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Сажетак
По јам на ци о нал ни ин те рес на ла зи се у сре ди шту ре а ли стич-

ких при сту па на у ке о ме ђу на род ним од но си ма и сту ди ја ма без бед-
но сти, а они ко ји се ба ве ње го вим про у ча ва њем по ла зе од прет по-
став ке да се овај по јам мо же ко ри сти ти на нај ма ње два на чи на. Као 
сред ство по ли тич ке ак ци је он да кад по ли ти ча ри, од но сно кре а то-
ри и ре а ли за то ри по ли тич ких од лу ка на сто је да сво јим од лу ка ма 
и ак ци ја ма „да ју“ ле ги ти ми тет, ис так ну њи хов зна чај и по диг ну 
их на врх по ли тич ких при о ри те та. Мо же се ко ри сти ти и као сред-
ство по ли тич ке ана ли зе, од но сно као ана ли тич ки кон цепт. Упра во 
ова кав на чин упо тре бе пој ма на ци о нал ни ин те рес и про ве ра ње го-
вог са знај ног по тен ци ја ла пред ста вља ју цен трал ну те му овог ра да. 
Мо дел Џо зе фа Френ ке ла и ма три ца До нал да Нек тер лај на пред ста-
вља ју не ке од нај че шће ко ри шће них мо де ла за про у ча ва ње на ци-
о нал них ин те ре са ве ли ких си ла у од но су на до га ђа је ко ји су за те 
си ле (би ли) од ви тал ног зна ча ја. У ра ду ће би ти раз ма тра не мо-
гућ но сти адап та ци је ових мо де ла за по тре бе ана ли зе на ци о нал них 
ин те ре са Ре пу бли ке Ср би је, а та ко ђе ће би ти пре по ру че ни и кон-



СПМ број 4/2015, година XXII, свеска 50. стр. 87-108.

88

крет ни из во ри за чи ју ана ли зу би би ло аде кват но при ме ни ти ове 
при ла го ђе не ис тра жи вач ке мо де ле.
Кључ не ре чи: на ци о нал ни ин те рес, ана ли тич ки кон цепт, на ци о нал на 

без бед ност, Ре пу бли ка Ср би ја

1. ДО СА ДА ШЊА РАЗ МА ТРА ЊА  
ПОЈ МА НА ЦИ О НАЛ НИ ИН ТЕ РЕС

По јам на ци о нал ни ин те рес на ла зи се у сре ди шту ре а ли стич-
ких при сту па на у ке о ме ђу на род ним од но си ма и сту ди ја ма без бед-
но сти. Ре а ли сти (и не са мо они) овај по јам ко ри сте у об ја шње њу 
спољ них по ли ти ка др жа ва. Због то га на ци о нал ни ин те рес мо же 
има ти екс пли ка тив ни, али и пре дик тив ни до при нос у про у ча ва-
њу спољ не и без бед но сне по ли ти ке др жа ва. На ци о нал ни ин те рес 
се нај че шће од ре ђу је као плат фор ма на ко јој се гра де и спро во де 
спољ не по ли ти ке др жа ва, од но сно на ци о нал ни ин те рес пред ста-
вља оно што од ре ђе на др жа ва же ли да по стиг не или са чу ва у од но-
су на дру ге др жа ве.

Ин те лек ту ал но по ре кло овог пој ма мо же мо тра жи ти у ста-
но ви шти ма ста ро грч ких и ста ро рим ских фи ло зо фа, али се оно нај-
че шће ве зу је за ита ли јан ског те о ре ти ча ра и по ли тич ког са вет ни ка 
Ни ко ла Ма ки ја ве ли ја. На те ме љу Ма ки је ве ли је вог схва та ња по ли-
ти ке и ци ље ва по ли ти ке, ве шти не вла да ња и очу ва ња вла сти а ко-
је се нај че шће гру бо сво ди на фра зу „циљ оправ да ва сред ство“,1) 
мо гу ће је да ти бли же од ре ђе ње пој ма на ци о нал ни ин те рес. На ци-
о нал ни ин те рес по чи ва на прет по став ци да у по ли ти ци, тј. у про-
це су сти ца ња и очу ва ња мо ћи, не ма оба ве зу ју ћих прав них или мо-
рал них нор ми и да вла дар до сто јан тог име на нор мал но сле ди, или 
се оче ку је да сле ди, са мо соп стве не ин те ре се и ин те ре се др жав ног 
ен ти те та ко јим вла да.2)

