Го ре, кра ђа иден ти те та, ње го во пре и ме но ва ње и при сва-
ја ње као соп стве них иден ти тет ских вред но сти: је зик, ве ра-цр ква, 
пи смо, др жав но-исто риј ска пре да ња итд. У Бо сни и Хер це го ви ни 
стал но окри вља ва ње за рат и на вод ну агре си ју, иако су рат у БиХ 
скри ви ли и от по че ли му сли ма ни и Хр ва ти, од но сно хр ват ска др-
жа ва и ње на вој ска, не ги ра ње Ре пу бли ке Срп ске као рав но прав ног 
по ли тич ког ен ти те та и стал но на сто ја ње да се она уру ши и уце не 
за то што се ра ди, на вод но о ен ти те ту ко ји је на стао на зло чи ну ге-
но ци да. На тим осно ва ма му сли ман ски део БиХ и ње го ва ели та не-
ће за ду же вре ме пре ста ти да оспо ра ва ју оп ста нак РС и то ће би ти 
јед на од чи ње ни ца ко ја ће ре ла тив но трај но ре ме ти ти ме ђу др жав не 
од но се Ср би је и БиХ.
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Од но си Ср би је и Ал ба ни је су трај но обе ле же ни про бле мом 
око КиМ. Ал ба ни ја ис трај но про мо ви ше и по др жа ва не за ви сност 
Ко со ва као дру ге ал бан ске др жа ве на Бал ка ну, чи ме се Ср би ја ни ти 
мо же ни ти хо ће по ми ри ти. И не са мо то, не го Ал ба ни ја све отво-
ре ни је и без ика квог за зо ра про мо ви ше ве ли ко ал бан ски др жав ни 
про је кат, на ме ра ва ју ћи да у тај про је кат укљу чи и де ло ве на ју гу 
Ср би је на се ље не ал бан ским жи вљем. Про је кат „Ве ли ке Ал ба ни је“ 
об у хва та и де ло ве Ма ке до ни је, Грч ке и Цр не Го ре и не би мо гао 
би ти оства рен без пот пу ног ха о са на Бал ка ну. Ка ко ни јед на ве ли ка 
си ла, ко ја има ам би ци ја да од лу чу ју ће ути че на ста ње на Бал ка ну, а 
ту су пре све га ми сли на САД и ЕУ, ни шта не пред у зи ма да то спре-
чи, све се ви ше чи ни да тај про је кат ни је без ика кве ме ђу на род не 
по др шке. Уто ли ко је он и опа сни ји.

Са дру гим су се ди ма са ко ји ма не ка да ни смо де ли ли за јед-
нич ку др жа ву не ма мо та ко отво ре них не су гла си ца и про бле ма у 
ме ђу соб ним од но си ма ко ји би не га тив но де ло ва ли на наш ге о-
стра те гиј ски по ло жај. Но, то ва жи ис кљу чи во у слу ча ју да Ср би ја 
очу ва и још ви ше учвр сти сво ју уну тра шњу ста бил ност и моћ. У 
су прот ном, на шло би се раз ло га за ра зно ра зне пре тен зи је, ко је се 
за са да не чи не ак ту ел ним. То ни је раз лог за опу шта ње, већ за ак-
тив но пред у пре ђи ва ње свих спо ро ва и очу ва ње ста бил но сти це лог 
ре ги о на, па и он да и та мо где су про во ка ци је и че сте и не за слу же-
не. Не ма по вољ ног и ста бил ност ге о стра те гиј ског по ло жа ја Ср би је 
без мир ног и ста бил ног су сед ства, па за то ва ља чи ни ти све што је 
у на шој мо ћи да би се ста бил ност очу ва ла, а са рад ња раз ви ја ла и 
на пре до ва ла ма кар пу же вим ко ра ци ма. При то ме тре ба ве што из бе-
га ва ти тач ке спо ре ња ко је мо гу угро зи ти мир и ста бил ност.

Да кле, ка да је о су сед ству реч и о ње го вој ста бил но сти, ме ста 
пре те ра ном оп ти ми зму не ма, али још ма ње има ме ста за па сив но 
иш че ки ва ње шта ће се до го ди ти. На про тив, са рад ња и за јед нич ка 
прег ну ћа, уз сва про ти вље ња и оп струк ци је, не ма ју ал тер на ти ве.

КА РАК ТЕ РИ СТИ КЕ ДР ЖАВ НОГ ПРО СТО РА СР БИ ЈЕ 
КАО ЧИ НИ ЛАЦ ГЕ О СТРА ТЕ ШКОГ ПО ЛО ЖА ЈА10)

Са ста но ви шта ана ли зе ге о стра те шког по ло жа ја Ср би је не-
ко ли ко про стор них аспе ка та има по се бан зна чај. То су:
10) О односу и утицају карактеристика државног простора на положај земље у свету и у 

њеном ближем и даљем окружењу видети детаљније: М. Кнежевић, „Просторност као 
компонента збивања“, у књизи Мозаик геополитике, Институт за политичке студије, 
Београд 2008, стр. 108-122; и М. Степић, Геополитика – идеје, теорије, концепције, 
Институт за политичке студије, Београд, 2016.
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1. Ло ка ци ја др жав ног про сто ра Ср би је са ста но ви шта де тер-
ми на ци је ње го ве ши ре и уже ре ги о нал не при пад но сти и им пли ка-
ци је те при пад но сти на од брам бе но-без бед но сну про бле ма ти ку.11)

2. Фи зич ко-ге о граф ске ка рак те ри сти ке др жав ног про сто-
ра Ср би је ре ле вант не за из бор и опе ра ци о на ли за ци ју стра те шке 
кон цеп ци је од бра не, те ути цај тих про стор них ка рак те ри сти ка на 
мо гућ ност и ве ро ват но ћу угро жа ва ња ње не без бед но сти и не за-
ви сно сти у све тлу по сто је ћих и мо гу ћих ге о по ли тич ких од но са и 
кре та ња.

По ло жај др жав ног про сто ра Ср би је у окру же њу
При бли жна је про стор на уда ље ност Бе о гра да као по ли тич-

ког и стра те гиј ског те жи шта Ср би је и глав ног гра да Ср би је од те-
жи шних про стор них та ча ка и стра те шких обје ка та на европ ском 
кон ти нен ту и у ба зе ну Сре до зе мља. На осно ву тих по да та ка мо же 
се из ве сти за кљу чак да Ср би ја за у зи ма ме сто ко је се мо же сма-
тра ти као сре до кра ћа из ме ђу тих европ ских и ме ди те ран ских про-
стор них те жи шта. То је по се би ве о ма ва жна чи ње ни ца за оце ну 
ге о стра те шког по ло жа ја на ше зе мље.

За оце ну ге о стра те шког по ло жа ја Ср би је у да љем и бли жем 
окру же њу ва ља украт ко про ко мен та ри са ти не ко ли ко гру па де тер-
ми нан ти ње ног др жав ног про сто ра. За ову свр ху то су: фи зич ко-ге-
о граф ске, при вред но-ге о граф ске и са о бра ћај но-ге о граф ске де тер-
ми нан те др жав ног про сто ра Ср би је.12)

У скло пу фи зич ко-ге о граф ских де тер ми нан ти ва ља уочи ти 
да се Ср би ја на ла зи на Бал кан ском по лу о стр ву и у Ју го и стич ној 
Евро пи. То је про стор ко ји ге о граф ски, ге о ло шки и на ро чи то ге о-
стра те шки по сре ду је ве зу из ме ђу Евро пе, Ази је, Бли ског и Сред-
њег ис то ка и Сре до зе мља. Зна ме ни ти срп ски ан тро по ге о граф, за 
ко га се мо же ре ћи да је ро до на чел ник на ше ге о по ли тич ке на у ке 
и те о ри је (Јо ван Цви јић) овај по ло жај је ока рак те ри сао као „пре-
ла зни“, од но сно „евро а зиј ски“.13) Исти на, он је то твр дио за цео 
Бал кан, али се та кве ка рак те ри сти ке без ди ле ме мо гу при пи са ти и 
ге о стра те шком по ло жа ју Ср би је, јер све те ве зе нај ди рект ни је во-

11) О то ме де таљ но: М. Те шић, „Ге о стра те шки по ло жај Бал ка на“, у: Бал кан кра јем 80их, 
БИГЗ, Бе о град, 1987, стр. 79-92.

12) О свим ре ле вант ним де тер ми нан та ма др жав ног про сто ра Ср би је, на ве де ним у овом 
члан ку, ши ре и де таљ ни је ви де ти: Мир ко Гр чић, „Ге о по ли тич ки по ло жај Ју го сла ви је у 
про шло сти и да нас“, у: Збор ник ра до ва Ин сти ту та за ге о гра фи ју, Бе о град, 1984, све-
ска 31.

13) Ви ди: Јо ван Цви јић, Бал кан ско по лу о стр во и ју го сло вен ске зе мље – осно ви ан тро по ге
о гра фи је, За вод за из да ва ње уџ бе ни ка, Бе о град, 1966, стр. 9.
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де пре ко на ше др жав не те ри то ри је. Ни јед на но во на ста ла др жа ва 
на про сто ру бив ше Ју го сла ви је не ма та кав цен трал ни ге о стра те-
шки по ло жај, па ни Ма ке до ни ја, иако је она у стро го ма те ма тич ком 
сми слу епи цен трал но под руч је Бал ка на. Кроз Ср би ју се, као кроз 
при род ни отвор, про ла зи на спо ју кон ти не на та и све то ва. У те нај-
ва жни је при род не спој ни це ко је про ла зе кроз Ср би ју спа да ју: Мо-
рав ска до ли на ко ја пред ста вља спо ну па нон ског и егеј ског ба се на, 
Ни шка до ли на кроз ко ју во де спо не са Истам бу лом, Ма лом Ази јом 
и Ори јен том, До ње По ду на вље и Ти моч ка кра ји на ка Вла шкој рав-
ни ци, где има при род на ве за ка Ис точ ној Евро пи. Пре ко Ко сме та, 
до ли ном Дри ма и пре ко Ал ба ни је по ве зу је се Евро па та ко зва ном 
ју го за пад ном ве зом са Сре до зе мљем, а пре ко Сан џа ка и Цр не Го ре 
са Ју жним Ја дра ном. Укуп ни ге о стра те шки зна чај свих тих при-
род них про ход ни ца ко је во де пре ко те ри то ри је Ср би је ни је нео п-
ход но по себ но обра зла га ти, јер је на про сто реч о ге о стра те шким 
вред но сти ма по се би.