1) Ори ги нал не Ма ки ја ве ли је ве ми сли из ко јих је из ву че на ова сим пли фи ко ва на мак си ма 
су: „Ако га де ло оп ту жу је, по треб но је да га ис ход оправ да ва, а ка да је до бар… увек ће 
га ис ход оправ да ва ти, јер са мо онај ко је на си лан не да по пра ви већ да по ква ри, за слу жу-
је пре кор“ (Ни ко ло Ма ки ја ве ли, Рас пра ве о пр вој де ка ди Ти та Ли ви ја, Иза бра но де ло, 
књи га пр ва, Гло бус, За греб, 1985. стр. 170.), као и ми сао: „А ка да се оце њу ју по ступ ци 
свих љу ди, на ро чи то вла да ла ца… гле да се са мо на крај њи ис ход“ (Ни ко ло Ма ки ја ве ли, 
Вла да лац, Рад, Бе о град, 1999. стр. 61). О ра зли ци из ме ђу аутен тич не Ма ки ја ве ли је ве 
ми сли и „ма ки ја ве ли зма“ ви ше у: Вла ди мир Ај зен ха мер и Жељ ко Ива ниш, „Ма ки ја ве ли 
и ма ки ја ве ли зам – од раз у ис кри вље ном огле да лу“, Го ди шњак Фа кул те та без бед но-
сти, Фа кул тет без бед но сти, Бе о град, 2013. стр. 171-182.

2) Vo jin Di mi tri je vić, „Te ško će u de fi ni sa nju na ci o nal nog in te re sa Sr bi je“, У збор ни ку Sr bi ja je 
va žna: unu tra šnje re for me i evrop ske in te gra ci je (при ре ди ли Vol fgang Pe trič, Go ran Svi la-
no vić, Kri stof So li oz), Sa mi zdat B92, Be o grad, 2009. стр. 155.
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Ме ђу нај у ти цај ни јим пред став ни ци ма схва та ња по ко јем на-
ци о нал ни ин те рес пред ста вља глав ни пра вац де ло ва ња др жа ва у 
ме ђу на род ном си сте му је су аме рич ки те о ре ти ча ри ко ји су има ли 
при ли ку да кроз раз ли чи те фор мал не ан га жма не, нај че шће са вет-
нич ке, ути чу на прак тич ну по ли ти ку САД.3)

Уте ме љи вач ре ал по ли тич ке шко ле у ме ђу на род ним од но си-
ма, Ханс Мор ген тау, као кључ не пој мо ве у од но си ма из ме ђу др жа-
ва ис ти че моћ, бор бу и на ци о нал ни ин те рес ко ји од ре ђу је пра вац 
бор бе и ко ри шће ња мо ћи. Он сма тра да све др жа ве чи не оно што 
не из о став но мо ра ју да чи не – шти те свој фи зич ки, по ли тич ки и 
кул тур ни иден ти тет од ње го вог угро жа ва ња од стра не дру гих др-
жа ва.4)

По себ но је ва жно ис та ћи да на ци о нал ни ин те ре си ни су ап-
со лут не ка те го ри је, као и да на ци о нал ни ин те ре си ни су уни вер зал-
ни, од но сно исти за све др жа ве. Про јек ци ја на ци о нал них ин те ре са 
др жа ва за ви си од ви ше фак то ра. Та ко да сва ка спољ на по ли ти ка 
оства ру ју ћи се по стан дар ду на ци о нал ног ин те ре са мо ра ува жа ва-
ти фи зич ке, по ли тич ке, еко ном ске, кул тур не и сва ке дру ге ка рак те-
ри сти ке те др жа ве. Др жа ве ко је су ма ле у фи зич ком и не раз ви је не 
у еко ном ском сми слу нај че шће као свој на ци о нал ни ин те рес од ре-
ђу ју са мо фи зич ки оп ста нак и еко ном ски раз вој. С дру ге стра не, 
ве ли ке си ле се ни ка ко не огра ни ча ва ју са мо на оп ста нак, већ те же 
по рет ку у ко јем ће има ти мак си мал ну без бед ност и мак си мал ни 
ути цај на ме ђу на род ном пла ну, па у том сми слу и од ре ђу ју сво-
је на ци о нал не ин те ре се. Сје ди ње не Аме рич ке Др жа ве, као су пер-
си ла, мо гу на при мер па ље ње аме рич ке за ста ве 10-15.000 км од 
Ва шинг то на ока рак те ри са ти као угро жа ва ње аме рич ких на ци о нал-
них ин те ре са.

Да ље, као зна ча јан фак тор мо же се узе ти у об зир и „за до-
вољ ство“ др жа ве. Она др жа ва ко је је за до вољ на сво јим гра ни ца-
ма, сте пе ном еко ном ског ра ста и слич но, oна ће те жи ти очу ва њу 
по сто је ћег си сте ма у ме ђу на род ним од но си ма и у скла ду са тим 
про јек то ва ти свој на ци о нал ни ин те рес. Ре ви зи о ни стич ка спољ на 
по ли ти ка се нај че шће до во ди у ве зу са не за до вољ ством др жа ва 
ко ји ма не од го ва ра sta tus quo и ко је се ја вља ју као по тен ци јал ни 
ру ши о ци та квог си сте ма. У рас пра ви о на ци о нал ним ин те ре си ма 
Реј мон Арон ово не за до вољ ство да ље раш чла њу је на ци ље ве по-

3) У том сми слу би по себ но тре ба ло ис та ћи Мор ген та уа, Ке на на, Ки син џе ра, Бже жин ског, 
а у но ви је вре ме и Кон до ли зу Рајс.