Пре ко Ду на ва и Са ве Ср би ја це лом сво јом се вер ном гра ни-
цом се же у па нон ски ге о стра те шки про стор, ко ји је кроз ве ко ве 
пред ста вљао при род ну и исто риј ску ве зу Ср ба са Евро пом. Је ди ни 
озбиљ ни ји пре кид тих ве за на сту пио је од 1945. и тра јао до по чет-
ка 90-их го ди на, тј. до рас па да СФРЈ, јер је та да шњим вла да ју ћим 
гар ни ту ра ма, из по себ них ге о по ли тич ких раз ло га, од го ва ра ло да 
се све офи ци јел не ве зе бив ше Ју го сла ви је са све том, у ге о стра те-
шком сми слу по сре ду ју пре ко Хр ват ске и Сло ве ни је.

За ге о стра те шки по ло жај Ср би је је од из у зет ног зна ча ја што 
се на ње ном др жав ном про сто ру на ла зи чи та ва тзв. зо на кон вер-
ген ци је реч не мре же це лог сред њег По ду на вља, та ко да из Ср би је, 
а не ни из јед не дру ге др жа ве бив ше Ју го сла ви је, про ду жа ва са мо 
јед на ве ли ка плов на ре ка, од но сно ве ли ка во де на са о бра ћај ни ца ка 
Цр ном мо ру, а то је Ду нав.

За ви со ко вред но ва ње ге о стра те шког по ло жа ја Ср би је зна-
чај но је ис та ћи још не ко ли ко фи зич ко-ге о граф ских чи ње ни ца. Та ко 
се на про сто ру Ср би је на ла зи те жи шна кон цен тра циј ска про стор-
на тач ка (Бе о град) ко ја спа ја це лу Па нон ску ни зи ју са Бал ка ном 
и да ље са Сре до зе мљем и Ис то ком. На те ри то ри ји Ср би је су се 
Ду нав и По ду на вље нај ви ше при бли жи ли Ја дран ском мо ру, ко је 
у ге о стра те шком сми слу фак тич ки тре ба вред но ва ти као је дан од 
за ли ва Сре до зем ног мо ра, што по себ но по тен ци ра ње гов зна чај и 
зна чај про сто ра Цр не Го ре.

С об зи ром на чи ње ни цу да је Ср би ја ју жно е вроп ска, бал кан-
ска, мо рав ско-вар дар ска, по ду нав ска, па нон ска и сред ње е вроп ска 
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др жа ва, њен др жав ни про стор има из у зе тан цен три пе тал ни ка-
рак тер. Та ко ђе, тај по ло жај де лу је као ствар ни чи ни лац спа ја ња и 
про жи ма ња на ро да, кул ту ра, ве ра и ци ви ли за циј ских вред но сти на 
тра си Евро па – Ази ја и обрат но. Про стор Ср би је, да кле, не при па да 
ни јед ној од ве ли ких окол них обла сти – Па но ни ја, Алп ска област, 
Ме ди те ран и слич но – већ де лу је као спо на из ме ђу њих, али уз то и 
за др жа ва сво ју пу ну ин ди ви ду ал ност. Што је го то во ре дов но кроз 
исто ри ју тај про стор ту ма чен као про стор за раз два ја ње све то ва, 
по сле ди це су ус по ста вље них ге о по ли тич ких кон сте ла ци ја ко је су, 
као и ова нај но ви ја, би ле го то во ре дов но на ште ту срп ског на ро да 
и ње го ве ма тич не др жа ве.

Са о бра ћај но-ге о граф ске де тер ми нан те су јед на од кључ них 
од ред ни ца из у зет но зна чај ног ге о стра те гиј ског по ло жа ја Ср би је у 
бли жем и да љем окру же њу. Те тзв. це стов не мо нар хи је Ца ри гра-
да и Бу дим пе ште, на ко ји ма су сме ром се вер – југ и обрат но ишли 
глав ни пу те ви кроз ве ко ве, па иду и да нас, бит но су усло вља ва ли 
по ли тич ке и еко ном ске ути ца је ве ли ких си ла на ет нич ке про сто ре 
срп ског на ро да и тај ути цај и да нас ис по ља ва ју.

У са о бра ћај но-ге о граф ском сми слу мо рав ско-ни шка про-
ход ни ца чи ни аор ту са о бра ћај не мре же Ср би је и као та ква за у зи ма 
кључ ну по зи ци ју у евро а зиј ског тран свер за ли на ју го и сточ но-се-
ве ро за пад ној са став ни ци Евро пе и Ази је. Ово ме сва ка ко тре ба до-
да ти прео 500 ки ло ме та ра ду нав ске реч не ко му ни ка ци је, ко ли ком 
ду жи ном Ду нав или пре се ца наш др жав ни про стор или да иде ње-
го вом гра ни цом, те европ ски ва зду шни ко ри дор ко ји во ди пре ко 
Ср би је и ко ји пред ста вља нај кра ћи и за то нај јеф ти ни ји ва зду шни 
пут из цен трал не и се вер не Евро пе ка Сре до зе мљу и Бли ском ис-
то ку. Та ква Ср би ја, са сво јим ге о граф ским по ло жа јем, на нај по год-
ни јем про сто ру са о бра ћај ног по ве зи ва ња Евро пе и Бли ског ис то ка 
коп не ним пу те ви ма све ви ше до би ја тран зит но зна че ње. Као та кав, 
тај је про стор не за о би ла зан на пу ту из Сре до зе мља и Ма ле Ази је 
ка цен трал ној Евро пи и Па но ни ји.

Да је ова тврд ња тач на, увер љи во го во ре про ра чу ни ко је су 
из ве ли екс пер ти Европ ске Уни је. Во ђе ни по ли тич ком ло ги ком у 
вре ме ем бар га ко ји је свет на мет нуо СРЈ, они су тра жи ли но ве мо-
гућ но сти да се Ју го сла ви ја, од но сно Ср би ја, оби ђу и та ко ис кљу че 
из тран сбал кан ске са о бра ћај не тран свер за ле. Ме ђу тим, ра чу ни це 
су по ка за ле да се то фак тич ки не мо же из ве сти без не на док на ди-
вих гу би та ка. Же ле знич ке са о бра ћај ни це ко је би од Истам бу ла ка 
Бу дим пе шти, уме сто пре ко Бе о гра да, ишле пре ко Ви ди на и да ље 
пре ко Ру му ни је, би ле би ду же за 243 ки ло ме та ра. Го то во је иден-
тич но ста ње са пут ним прав ци ма. Пред ност „срп ског ко ри до ра“ 
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над ал тер на тив ним су са свим очи глед не ако се број ка ма пре пу сти 
да ар би три ра ју уме сто по ли ти ке. Тај ко ри дор је за око 217 км кра-
ћи од оби ла зни це пре ко Ру му ни је. Ово ме сва ка ко тре ба до да ти и 
чи ње ни цу да је ле те ње ави о ном европ ских и свет ских ком па ни ја 
на шим ко ри до ри ма јеф ти ни је за 30-50%.

Ка да се све што је ре че но до ве де у исти кон текст, ни је те-
шко за кљу чи ти да је са о бра ћај но-ин фра струк тур ни зна чај Ср би је 
за Евро пу и ње ну ве зу са Ме ди те ра ном и Ази јом ве ли ки, те се то 
мо ра ва ло ри зо ва ти као из ра зи то по зи тив на чи ње ни ца укуп ног ге о-
стра те шког по ло жа ја на ше зе мље.

При вред но-ге о граф ски чи ни о ци, од но сно де тер ми нан те та-
ко ђе спа да ју у гру пу по вољ них чи ни ла ца укуп ног ге о стра те шког 
по ло жа ја Ср би је. Ме ђу тим, њи хо во по зи тив но де ло ва ње не ма ону 
сна гу ути ца ја ко ју на ге о стра те шки по ло жај ис по ља ва ју пр ве две 
гру пе де тер ми нан ти о ко ји ма је прет ход но би ло ре чи. Ово пре све га 
што се ра ди о зе мљи огра ни че них ре сур са и при род них бо гат ста ва, 
иако и она ни су ма ла ка да је реч о ре ла тив но ма лој др жа ви као што 
је Ср би ја. Као кон такт ни про стор из ме ђу цен трал не и ју го и сточ не 
Евро пе, Ср би ја по се ду је раз ли чи те при вред не по тен ци ја ле ко ји су 
за са вре ме ни свет вр ло атрак тив ни. Без де таљ ни јих обра зла га ња, 
ту сва ка ко тре ба убро ји ти ве о ма плод но и еко ло шки очу ва но зе-
мљи ште на ко јем се мо же про из во ди ти здра ва хра на, раз ли чи тог 
асор ти ма на и у ко ли чи на ма ко је знат но над ма шу ју по тре бе до ма ће 
по тро шње. Ср би ја та ко ђе рас по ла же ве ли ких ре зер ва ма ре ла тив но 
очу ва не во де од тех но ло шких за га ђе ња, што у бу дућ но сти мо же 
би ти је дан од нај тра же ни јих ар ти ка ла на свет ској пи ја ци, те о још 
не до вољ но ис тра жним ре сур си ма тер мал них во да. Овом сва ка ко 
тре ба до да ти ве ли ке елек тро е нер гет ске по тен ци ја ле ко ји ма Ср би ја 
рас по ла же и ко је још мо же из гра ди ти на те ме љу угља на по вр шин-
ским ко по ви ма, као нај јеф ти ни је енер гет ске си ро ви не, као и тр жи-
ште за де се так ми ли о на љу ди и за ка пи тал не ин ве сти ци је у ко ји ма 
је Ср би ја ве о ма де фи ци тар на.

И ова гру па де тер ми нан ти го во ри у при лог те зи да је укуп но 
ге о стра те шки по ло жај Ср би је ве о ма по во љан и да он као та кав не 
мо же рав но ду шним оста ви ти ни ти јед ног од ути цај них европ ских 
чи ни ла ца, по го то во оне чи је при род не ве зе са све том не ми нов но 
мо ра ју во ди ти пре ко на ше др жав не те ри то ри је.

Ве ли чи на про сто ра, ње гов об лик и др жав не гра ни це
Др жав ни про стор Ср би је по вр ши не 88.361 км2, што из но си 

око 33% укуп не по вр ши не бив ше Ју го сла ви је. Пре ма том обе леж ју 
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Ср би ја је нај ве ћа др жа ва ко ја је на ста ла рас па дом СФРЈ и спа да у 
ред европ ских зе ма ља сред ње ве ли чи не. По ре ђе ња ра ди, по по вр-
ши ни др жав ног про сто ра, Ср би ја се мо же ме ри ти са Бу гар ском, 
Ма ђар ском, Аустри јом, па и Грч ком, ако се не ра чу на ве ли ко про-
стран ство грч ког Егеј ског ар хи пе ла га и по мор ског ба се на. За оце ну 
ге о стра те шког по ло жа ја Ср би је вр ло је бит но уочи ти да ни јед на 
су сед на зе мља, из у зев Ру му ни је, не ма из ра зи тих про стор них пред-
но сти што се ти че по вр ши не про сто ра. На про тив, ве ћи на ње них 
су се да, на ро чи то оних на ста лих раз би ја њем прет ход не Ју го сла ви-
је, у од но су на Ср би ју су по по вр ши ни про сто ра ис под ње.

Но, и по ред све га ре че ног, др жав ни про стор Ср би је је не-
сум њи во ли ми ти ра ју ћи фак тор из бо ра и опе ра ци о на ли за ци је стра-
те шке кон цеп ци је од бра не, по себ но ка да је реч о ње ном вој ном 
де лу. На и ме, наш др жав ни про стор је огра ни че не ве ли чи не и као 
та кав не по во љан за из бор и ре а ли за ци ју оне вој не док три не ко ја 
би евен ту ал но ра чу на ла с при вре ме ним на пу шта њем де ла др жав не 
те ри то ри је ра ди из вла че ња сна га ис под уни шта ва ју ћих уда ра ви-
ше стру ко над моћ ни јег агре со ра. Та ко ђе, ре ла тив но ма ли др жав ни 
про стор обез вре ђу је евен ту ал не пла но ве ма не вро ва ња или обим-
ни јег из ме шта ња де мо граф ских по тен ци ја ла ра ди по пу не и мо би-
ли за ци је Вој ске. То је је дан од круп них раз ло га за што је ви тал но 
ва жно да се за ефи ка сно функ ци о ни са ње Вој ске и од бра не на це лој 
др жав ној те ри то ри ји обез бе ди по вољ на де мо граф ска струк ту ра по 
свим ње ним обе леж ји ма и рав но ме ран ре ги о нал ни раз вој.

Што се ти че об ли ка др жав ног про сто ра као јед ног од обе-
леж ја ге о стра те шког по ло жа ја, мо же се за па зи ти да је про стор Ср-
би је из ду жен по оси се вер-југ на око 400 ки ло ме та ра, а при ку пљен 
по оси ис ток-за пад на око 200 ки ло ме та ра, све ме ре но ва зду шном 
ли ни јом. На тра си Ди ми тров град-гра ни ца са Цр ном Го ром ши ри на 
др жав ног про сто ра Ср би је је око 250 км. На осно ву ових по да та ка, 
за оце ну ге о стра те шког по ло жа ја мо гу се из ве сти ови за кључ ци: 
1) и по јед ној и по дру гој оси про стор је ре ла тив но ма ле ду би не и, 
ме ре но не ким вој но-стра те шким па ра ме три ма, од го ва ра ју ду би ни 
јед не са вре ме не ар миј ске опе ра ци је, од но сно опе ра ци је ар миј ског 
кор пу са, и то са по чет ним гру пи са њем сна га; 2) с об зи ром на ду би-
ну ра ти шту и по јед ној и по дру гој оси, др жав ни про стор би се мо-
гао успе шни је бра ни ти сме ром се вер-југ и обрат но, али ре љеф ни 
об ли ци и про стор ни објек ти то са свим ре ла ти ви зу ју; 3) та ко ма ла 
ду би на др жав не те ри то ри је је не по вољ на за ма не вар сна га ма по 
ду би ни ра ди при ме не стра те ги је из ну ра ва ња у од бра ни. Ово због 
чи ње ни це што би, за слу чај ору жа не агре си је ко а ли ци о них сна га, 
про стор та ко огра ни че не стра те шке ду би не мо гао бр зо да бу де оку-
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пи ран, што би угро зи ло др жав но прав ни кон ти ну и тет и по ли тич ки 
оп ста нак др жа ве. Због то га би мо де ли те ти стра те ги је из ну ра ва ња 
ко ји ма су ина че у про шло сти за ко но мер но при бе га ва ле др жа ве са 
огра ни че ним рат ним ре сур си ма, у ме ри у ко јој је та стра те ги ја би-
ла за сту пље на у стра те шкој кон цеп ци ји прет ход не Ју го сла ви је, за 
Ср би ју ве ро ват но би ли не при хва тљи ви, већ би се мо ра ла те жи шно 
окре ну ти ка мо да ли те ти ма стра те ги је уни шта ва ња. Но, кон крет на 
од лу ка у по гле ду из бо ра, раз ра де и при ме не стра те шке кон цеп ци-
је од бра не је ствар све о бу хват них стра те шких сту ди ја и про це на, 
не са мо про сто ра и ње го вих окви ра и ди мен зи ја. То сва ка ко ни је 
у над ле жно сти по је ди на ца већ др жав них те ла, а ов де то на во ди мо 
ис кљу чи во из раз ло га це ло ви тог раз ма тра ња ге о стра те шког по ло-
жа ја зе мље.

Гра ни це др жав ног про сто ра Ср би је као јед но од зна чај ни јих 
обе леж ја ге о стра те шког по ло жа ја не мо гу се још увек сма тра ти де-
фи ни тив но утвр ђе ним. Ово због то га што је рас па дом бив ше СФРЈ 
на ста ла но ва ге о по ли тич ка ре ал ност и Ср би ја се на шла у окру же-
њу су се да бив ше др жа ве – Ма ђар ске, Бу гар ске и Ал ба ни је, али и 
но вих др жа ва ко је су на ста ле рас па дом бив ше Ју го сла ви је – Хр-
ват ске, БиХ, Цр не Го ре и Ма ке до ни је. Са Ма ке до ни јом, БиХ и Хр-
ват ском, раз гра ни че ња још ни су по стиг ну та, већ се гра ни це про-
ви зор но про те жу дуж ад ми ни стра тив них гра ни ца чла ни ца бив ше 
фе де ра ци је, а то мо же иза зва ти мно го не спо ра зу ма и не ста бил но-
сти, укљу чу ју ћи и гра нич не ин ци ден те уз опа сно сти од су ко ба ши-
рих раз ме ра. Без об зи ра на ко нач но по ли тич ко ре ше ње ју го сло вен-
ске кри зе, гра ни ца Ср би је пре ма де ло ви ма срп ског на ро да за пад но 
од Дри не не би сме ла до би ти обе леж ја тзв. тврд др жав не гра ни це, 
са свим без бед но сним, по ли тич ким и стра те шким им пли ка ци ја ма 
јед не та кве со лу ци је.

Се вер на и се ве ро и сточ на гра ни ца Ср би је – пре ма Ма ђар-
ској и Ру му ни ји – су пот пу но про стор но отво ре не, не за шти ће не 
при род ним пре пре ка ма или ре љеф ним објек ти ма и као та кве вр ло 
не по вољ не за од бра ну и за шти ту. Што се ти че ис точ них гра ни ца, 
њи хов се вер ни део је отво рен, а сре ди шњи и ју жни је при лич но 
за тво рен пла нин ским зе мљи штем ко је се про те же па ра лел но са 
гра нич ним фрон том и про ход ност је огра ни че на дуж до ли на. Исто 
то ва жи и за ју жну гра ни цу пре ма Ма ке до ни ји. Што се ти че гра ни-
це пре ма Ал ба ни ји, на про стор Ср би је и Ко сме та из Ал ба ни је се 
мо же до ћи са мо дуж уских про ла за. Др жав на гра ни ца пре ма Ал-
ба ни ји об у хва та на де лу Ко сме та, про стра ну ко тли ну, ко ја је про-
стор но не до вољ но за шти ће на пре ма Ал ба ни ји. Ако се има ју у ви ду 
ге о по ли тич ке ре ал но сти на ста ле на КиМ на кон ору жа не агре си је 
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НА ТО 1999. го ди не. Гра ни ца Ср би је пре ма Ал ба ни ји је нај сла би ја 
од брам бе но-без бед но сна ка ри ка у лан цу од бра не и за шти те др жав-
них гра ни ца. Прак тич но, то је у над ле жно сти КФОР-а, а по зна та је 
чи ње ни ца да те ме ђу на род не сна ге, као ни цео ме ха ни зам УН и ЕУ 
на КиМ све стра но под у пи ре и спон зо ри ше не за ви сност КиМ, па се 
мо же ре ћи да је на ша гра ни ца пре ма Ал ба ни ји пот пу но отво ре на.

Ако се про блем од бра не и за шти те др жав не гра ни це до ве де 
у ве зу са по пу ла ци о ном по ли ти ком и ак ту ел ним ста њем ства ри у 
овој обла сти, до ла зи се до за кључ ка да је нај ве ћи про блем упра во 
не до ста так ак тив ног (рад но и бор бе но спо соб ног) ста нов ни штва 
у се ли ма, у ре ги о ни ма ко ји до ди ру ју коп не ну гра ни цу пре све га, 
пре ма Бу гар ској, Ма ђар ској и Ал ба ни ји. А упра во је са стра не Ал-
ба ни је и нај ви ши сте пен угро же но сти на ше др жав не гра ни це. Тај 
про блем де мо граф ског фак то ра као фак то ра ра та и од бра не у на ве-
де ним про сто ри ма је тим из ра же ни ји, ако се зна да кон такт ни про-
стор Ко сме та и Ал ба ни је, го то во у це ли ни на се ља ва ју Ал бан ци, а 
слич на је си ту а ци ја и на ју гу Ср би је.

Про стор не це ли не и про стор но те жи ште
Са ге о стра те шког ста но ви шта др жав ни про стор Ср би је је 

мо гу ће по де ли ти у не ко ли ко из ра зи тих про стор них це ли на ко је се 
од ли ку ју спе ци фич ним про стор но-ге о граф ским, еко ном ским, де-
мо граф ским, ге о граф ским, ин фра струк тур ним и вој но-стра те шким 
ка рак те ри сти ка ма. То су Вој во ди на, До ње По ду на вље, По мо ра вље 
са Шу ма ди јом, Ко со во и Ра шка област. У ге о стра те шком сми слу, 
као и у др жав но-по ли тич ком и ад ми ни стра тив но-те ри то ри јал ном, 
ши ре под руч је Бе о гра да има нај ве ћи зна чај, па се мо же сма тра ти 
про стор ним те жи штем Ср би је.

Вој во ди на је део ве ли ке цен трал но е вроп ске па нон ске рав ни-
це и то њен кон такт ни део с Бал кан ским по лу о стр вом. За Ср би ју 
има огро ман ге о стра те гиј ски зна чај из ви ше раз ло га. То је про стор 
ко ји рас по ла же ве ли ким ре сур си ма за про из вод њу хра не и во де, 
пре ко ко јег се оства ру је са о бра ћај на по ве за ност са Цен трал ном 
Евро пом и то пут ним, же ле знич ким и во де ним (Ду нав) ко му ни-
ка ци ја ма. Вој во ди на је мул ти ет нич ки, мул ти кул тур ни про стор ко-
јег на се ља ва ју при пад ни ци број них раз ли чи тих ет нич ких ску пи на 
и на ци о нал них ма њи на. Нај број ни ја ма њи на је ма ђар ска, са око 
300.000 ста нов ни ка. Тре ба има ти у ви ду и мо гућ ност ин стру мен-
та ли за ци је ма њин ских пи та ња у функ ци ји раз би ја ња те ри то ри јал-
ног ин те гри те та на шег је дин стве ног др жав ног про сто ра, ка ко је то 
дра стич но де мон стри ра но по чет ком 90-их го ди на 20. ве ка. Но, то 
ће сва ка ко за ви си ти пре вас ход но од ста ња ме ђу др жав них од но са 
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Ср би је и ње них су се да, али и од га ран то ва ња свих ет нич ких и дру-
гих људ ских пра ва сва кој ет нич кој за јед ни ци у Ср би ји, та ко и то-
ли ко да се те за јед ни це у пу ном сми слу ре чи и осе ћа ју и по на ша ју 
као ин те грал ни део Ср би је.

У вој но стра те шком сми слу, Вој во ди на је отво ре ни рав ни-
чар ски про стор и као во ји шна про сто ри ја вр ло по год на за деј ство 
и ма не вар круп них оклоп но ме ха ни зо ва них сна га. Отво ре ност са 
се ве ра и се ве ро и сто ка чи ни тај про стор вр ло угро же ним за слу чај 
агре си је са тог стра те гиј ског прав ца. С об зи ром на чи ње ни цу да је 
реч о во ји шту у гра нич ном де лу се вер ног стра те гиј ског фрон та, у 
слу ча ју евен ту ал не ору жа не агре си је мул ти на ци о нал них сна га, тј 
део др жав ног про сто ра мо гао би ре ла тив но бр зо па сти под оку па-
ци ју. Ако се има у ви ду да на про сто ру Вој во ди не ло ци ра ју ве ли ке 
ко ли чи не ма те ри јал них и де мо граф ских ре зер ви и дру гих ре сур са 
и ка па ци те та, као озби љан про блем по ста вља се мо гућ ност бр зог 
из вла че ња тих ре сур са у ду би ну др жав не те ри то ри је. То зна чи да 
не до вољ на про стор на за шти ће ност вој во ђан ске рав ни це не по вољ-
но ути че на укуп ни ге о стра те шки по ло жај Ср би је. Иако је реч о 
рав ни ци ко ја је у ре љеф ном сми слу и у не до стат ку ја ких про стор-
них осло на ца, не по вољ на за упор ну од бра ну у ду жем пе ри о ду, Вој-
во ди на је ис пре се ца на ве ли ким реч ним то ко ви ма – Ду нав, Са ва, 
Ти са – и си сте мом ка на ла и ве штач ких аку му ла ци ја, те број ним 
на се љи ма и гра до ви ма, што сва ка ко да је мо гућ ност ду го трај не од-
бра не, али уз при ме ну оклоп но ме ха ни зо ва них, про тив а ви он ских и 
про тив ва зду шних сна га и си сте ма ви со ке тех но ло ги је.

До ње По ду на вље у гра ни ца ма Ср би је је онај део до њег то ка 
Ду на ва ко ји за по чи ње код Ве ли ког Гра ди шта, а за вр ша ва на тро-
ме ђи из ме ђу Ср би је, Бу гар ске и Ру му ни је. Тај про стор пред ста вља 
уску, а ду гу ду нав ску ка пи ју кроз ко ју се ре ка про вла чи на свом 
пу ту из Па нон ске ни зи је у ве ли ку дел ту Ду на ва, у чи јем су ши рем 
ба зе ну рас по ре ђе ни огром ни еко ном ски ре сур си и Ру му ни је и Бу-
гар ске. Нај зна чај ни ји при вред ни ре сурс Ср би је ко ји је сме штен у 
До њем По ду на вљу је елек тро е нер гет ски си стем „Ђер дап“ и во де на 
ко му ни ка ци ја кроз Ђер дап ску кли су ру. У ге о стра те шком сми слу, 
зна чај овог де ла др жав ног про сто ра Ср би је, са сто ји се у то ме што 
пред ста вља при род ну, ве о ма за шти ће ну гра ни цу са Ру му ни јом и 
што је с об зи ром на крај ње огра ни че ну про ход ност ко ја је све де на 
ис кљу чи во на реч ни ток Ду на ва, ис кљу че на сва ка мо гућ ност упо-
тре бе вој них сна га тим прав цем из ши рег ба се на Цр ног мо ра ка 
Бе о гра ду и Вој во ди ни.

По мо ра вље са Шу ма ди јом пред ста вља про стор но сре ди ште 
Ср би је. Нај ва жни ји про стор ни објект це лог по мо рав ско-шу ма диј-
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ског ре ги о на је ре јон Кра гу је вац-Кра ље во, ко ји чи ни пра ви епи-
цен тар др жав ног про сто ра. Дуж По мо ра вља про ла зи са о бра ћај на 
кич ма др жа ве ко ја иде од Су бо ти це, пре ко Бе о гра да, до ли ном Ве-
ли ке Мо ра ве, ра чва ју ћи се до ли на ма За пад не и Ју жне Мо ра ве, а 
ода тле пре ко Ра шке обла сти ка Ја дра ну, до ли ном Ни ша ве ка Бу гар-
ској и до ли ном Вар да ра пре ма Ма ке до ни ји ка Грч кој и Со лу ну. На 
мо рав ској са о бра ћај ни ци за вр ша ва ју се и од ње по чи њу сви пут ни 
прав ци ка За пад ној и ка Ис точ ној Ср би ји, чи ме се још ви ше по ве-
ћа ва огром ни про стор но-стра те шки зна чај По мо ра вља и Шу ма ди је 
за укуп ни ге о стра те гиј ски по ло жај Ср би је. Пре ко По мо ра вља се 
оства ру је стра те шка спо на про стор них де ло ва па нон ско-егеј ског, 
бал кан ског и цр но гор ског стра те гиј ског прав ца и то спо на ње го вог 
па нон ског и егеј ског ба се на. Огром ни зна чај По мо ра вља за укуп-
ни ге о стра те шки по ло жај Ср би је огле да се и у чи ње ни ци да се на 
том про сто ру спа ја ју два уну тар бал кан ска стра те гиј ска прав ца и то 
већ спо ме ну ти па нон ско-егеј ски и бал кан ски, од но сно со фиј ско-
ни шки стра те гиј ски пра вац. Та ко ђе, у нај ши рем сми слу тих ре чи, 
на про сто ру Шу ма ди је или ње ном гра нич ном про сто ру гу би се и 
Ја дран ско-цр но гор ски стра те гиј ски пра вац. Сви по кре ти ве ли ких 
вој них сна га у евен ту ал ној ору жа ној агре си ји на Ср би ју или пак у 
окви ри ма ши рих бал кан ских и европ ских су ко бља ва ња, По мо ра-
вље укљу чу ју као ве о ма зна чај ни део опе ра циј ске про сто ри је и као 
је дан од етап них про стор них обје ка та чи јем би осва ја њу и пот пу-
ној кон тро ли те жио сва ки агре сор ко ји би на ме ра вао да за го спо да-
ри Бал ка ном и ње го вим епи цен трал ним коп не ним под руч јем.

Ко со во и Ме то хи ја14) (Ко смет) је про стор по вр ши не од око 
10.800 км2, са око 1.600.000 ста нов ни ка (по по пи су из 1981.), од че-
га над моћ на ве ћи на от па да на ал бан ску на ци о нал ну ма њи ну. Иако 
је реч о пе ри фер ном де лу др жав ног про сто ра Ср би је, ње гов стра-
те шки зна чај се мо же ва ло ри зо ва ти са по ли тич ког, ге о стра те шког, 
еко ном ског и ге о по ли тич ког ста но ви шта. По свим кри те ри ју ми ма 
вред но ва ња, Ко смет има пр во ра зред ни зна чај за укуп ни ге о стра те-
шки по ло жај Ср би је.

Ко смет рас по ла же огром ним руд ним и при род ним бо гат-
стви ма, пре све га угља. На Ко сме ту су ин ста ли ра ни огром ни елек-
тро е нер гет ски ка па ци те ти ко ји про из во де ве ли ке ко ли чи не елек-
трич не енер ги је за цео елек тро е нер гет ски си стем Ср би је. Нај ве ћи 
руд ник оло ва и цин ка у Евро пи на ла зи се на Ко сме ту и он је осно-

14) О свим чињеницама везаним за просторно-географски, геополитички и ге о стра те-
гијски значај КиМ, како за Србију, тако и за велике силе и НАТО, детаљније ви де ти, М. 
Степић: Косово и Метохија – постмодерни геополитички експеримент, Институт за 
политичке студије, Београд, 2012, нарочито стр. 25-65.
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ва за ин ста ли ра ње ме та лур шког ком би на та (Треп ча) ко ји при вре ди 
Ср би је мо же да ти нео п ход не ко ли чи не тих дра го це них ме та ла.

У исто риј ском сми слу, Ко смет је истин ско сре ди ште срп ске 
др жа ве. У вре ме ца ра Ду ша на, При зрен је био пре сто ни град. У 
Пе ћи је са гра ђе на Па три јар ши ја као цен тар срп ске пра во слав не 
цр кве, ко ја је од у век би ла је дан од уга о них ка ме но ва срп ске ду-
хов но сти и срп ског на ци о нал ног иден ти те та. Ши ром Ко сме та кроз 
исто ри ју су гра ђе ни са крал ни објек ти ко ји пред ста вља ју вид не 
зна ко ве срп ског др жав ног, на ци о нал ног и по ли тич ког при су ства 
на том про сто ру. Ко нач но, на Ко со ву се од и гра ла пре суд на бит ка 
про тив Ту ра ка (1389), чи ји ће по ра жа ва ју ћи ис ход за Ср би је и Ср-
би ју би ти исто риј ски ме ђаш. То је бит но од ре ди ло на шу исто ри ју 
и ис по ља ва сна жан ути цај на са вре ме ну бор бу срп ског на ро да за 
ње гов пот пу ни на ци о нал ни, по ли тич ки и др жав но прав ни иден ти-
тет. На те ко ви на ма ко сов ског по ра за из ра шће сна жна мит ска свест 
срп ског на ро да, без ко је се не мо же раз у ме ти ни ње го ва да на шња 
бор ба за оства ри ва ње свог на ци о нал ног про гра ма.

Ге о стра те шки зна чај про сто ра Ко сме та за стра те шку ста бил-
ност на ше др жа ве је огро ман. Про стор Ко сме та по ве ћа ва ина че до-
ста ма лу ду би ну др жав ног про сто ра на ње го вом ју жном стра те шком 
фрон ту за око сто ки ло ме та ра, што је чи ње ни ца ко ја по се би има 
из ван ре дан ге о стра те шки зна чај. Као та кав, ко смет ски про стор би 
пред ста вљао тзв. дру ги по јас стра те гиј ске од бра не у хи по те тич кој 
ору жа ној агре си ји на бал кан ском стра те гиј ском прав цу. У евен ту-
ал ној ору жа ној агре си ји са ју га, од но сно из Ал ба ни је, у функ ци ји 
по др шке са мо про гла ше не др жа ве Ко со ва, про стор Ко сме та по при-
мио би уло гу ју жног во ји шта као спе ци фич не опе ра тив но ге о граф-
ске це ли не на ју жном стра те гиј ском фрон ту Ср би је. Опе ра ци је ко је 
би се у тим стра те гиј ским усло ви ма во ди ле на про сто ру Ко сме та 
би пре суд но ути ца ле на укуп ну од брам бе ну и без бед но сну ста бил-
ност Ср би је. На Ко сме ту се су че ља ва ју два стра те гиј ска прав ца – 
па нон ско-егеј ски и бал кан ски, па се ко сов ска рав ни ца вред ну је и 
као из у зет но по вољ на ва зду шно де сант на про сто ри ја ко ја мо же да 
при ми де сант не сна ге стра те гиј ског ни воа. У ре ги о нал ном су ко бу 
ши рих раз ме ра, са те де сант не про сто ри је сна ге мо гу би ти зра ка-
сто усме ре не ка Ра шкој обла сти, ка епи цен трал ном под руч ју Ср би-
је (По мо ра вље и Шу ма ди ја), ка Ма ке до ни ји и Ал ба ни ји, чи ме се 
ге о стра те шки зна чај Ко сме та још ви ше по тен ци ра.

У раз ме ра ма евен ту ал не ору жа не агре си је на Ср би ју, са про-
сто ра Ко сме та нај лак ше се пре се ца мо рав ски ко му ни ка ци о ни пра-
вац, чи ме би стра те гиј ски ма не вар ору жа них сна га по ду би ни др-
жав не те ри то ри је ра ди пот хра њи ва ња за пад ног, ис точ ног и ју жног 
фрон та, прак тич но био оне мо гу ћен.
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Тра же ћи мо гућ но сти пре ком по но ва ња и да љег „мр вље ња“ 
др жав ног про сто ра Ср би је ра ди ње ног сла бље ња као по ли тич ког и 
вој ног фак то ра на Бал ка ну, Ко смет је у стра те ги ја ма ве ли ких си ла 
озна чен као глав ни улог, у сми слу по др шке ње го ве се це си је од Ср-
би је. Ко смет је про стор ко ји у ви зи ја ма но ве им пе ри јал не стра те-
ги је исла ма тре ба да по пу ни тзв. зе ле ну тран свер за лу од Тур ске до 
БиХ и та ко омо гу ћи про стор ну ве зу за евен ту ал ни но ви ислам ски 
по ход на Евро пу.

У про јек ци ја ма ве ли ких си ла за ге о по ли тич ко пре ком по-
но ва ње Бал ка на, Ал ба ни ји је на ме ње на по себ на уло га. Уоста лом, 
Ал ба ни ја је и ство ре на во љом ве ли ких си ла да би се спре чи ло из-
би ја ње Ср би је на Ја дран и да би се у це ли ни осла био ју жно сло вен-
ски фак тор на Бал ка ну. И да нас сви глав ни цен три мо ћи Ал ба ни-
ју свр ста ва ју у ор би ту сво јих стра те шких ин те ре са. Без кон тро ле 
про сто ра Ко сме та Ал ба ни ја ни је у ста њу да од и гра уло гу ко ју јој 
на ме њу ју ве ли ке си ле, јер јој не до ста је про стор на ду би на и од го-
ва ра ју ћи еко ном ски и де мо граф ски ре сур си. Евен ту ал ним при са је-
ди ње њем Ко сме та на док на дио би се и је дан и дру ги ге о стра те шки 
не до ста так Ал ба ни је. Упра во у тој чи ње ни ци тре ба са гле да ти не-
про це њи ви зна чај Ко сме та за укуп ни ге о стра те шки по ло жај Ср би-
је, али и опа сно сти од но вих по ку ша ја де ста би ли за ци је на ше др-
жа ве и угро жа ва ња ње ног стра те шког по ло жа ја.

Ра шка област (или Но во па зар ски сан џак, ка ко се тај део срп-
ске др жав не те ри то ри је не кад звао) по ве ли чи ни про сто ра, де мо-
граф ским, при род ним и при вред ним ре сур си ма не спа да у зна чај-
ни је про сто ре др жав не те ри то ри је Ср би је, и с тог аспек та не би 
за слу жи вао по се бан трет ман у тек сту ове на ме не. Ме ђу тим, ако 
се има у ви ду ло ка ци ја то га про сто ра из ме ђу но во на ста лих др жа-
ва бив ше Ју го сла ви је и на спо ју Ср би је и Цр не Го ре, те у од но су 
на глав не стра те гиј ске прав це ко ји про ла зе пре ко срп ског ра ти шта, 
он да се про стор Ра шке обла сти мо ра вред но ва ти као део др жав не 
те ри то ри је од нај ве ћег ге о стра те гиј ског зна ча ја. То се огле да у сле-
де ћем:

Ра шка област је при род на и про стор на ве за Ср би је и Цр не 
Го ре, од но сно Ср би је и ја дран ског при мор ја. Ни Ср би ја без из ла за 
на мо ре, ни Цр на Го ра без ве за са Ср би јом, не би мо гле ва ло ри зо-
ва ти сво је ком па ра тив не пред но сти јед не у од но су на дру гу, што их 
чи ни ком пле мен тар ним про стор ним це ли на ма. Во љом вла да ју ћих 
сна га Цр не Го ре др жав на за јед ни ца је раз би је на, а Цр на Го ра се 
окре ну ла НА ТО-у и ти ме из осно ва про ме ни ла сво ју ге о по ли тич ку 
и ци ви ли за циј ску па ра диг му, што ће те шко про ћи без по сле ди ца. У 
сва ком слу ча ју ти ме су Ср би ја и Цр на Го ра као по мно го че му ком-
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пле мен тар не про стор не це ли не, трај но ме ђу соб но уда ље не. Пре ко 
те ри то ри је Ра шке обла сти во ди је ди ни же ле знич ки и пут ни пра вац 
ко ји из Ср би је, до ли ном Мо ра че и цр но гор ског при мор ја из би ја на 
Ју жни Ја дран и у то ме тре ба ви де ти не про це њи ви са о бра ћај но-еко-
ном ски, а ти ме и ге о стра те шки зна чај те обла сти.

Ако се има у ви ду да се Ср би ја гра ни чи са БиХ, по сред ством 
срп ског ет нич ког про сто ра (Ре пу бли ка Срп ска), за шти та тог де ла 
гра ни це не но си ве ће од брам бе не без бед но сне ри зи ке ка кве но се 
не ки дру ги де ло ви др жав не гра ни це. Ра шка област је из у зет но про-
стор но за шти ће ни део Ср би је. Као та кав, он би био ве о ма по де сан 
за ба зи ра ње (рас по ред и чу ва ње) рат них ма те ри јал них ре зер ви, из-
град њу обје ка та ин фра струк ту ре бит них за функ ци о ни са ње др жа-
ве и ње ног стра те гиј ског ру ко во ђе ња у ра ту. С об зи ром на на ве де не 
чи ње ни це, Ра шка област се, као што је већ ре че но, мо ра по сма тра-
ти као је дин стве на опе ра тив но-ге о граф ска це ли на, ко ја да је нео п-
ход ну стра те гиј ску ду би ну др жа ве Ср би је.

У свим ге о стра те шким про це на ма Пе штер ска ви со ра ван и 
про стор Но ви Па зар – Сје ни ца вред ну је се као вр ло по де сна ва зду-
шно де сант на про сто ри ја за при јем круп них ва зду шно пре но сних и 
ва зду шно по крет них де сант них сна га ко је би би ле у ста њу да деј-
ству ју ауто ном но у ду жем пе ри о ду. Те сна ге би би ле на ме ње не за 
бр зу дез ин те гра ци ју др жав не те ри то ри је Ср би је на ње ном нај о се-
тљи ви јем де лу – на спо ни из ме ђу Ср би је и Цр не Го ре и на спо ни 
БиХ и Ко сме та. Та ко ђе, те ва зду шно де сант не сна ге би би ле на ме-
ње не за оне мо гу ћа ва ње стра те гиј ског ма не вра ору жа них сна га Ср-
би је и њи хо во „пре ли ва ње“ са јед ног на дру ги стра те гиј ски пра вац. 
Са про сто ра Ра шке обла сти агре сор би мо гао усме ри ти деј ства ка 
Ко сме ту, За пад ној Мо ра ви и По мо ра вљу у ши рем сми слу ре чи и ка 
Цр ној Го ри, чи ме би у по чет ном пе ри о ду ра та на сто јао да угро зи 
стра те гиј ску ду би ну од бра не Ср би је на сва три основ на стра те гиј-
ска прав ца. Без сум ње, пот пу на кон тро ла и од бра на Ра шке обла сти 
за све вре ме тра ја ња евен ту ал ног ра та на про сто ру Ср би је има ла 
би пр во ра зред ни стра те гиј ски зна чај.

Ши ри ре ги он Бе о гра да као де мо граф ско, еко ном ско, ин фра-
струк тур но и по ли тич ко те жи ште Ср би је има из у зе тан ге о стра-
те гиј ски зна чај. У про стор но-ге о граф ском и вој но о пе ра тив ном 
по гле ду, Бе о град као нај ва жни ји стра те гиј ски објект, чи јем би за у-
зи ма њу и кон тро ли те жио сва ки агре сор, об у хва та про стор ис точ-
ног Сре ма, се вер не Шу ма ди је, ју го за пад ног Ба на та, окру жен ли-
ни јом: Ста ра Па зо ва-Обре но вац-Мла де но вац-Сме де ре во-Пан че во. 
То је про сто ри ја по вр ши не од око 4.000 км2, са не што ви ше од 2 
ми ли о на ста нов ни ка, што је око 1/5 укуп них жи те ља Ср би је, ра чу-
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на ју ћи, на рав но, и КиМ. Под руч је ко је за хва та стра те гиј ски објект 
Бе о гра да на ла зи се у сли во ви ма ве ли ких ре ка Ду на ва, Са ве и Ве ли-
ке Мо ра ве, а сам град се на ла зи на ушћу Са ве у Ду нав, чи ме се свр-
ста ва у ред нај зна чај ни јих реч них лу ка на Ду на ву. Бе о град је ин ду-
стриј ски ба сен Ср би је, са о бра ћај на тран свер за ла из ме ђу Евро пе и 
Бал ка на и да ље ка Ма лој Ази ји, и не сум њи во сте ци ште свих са о-
бра ћај ни ца ко је са се ве ра, ис то ка, за па да и ју га при сти жу у Ср би ју. 
За у зи ма њем ши рег ре јо на Бе о гра да као стра те гиј ског објек та од 
нај ве ћег ге о стра те гиј ског зна ча ја, прак тич но би се дез ин те гри са ла 
др жав на те ри то ри ја Ср би је и то на њен па нон ски и шу ма диј ски 
део. Вој но-стра те шка кон тро ла ши рег ре јо на Бе о гра да омо гу ћи ла 
би сва ком агре со ру ре ла тив но јед но став но на сту па ње дуж основ-
ног стра те гиј ског прав ца сме ром се вер-југ и ком би но ва ње са на-
сту па њем на дру гим прав ци ма ка ко са за па да и ју го за па да, та ко и 
са ју га и ис то ка. Реч ју, Бе о град за од бра ну и очу ва ње про стор ног 
и др жав ног ин те гри те та Ср би је има нај ве ћи стра те гиј ски зна чај.

СР БИ ЈА И РЕ ПУ БЛИ КА СРП СКА НА МА ПИ  
ТРАН СЕ ВРОП СКИХ СТРА ТЕ ШКИХ КО РИ ДО РА

Европ ска ко ми си ја је 1997. го ди не на сед ни ци у Хел син ки-
ју, усво ји ла ма пу тра се глав них стра те шких ко ри до ра. Ра ди се о 
тра са ма ко је спа ја ју оне про сто ре европ ског кон ти нен та за ко је је 
европ ска ко ми си ја утвр ди ла да су од ви тал ног стра те шког зна ча ја 
за Евро пу. У зо на ма тих ко ри до ра у де це ни ја ма ко је сле де, од ви ја ће 
се нај ин тен зив ни ји, при вред ни, ин фра струк тур ни, ин фор ма тич ки 
и сва ки дру ги зна чај. За то је за зе мље Евро пе, по го то во за све оне 
ма ле или не раз ви је не, би ло из у зет но ва жно да се на ђу у зо на ма 
тих ко ри до ра, ка ко би са ме мо гле да пар ти ци пи ра ју у бла го де ти ма 
ко је они до но се. За то се мо же ре ћи да зе мље ко је су се на шле у зо-
ни тих ко ри до ра има ју из у зет но по во љан ге о стра те гиј ски по ло жај. 
Оста је са мо да оне соп стве ним по ли тич ким и укуп ним раз вој ним 
стра те ги ја ма, те у од но си ма пре ма су се ди ма и глав ним цен три ма 
свет ске мо ћи, тај свој по во љан ге о стра те гиј ски по ло жај по зи тив но 
ва ло ри зу ју. На чин на ко ји је та ва ло ри за ци ја је ди но мо гу ћа је сте 
пу на хар мо ни за ци ја од но са са окру же њем, ста би ли за ци ја уну тра-
шњих при ли ка и пу на ко о пе ра ци ја са европ ским и свет ским ин-
сти ту ци ја ма и ин те гра ци ја ма, од но сно ин те гри са ње у те ин сти ту-
ци је и асо ци ја ци је. Она зе мља ко ја не успе да у сва ком по гле ду 
хар мо ни зу је сво је од но се и ин те ре се са окру же њем, а по себ но са 
ве ли ким си ла ма, она би ва из ло же на при ти сци ма ко ји по вре ме но 
мо гу еска ли ра ти чак до ни воа ору жа не агре си је. Очит при мер за 
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ово је на ша зе мља у по след њој де це ни ји XX ве ка, по том Ирак, Ав-
га ни стан, Си ри ја, а мо жда не ка дру га зе мља не што ка сни је. Што је 
ге о стра те гиј ски по ло жај ква ли тет ни ји од но сно по вољ ни ји, тј. са 
ста но ви шта ве ли ких цен та ра мо ћи зна чај ни ји, то је по тре ба за пу-
ном хар мо ни за ци јом од но са са све том тим ве ћа. У су прот ном, по-
ве ћа ва ју се без бед но сни ри зи ци и иза зо ви.

Ср би ја ни је из у зе так ни у ком по гле ду. На про тив, на соп-
стве ним ле ђи ма је ис про ба ла сва та ис ку ше ња. Ка да ни је ус пе ла 
да сво је од но се хар мо ни зу је са све том, пот пу но је све јед но да ли 
сво јом гре шком или гре шком дру гих, би ла је из ло же на све о бу хват-
ној агре си ји За па да на че лу са Аме ри ком, укљу чу ју ћи и ору жа ну 
агре си ју. То је до ве ло до ре ду ко ва ња ње ног др жав ног су ве ре ни те та 
на де ло ви ма ње не те ри то ри је са ве ли ким из гле ди ма да те те ри то-
ри је не по врат но из гу би. За то је за ана ли зу ути ца ја ге о стра те гиј ског 
по ло жа ја Ср би је на из бор и опе ра ци о на ли за ци ју ње не стра те ги је 
раз во ја од пре суд ног зна ча ја да се ува жи чи ње ни ца да је по чет ни 
услов сва ке при че о стра те ги ји раз во ја Ср би је пу на хар мо ни за ци ја 
на ших од но са са свим су се ди ма укљу чу ју ћи и др жа ве на ста ле раз-
би ја њем Ју го сла ви је, али и ува жа ва ње чи ње ни це да на про сто ру 
Ср би је сво је ду го роч не стра те шке ин те ре се има ју и ве ли ки цен три 
мо ћи као што су САД, НА ТО, Ру си ја, а у но ви је вре ме и Ки на. Нај-
ма ње што се тим по во дом мо же и мо ра оства ри ти је сте да Ср би ја 
ни ка да не сме до зво ли ти да бу де објект ра ди кал ног при ти ска од-
но сно агре си је. Оп ти мум све га што би се мо гло по сти ћи би био да 
се што ве шти је „игра“ из ме ђу тих ра зно род них ин те ре са и ути ца ја 
ве ли ких си ла, тра же ћи мак си мал но мо гу ћу сло бо ду ма не вра у из-
бо ру стра те шких парт нер ста ва. У све му то ме ва ља има ти у ви ду и 
не ма ле мо гућ но сти да се због из у зет но по вољ ног ге о стра те гиј ског 
по ло жа ја, Ср би ја на ђе и у уло зи не ке вр сте ре ги о нал ног ли де ра. Ту 
шан су не би тре ба ло ис пу сти ти.

Вра ти мо се са да тран се вроп ским ко ри до ри ма и ме сту Ср-
би је на тој ма пи. Ле ти мич ним по гле дом на ту ма пу Евро пе мо же 
се уста но ви ти да су за ге о стра те гиј ски по ло жај Ср би је ре ле вант на 
три од тих де сет тран се вр поп ских ко ри до ра. То су ко ри до ри 10, се-
дам и ко ри дор осам. Ове ко ри до ре смо по ре ђа ли у од но су на то ка-
кав зна чај сва ки од њих има уоп ште и ка кав ути цај ис по ља ва сва ки 
од њих на ге о стра те гиј ски по ло жај Ср би је. Осо ви на ко ри до ра 10 
иде од Сал збур га, пре ма Љу бља ни и За гре бу, до Бе о гра да и да ље ка 
ју гу и ју го и сто ку, од но сно ка Со лу ну и Истам бу лу. Је дан крак то га 
ко ри до ра иде од Бу дим пе ште до Бе о гра да, ода кле се укла па у ту 
тзв. за пад но е вроп ску и цен трал но бал кан ску стра те шку тран свер-
за лу. Ко ри дор се дам во ди во де ним то ком Ду на ва, спа ја ју ћи Ср би ју 
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са цен трал ном, за пад ном и ју го и сточ ном Евро пом и Цр ним мо рем. 
Ко ри дор осам во ди од за пад них оба ла Цр ног мо ра, пре ко Со фи је и 
Ско пља, и да ље ка Ти ра ни и Отрант ским вра ти ма.

Ко ри дор XI не по сто ји на ма пи тран се вроп ских стра те шких 
ко ри до ра из нај ма ње два раз ло га: пр во, за то што он це лом сво јом 
ду жи ном је био у гра ни ца ма јед не др жа ве (у вре ме на стан ка ове 
ма пе по сто ја ла је СРЈ); дру го, за то што он ни сво јим га ба ри ти ма, 
ни зна ча јем про сто ра кроз ко ји про ла зи, не мо же за до би ти ранг 
тран се вроп ског ко ри до ра. Но, за на шу зе мљу он је сте ва жан, јер 
тран спрот но и ин фра струк тур но по ве зу је за пад ну Ср би ју по ње ној 
це лој ду жи ни и Ср би ју са Цр ном Го ром. То је сте за нас до во љан 
раз лог да тај пра вац име ну је мо ко ри до ром, јер му се та ко да је по-
се бан зна чај.

Раз мо три мо украт ко зна чај сва ког од ова три тран се вроп ска 
стра те шка ко ри до ра на ге о стра те гиј ски по ло жај Ср би је.

Нај пре ко ри дор 10. Па да у очи да ко ри дор 10 са сво јим за пад-
ним кра ком до Бе о гра да на шу зе мљу по ве зу је са ње ним за пад ним 
су се ди ма не ка да ре пу бли ка ма за јед нич ке др жа ве и пре ко њих са 
За пад ном Евро пом. Са сво јим се вер ним кра ком та ко ђе до Бе о гра да 
на шу зе мљу спа ја са цен трал ном Евро пом. Од Бе о гра да тај ко ри-
дор иде до ли ном Ве ли ке Мо ра ве, да кле го то во арит ме тич ком сре-
ди ном на ше др жав не те ри то ри је, до Ни ша, а ода тле јед ним кра ком 
до ли ном Ни ша ве ка Пи ро ту, Ди ми тров гра ду, Со фи ји и Истам бу лу, 
а дру гим кра ком до ли ном Ју жне Мо ра ве и Вар да ра до Со лу на и 
Егеј ског мо ра. Ла ко је уочи ти да се пре ко овог ко ри до ра Ср би ја по-
ве зу је са за пад ном и цен трал ном Евро пом и са сре до зем ним и Бли-
ским ис то ком. Та ко ђе, ве о ма је бит но уочи ти да пре ко овог ко ри до-
ра Ср би ја по сред но, ви ше или ма ње, пар ти ци пи ра и у сре до зем ном 
по мор ском стра те гиј ском прав цу, у ко ри до ру пет (од цен трал не 
Евро пе до Се вер ног Ја дра на) и у ко ри до ру че ти ри (Бу дим пе шта-
Бу ку решт-Цр но мо ре). Још је ва жни је уочи ти да про стор Ср би је 
ни је мо гу ће за о би ћи ни ти на тај на чин ге о стра те шки обез вре ди ти. 
Да је ово тач но го во ре по да ци од ко јих је до шла Европ ска ко ми си ја 
у вре ме ка да је има ла на лог да због све о бу хват не бло ка де ко ја је 
Ср би ји би ла на мет ну та од ма ја 92-ге до кра ја 2000. го ди не про на ђе 
ал тер на тив не прав це за за о би ла же ње де ла ко ри до ра 10 ко ји во ди 
пре ко Ср би је. О то ме је у овом ра ду већ би ло ре чи. Те ра чу ни це су 
по ка за ле да је тај тзв. срп ски и ва зду шни и коп не ни ко ри дор кра ћи 
од ал тер на тив них за око 250-300 ки ло ме та ра. А то зна чи и знат но 
јеф ти ни ји. Ко ли ки се зна чај при да је ко ри до ру 10 и ње го вом де лу 
ко ји во ди пре ко те ри то ри је Ср би је ре чи то го во ре на по ри ко ји су 
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упра во ових да на, ме се ци и го ди на пред у зи ма ју на пла ну ин фра-
струк тур не из град ње у на шој зе мљи.

Ко ри дор се дам, као што је то већ ре че но, пра ти ток ре ке Ду-
на ва. Он по ве зу је део за пад не и цен трал не Евро пе са ба се ном Цр-
ног мо ра, а ода тле и са Бли ским Ис то ком, Ма лом Ази јом и Ка-
спиј ским де лом Евро а зи је. Го то во да и ни је нео п ход но по себ но 
на гла ша ва ти зна чај ду нав ског ко ри до ра за укуп ни ге о стра те шки, а 
ти ме при вред ни и ин фра струк тур ни раз вој Ср би је. Стра те ги ја раз-
во ја Ср би је ко ја не би ува жи ла ту ге о стра те шку чи ње ни цу про ма-
ши ла би јед ну од нај бит ни јих окол но сти то га раз во ја. Ду нав, као 
што је то до бро по зна то, као гра нич ни или уну тра шњи плов ни пут, 
од но сно као до ма ћа ре ка пре ко Ср би је про ла зи ду жи ном око 580 
ки ло ме та ра. Чи ње ни ца да та ре ка на шу зе мљу по ве зу је са осам 
европ ских зе ма ља, да је она је дан од про стор них осло на ца но во-
и згра ђе ног ка на ла Рај на-Мај на-Ду нав, да су се у за хва ту ње го вог 
то ка већ раз ви ла број на реч на при ста ни шта, да је то нај јеф ти ни ји 
пре воз ро бе, а по себ но ра су тих те ре та, до вољ но увер љи во на ла же 
оба ве зу твор ци ма стра те ги је раз во ја Ср би је да се ко ри дор се дам и 
све раз вој не бла го де ти ко је ну ди Ду нав мо ра ју узе ти у раз ма тра ње. 
Раз у ме се, да су за по зи тив ну ва ло ри за ци ју по вољ ног ге о стра те-
шког по ло жа ја Ср би је на Ду нав ском ко ри до ру нео п ход ни исти они 
усло ви ко ји су на ве де ни и уз ко ри дор 10, с том на по ме ном да је у 
овом слу ча ју од по себ ног зна ча ја уну тра шња ста бил ност Ср би је, 
од но сно пот пу на ре лак са ци ја од но са на ли ни ји др жа ва Ср би ја и 
ње на се вер на по кра ји на (Вој во ди на).

Ко ри дор осам је при ча за се бе и до од ре ђе не ме ре про ти ву-
ре чи оно ме што је у овом при ло гу ре че но за ко ри дор 10. На и ме, ко-
ри дор осам је у ге о стра те шким ви зи ја ма Евро пе ко је је раз ма тра ла 
Европ ска ко ми си ја имао са свим спо ред ну уло гу. Он је прет ход но 
био за ми шљен као ал тер на тив ни ко ри дор и ко ри дор ко ји тре ба до-
дат но да изо лу је Ср би ју ка ко на Бал ка ну та ко и у Евро пи. На том 
ко ри до ру је тре ба ло учвр сти ти тај тзв. ју жни ан ти срп ски гру до-
бран у вре ме ка да су на де лу би ле санк ци је са ве о ма твр дим спољ-
ним зи дом. Та ко ђе, тај ко ри дор је тран свер зал ног ка рак те ра, и то у 
сми слу и зна че њу да пре се че ко ри дор 10 ко јим је Ср би ја по ве за на 
са Сре до зе мљем, од но сно са Грч ком и са Цр ним мо рем. У на ме ра-
ма иза зи ва ња ду го трај не и ра зор не кри зе из ме ђу Цр не Го ре и Ср-
би је ко ја је тре ба ло да до ве де и до раз би ја ња тре ће Ју го сла ви је, тај 
ко ри дор је тре ба ло да Цр ну Го ру те жи шно ски не са ко ри до ра 10, да 
је пре у сме ри на ко ри дор осам и та ко да Ср би ји оне мо гу ћи ма кар и 
по сре дан из лаз на мо ре. Ка ко су се ге о по ли тич ки и ге о стра те шки 
од но си ЕУ и САД око Бал ка на, а на ро чи то око Цр ног мо ра, Ма ле 
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Ази је (Тур ске) и За кав ка зја ком пли ко ва ли, по себ но од но си САД и 
Ру си је око кон тро ле тзв. евро а зиј ског Бал ка на у зна че њу ко је том 
пој му да је Бже жињ ски, ко ри дор осам је све ви ше до би јао на зна ча-
ју и те жи ни. Агре си јом на Ју го сла ви ју 1999. го ди не, трај ним вој-
ним ин ста ли ра њем Аме ри ке на КиМ, а на ро чи то ге о стра те шком 
бит ком САД да се трај но оспо ри ру ски при мат у Ка списјком ба зе-
ну у За кав ка зју, ко ри дор осам је за до био по се бан зна чај за оства-
ри ва ње аме рич ких стра те шких ин те ре са на Бал ка ну и у европ ском 
де лу Евро а зи је. Фак тич ко оса мо ста љи ва ње Ко со ва и прет ња ње-
го вог из у зи ма ња из др жав ног устрој ства Ср би је је и у функ ци ји 
по ја ча ња зна ча ја ко ри до ра осам. Ва ља по но во под ву ћи чи ње ни цу 
да је ко ри дор осам по ве ћа ног зна ча ја аме рич ка а не европ ска кре-
а ци ја. На тај на чин САД на сто је да на мет ну сво ју ви зи ју уре ђе ња 
стра те шких од но са на Бал ка ну и у ју го и сточ ној и ју жној Евро пи.

По се бан про блем ге о стра те шког по ло жа ја Ср би је ка да је реч 
о ко ри до ру осам са сто ји се у то ме што се он не мо же из ди ћи на 
ранг тран се вроп ског ко ри до ра ви со ког зна ча ја, а да се не оспо ри, 
од но сно не угро зи ге о стра те шки по ло жај Ср би је. Да кле, по ве ћа ње 
зна ча ја ко ри до ра осам мо гу ће је тек ка да се сма њи зна чај и ко ри до-
ра 10 и ко ри до ра се дам, али сва ка ко ви ше ко ри до ра 10. За то не ма 
ни ка кве ди ле ме да је кри за на ју гу Ср би је и но ва ору жа на по бу на 
Ал ба на ца ра ди се па ра ти зма би ла у функ ци ји пре се ца ња ко ри до ра 
10 и ње го вог фак тич ког, про стор ног га ше ња на ју гу Ср би је, од но-
сно та мо где и да ље ти ња кри за на срп ском др жав ном про сто ру. 
Фа во ри зо ва ње ко ри до ра осам у аме рич кој ге о ста те шкој ви зу ри је у 
функ ци ји отва ра ња Ал ба ни је, од но сно про би ја ње ње не ге о стра те-
шке изо ла ци је. Ако би се оства рио нај цр њи сце на рио, а то је оса-
мо ста љи ва ње КиМ, де ста би ли за ци ја Ма ке до ни је и ју га Ср би је, а 
што је без сум ње овог тре нут ка аме рич ки ин те рес, та да би се Бал-
кан трај но уда љио од мо гућ но сти пу не ста би ли за ци је и хар мо ни-
за ци је од но са ње го вих на ро да и др жа ва. Упра во би у том кон тек сту 
ва ља ло по сма тра ти раз би ја ње др жав не за јед ни це Ср би је и Цр не 
Го ре и Аме рич ку по др шку др жав ном оса мо ста љи ва њу Цр не Го ре. 
Да кле, пре се ца ње ко ри до ра 10 на ју гу Ср би је и на КиМ, фа во ри зо-
ва ње ко ри до ра осам, са мо су не ки од мар кант них ин ди ка то ра по-
ме ра ња бал кан ског ге о по ли тич ког чво ра на југ и ње го во ком пли ко-
ва ње угро жа ва њем ге о стра те гиј ског по ло жа ја Ср би је на ју гу ње не 
др жав не те ри то ри је. С то га би у пре вен тив не свр хе би ло од ви тал-
не ва жно сти да се сви раз вој ни при о ри те ти Ср би је усме ре ка што 
бр жем и што све стар ни јем ком пле ти ра њу свих раз вој них аспе ка та 
ко ри до ра 10 ка ко би он што бр же про функ ци о ни сао сво јим пу ним 
ка па ци те том на це лој сво јој тра си ко ја се фи гу ра тив но зо ве бал-
кан ска цен трал на стра те шка про ход ни ца. Она во ди од Бе о гра да до 
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Со лу на. По др шку за та кав при ступ стра те ги ји раз во ја Ср би ја тре ба 
да оче ку је и да је тра жи од ЕУ, а по себ но Не мач ке и Грч ке. И јед ној 
и дру гој зе мљи као и Ср би ји је од ви тал не стра те шке ва жно сти да 
ко ри дор 10 што пре про функ ци о ни ше. У про тив ном, сви сце на ри ји 
су у игри и, на жа лост, сви на ште ту Ср би је.

Иако не про ла зи ди рект но кроз или пре ко те ри то ри је Ср би је, 
за укуп ни по ло жај зе мље, а пре све га за по ло жај срп ског на ро да 
и Ре пу бли ке Срп ске као др жав но-по ли тич ког ен ти те та на шег на-
ро да, чи ји оп ста нак, по Деј то ну га ран ту је Ср би је, ко ри дор V има 
ве ли ки зна чај. Ра ди се о ко ри до ру ко ји по ве зу је крај њи се ве ро и-
сток цен трал не Евро пе као што је Укра ји на и њен град Ла вов, са 
цен трал ном Евро пом пре ко Бу дим пе ште, те Сло ве ни ју и се вер ну 
Ита ли ја до Ве не ци је. Тај ко ри дор има три сво ја кра ка: А, Б и Ц. 
Нас по себ но за ни ма крак Ц ово га ко ри до ра ко ји спа ја Бу дим пе шту, 
пре ко Оси је ка, Са ра је ва, до Пло ча на Сред њем Ја дра ну. Де лом сво-
је ду жи не, и то од Брч ког до До бо ја, овај ко ри дор про ла зи пре ко 
те ри то ри је РС, чи ме је по ве зу је са оста лим де лом БиХ, пре све га 
цен трал ном Бо сном, те са лу ком Пло че на Ја дра ну. Ва ља има ти у 
ви ду и чи ње ни цу да крак тог ко ри до ра пре се ца за пад ни крак ко ри-
до ра X (За греб-Бе о град), чи ме Ре пу бли ку Срп ску по ве зу је и са ко-
ри до ром X, а то зна чи и са Хр ват ском и да ље са за пад ном Евро пом, 
али и са Ср би јом, што има из у зе тан зна чај за по др шку оп стан ку РС 
од стра не Ср би је. Тај крак ко ри до ра V омо гу ћу је Ре пу бли ци Срп-
ској да по зи тив но ва ло ри зу је њен ши ро ко по ја сни из ла зак на ре ку 
Са ву и то це лом сво јом се вер ном гра ни цом. Из то га сле де ве ли ки 
бе не фи ти ко је јој обез бе ђу је плод на По сав ска рав ни ца и већ из гра-
ђе на ин ду стриј ска по стро је ња у том де лу РС, пре све га Пе тро хе-
ми ја, али и дру ги ин ду стриј ски по го ни. Но, као део тран се вроп ског 
стра те шког ко ри до ра тај део Ре пу бли ке Срп ске тре ба вред но ва ти 
као про стор нај ин тен зив ни јег при вред ног, ин фра струк тур ног и 
сва ког дру гог раз во ја, ко ји би као та кав мо гао по ста ти и јед но од 
про стор них је зга ра – сре ди ште Ре пу бли ке Срп ске. За си гур но, тре-
ба оче ки ва ти да тај део РС уско ро по ста не про стор нај про пул зив-
ни јег при вред ног и ин фра струк тур ног раз во ја, што ће ви ше стру ко 
уве ћа ти ње гов ге о стра те шки зна чај, али и ге о стра те шки по ло жај 
РС учи ни ти још зна чај ни јим. Но, ме да ља има и сво ју дру гу, ма ње 
све тлу, стра ну. На и ме, све пред но сти ко је су на пред на ве де на, у 
не по вољ ним по ли тич ким окол но сти ма мо гу по ста ти и узро ци при-
ти ска за пре ком по но ва ње БиХ и оти ма ња тог де ла По са ви не. Та-
квих прет њи је би ло и до са да, па тре ба би ти опре зан, на ро чи то у 
кон тек сту че стих зах те ва за тре ћим (хр ват ским) ен ти те том у БиХ. 
Те шко да би се тај тзв. тре ћи (хр ват ски) ен ти тет мо гао ус по ста ви ти 
без но вог пре ком по но ва ња те ри то ри је БиХ, а По са ви на би ту би ла 
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пр ва на уда ру. То се ни по ко ју це ну не сме до зво ли ти и ту Ср би ја 
има и сво ју пар ти от ску и на ци о нал ну уло гу, али и, што је још бит-
ни је, и пре у зе ту ме ђу на род ну оба ве зу.

ЗА КЉУЧ НО О ГЕ О СТРА ТЕ ШКОМ ПО ЛО ЖА ЈУ  
СР БИ ЈЕ И ОП СТА НАК РЕ ПУ БЛИ КЕ СРП СКЕ

На осно ву прет ход них раз ма тра ња, мо гу ће је из ве сти ова за-
кључ на са зна ња:

1. Ге о стра те гиј ски по ло жај Ср би је и РС од ре ђу је низ екс тер-
них и ин тер них чи ни ла ца, од ко јих нај ве ћи ути цај ис по ља ва струк-
ту ра и ка рак тер свет ског по рет ка мо ћи и од нос глав них си ла то га 
по рет ка пре ма др жав ним и на ци о нал ним ин те ре си ма срп ског на-
ро да и срп ских др жа ва Ср би је и РС.

Што се ти че ме ста Ср би је и РС у по рет ку свет ских си ла, мо-
гло би се фи гу ра тив но ре ћи да се оне на ла зе у тзв. стра те шком 
тро у глу ко ји чи не три да нас нај ја че свет ске си ле а то су САД, Ру си-
ја и Ки на. САД на че лу за пад не, евро а тлант ске за јед ни це др жа ва, 
где спа да ју и ЕУ и НА ТО, ис по ља ва не га ти ван ути цај на наш ге о-
стра те гиј ски по ло жај и већ ду же од 2,5 де це ни је ве о ма ри гид но се 
опи ре оства ри ва њу срп ских на ци о нал них и др жав них ин те ре са. У 
том кон тек сту по др жа ва ју ан ти срп ско де ло ва ње свих на ма су сед-
них зе ма ља а то се по себ но од но си на по др шку Ал ба ни ји и ал бан-
ском фак то ру на КиМ да се што пре и што све о бу хват ни је Ср би ја 
ис ти сне са КиМ и на том де лу Ср би је ус по ста ви дру га ал бан ска 
др жа ва на Бал ка ну. Та чи ње ни ца, по ве за на са де ста би ли за ци јом 
Ма ке до ни је и за ла га ња за ње ну фе де ра ли за ци ју, фак тич ки тре ба до 
до ве де до ства ра ња „Ве ли ке Ал ба ни је“, што би би ла ве ли ка прет-
ња бал кан ској и Европ ској без бед но сти.

2. Ре пу бли ка Срп ска је је ди ни опи пљи ви до би так срп ског 
на ро да ко ји је на стао из раз би ја ња Ју го сла ви је. За тај до би так наш 
на род пре ко Дри не је дао огром не жр тве. За пад на евро а тлант ска 
за јед ни ца на че лу са САД на сва ки на чин на сто ји да РС уто пи у 
уни тар ну БиХ, под из го во ром ства ра ња функ ци о нал не БиХ. Ср би-
ја то не сме ни ти мо же до зво ли ти, јер би то зна чи ло но ви ег зо дус 
срп ског на ро да с ону стра ну Дри не. Тре ба ра чу на ти на по ја ча не 
при ти ске, па и прет ње За па да да би се тај циљ оства рио, али и ору-
жа ни су ко ба се не сме пот пу но ис кљу чи ти. За ту нај те жу со лу ци ју 
тре ба би ти при пра ван, па ако до ње не до ђе, уто ли ко бо ље.

3. Ру си ја и Ки на као но ви пол(ови) мо ћи у струк ту ри свет-
ског по рет ка ко ји по ста је мул ти по ла ран ис по ља ва ју крај ње по зи-
ти ван ути цај на наш ге о стра те шки по ло жај и чи не сна жну бра ну 
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на шим на ци о нал ним и др жав ним ин те ре си ма и га ран ци ју да у СБ 
УН не ће на сту пи ти не ка кво стра те гиј ско из не на ђе ње ко је би до ве-
ло до угро жа ва ња на ше без бед но сти и те ри то ри јал не це ло ви то сти, 
те до не стан ка РС. Но, да би Ки на и Ру си ја мо гле да де лу ју у том 
сме ру, мо ра ју има ти по др шку ко ја се огле да у на шој од луч но сти и 
прак тич ној спрем но сти да бра ни мо и од бра ни мо на ше на ци о нал не 
и др жав не ин те ре се. То под ра зу ме ва и све стра ну са рад њу и ја ча ње 
при ја тељ ских и парт нер ских од но са са ове две при ја тељ ске зе мље.

4. По ли ти ка ак тив не вој не не у трал но сти тре ба да оста не на-
ше трај но стра те гиј ско опре де ље ње и то опре де ље ње тре ба из ди ћи 
на ранг устав не нор ме и устав ног огра ни че ња ка ко га не би мо гле 
уки ну ти ни јед на власт у бу дућ но сти. То зна чи да у ин те ре су без-
бед но сти тре ба са ра ђи ва ти са свим ре ле вант ним фак то ри ма у све-
ту и у окру же њу, али се ни за ко га уна пред и без по го вор но не тре ба 
уго вор но ве зи ва ти.

5. Без бед ност и ста бил ност ре ги о на је трај ни ин те рес на шег 
ге о стра те шког по ло жа ја. Ср би ја и РС не ма ју ин те ре са ни ког да 
угро жа ва ју, већ на про тив да чи не све ка ко би се ста бил ност ре ги-
о на очу ва ла, јер је то нео п хо дан услов за сва ку вр сту дру штве ног 
на прет ка и раз во ја.

6. Др жав ни про стор Ср би је и РС се на ла зи на ма пи ку да се 
про те жу зна чај ни тран се вроп ски стра те шки ко ри до ри ко ји по ве зу-
ју нај ва жни је и нај зна чај ни је европ ске про сто ре. У ши рем за хва ту 
тих ко ри до ра оче ку је се нај ин тен зив ни ји еко ном ски, ин фра струк-
тур ни и сва ки дру ги дру штве ни раз вој. Та чи ње ни ца има пр во ра-
зред ни зна чај за ква ли тет ге о стра те гиј ског пи та ња обе на ше др-
жа ве, од но сно за оба ен ти те та. За то тре ба учи ни ти све да се та ко 
по во љан ге о стра те шки по ло жај по зи тив но ва ло ри зу је, а пре све га 
на вре ме из гра ди ти ква ли тет ну ин фра струк ту ру и ство ри ти усло ве 
и ам би јент за убр за ни при вред ни раз вој. Услов свих усло ва је мир 
и ста бил ност, али и ја ча ње соп стве них мо ћи ко ји тај мир и ста бил-
ност под у пи ру и бра не ако би би ли угро же ни.
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Ra do van Ra di no vic

GE O STRA TE GIC PO SI TION OF SER BIA AND 
SUR VI VAL OF THE RE PU BLIC OF SRP SKA

Re su me
The pa per di scus ses main fac tors of in flu en ce on the ge o stra te gic 

po si tion of Ser bia. The se are the fol lo wing: 1) World or der of po wer, 
struc tu res, main cha rac te ri stics, ac tors and the ir re la ti ons; 2) Re la ti
ons of main fac tors of World or der to wards na ti o nal and sta te in te rests 
of Ser bia; 3) Si tu a tion in the ne ig hbor hood of Ser bia and its im pact on 
the ge o stra te gic po si tion of Ser bia; 4) Cha rac te ri stics of Ser bian sta te 
ter ri tory and its in flu en ce on ge o stra te gic po si tion; 5) Cur rent con di
tion of sta te and na tion, the ir re so ur ces and de ve lop ment as fac tors 
of ge o stra te gic po si tion. Mo re o ver, ge o stra te gic po si tion of Ser bia is 
di scus sed in the con text of sur vi val, de fen se and pre ser va tion of the Re
pu blic of Srp ska, as a so le gain of Ser bian pe o ple from the pro cess of 
bre akup of Yugo sla via.
Keywords:  ge o po li tics, ge o stra tegy, World or der, NA TO, Euro pean Union, 

USA, Chi na, Rus sia
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Редакције 20. апри ла 2017. године.
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