4) Mor gent hau, Hans J., „Anot her Gre at De ba te: The Na ti o nal In te rest of the Uni ted Sta tes“, 
Ame ri can Po li ti cal Sci en ce Re vi ew, Ame ri can Po li ti cal Sci en ce As so ci a tion, Was hing ton, 
DC, No. 4/1952, p. 961.
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се до ва ња, ко ји се од но се на сти ца ње из ван гра ни ца, и ци ље ве сре-
ди не, ко ји се од но се на по бољ ша ње по сто је ћих усло ва у окви ру 
на ци о нал них гра ни ца.5)

Ре а ли сти се сла жу у по гле ду ци ље ва спољ не и без бед но сне 
по ли ти ке ко је др жа ве оства ру ју у ме ђу на род ном си сте му, а ко ји 
су го то во по пра ви лу усме ре ни ис кљу чи во на ин те ре се те др жа-
ве. Ипак, раз ли чи та ста но ви шта ре а ли ста по сто је у по гле ду на ци-
о нал ног ин те ре са, од но сно оно га шта би на ци о нал ним ин те ре сом 
пр вен стве но тре ба ло по сти ћи. Мор ген тау6) сма тра да је то моћ,7) за 
Вол ца је то без бед ност,8) док Ро берт Гил пин сма тра да су то моћ и 
бе не фи ти (ко ри сти).9)

Алек сан дар Џорџ и Ро берт О. Ко хејн у рас пра ви о пој му на-
ци о нал ног ин те ре са ис ти чу три еле мен та – фи зич ки оп ста нак, (по-
ли тич ку) ауто но ми ју и еко ном ско бла го ста ње, а ко је сим бо лич ки 
озна ча ва ју као „жи вот, ауто но ми ју и имо ви ну“.10) Фи зич ки оп ста-
нак нај јед но став ни је ре че но од но си се на нај оп шти је фи зич ке еле-
мен те др жа ве – ста нов ни штво и те ри то ри ју. Ме ђу тим ов де ни су 
бит ни по је дин ци, јер они сва ка ко мо гу би ти жр тво ва ни ра ди оства-
ри ва ња ових ци ље ва. Та ко ђе и део те ри то ри је мо же би ти жр тво ван, 
па се у рас пра ви о на ци о нал ном ин те ре су че сто ис ти че ка ко гу бит-
ком Ал за са и Ло ре на на кон Фран цу ско-пру ског ра та 1871. го ди не, 
Фран цу ска ни је пре ста ла да по сто ји, као ни њен на ци о нал ни ин те-

5) Raymond Aron, Pa ix et gu er re en tre les na ti ons, Cal man Levy, Pa ris, 1962, пре ма Ср ђан 
Сло вић, „Те о риј ски при сту пи Реј мо на Аро на и Хан са Мор ген та уа“, У збор ни ку: Ме ђу-
на род на без бед ност: те о риј ски при сту пи (при ре ди ли: Ми лан Ли по вац, Дра ган Жи во-
ји но вић), Ака дем ска књи га, Но ви Сад, 2014. стр. 90.

6) Hans J. Mor gent hau, Po li tics Among Na ti ons: The Strug gle for Po wer and Pe a ce, Al fred A. 
Knopf, New York, 1948.

7) Мор ген тау је сма трао да на ци о нал ни ин те рес у се би са др жи зна че ње ко је је свој стве но 
са мо овом кон цеп ту, од но сно да из ван ми ни мал ног зах те ва оно под ра зу ме ва и чи та-
ву га му зна че ња ко ја су ло гич ки ком па ти бил на са овим ми ни мал ним зах те вом (Hans 
J. Mor gent hau, „Anot her Gre at De ba te: The Na ti o nal In te rest of the Uni ted Sta tes“, Ame ri-
can Po li ti cal Sci en ce Re vi ew, Ame ri can Po li ti cal Sci en ce As so ci a tion, Was hing ton, DC, No. 
4/1952.). На овај на чин оста вље на је мо гућ ност да др жа ве у скла ду са сво јим по тре ба ма 
и мо гућ но сти ма утвр ђу ју сво је на ци о нал не ин те ре се, а о че му је већ би ло ре чи у тек сту.

8) Ke net Volc, Te o ri ja me đu na rod ne po li ti ke, Cen tar za ci vil no-voj ne od no se/Ale xan dria Press, 
Be o grad, 2008.

9) Ro bert Gil pin, War and Chan ge in World Po li tics, Cam brid ge Uni ver sity Press, Cam brid ge, 
1981.

10) Ale xan der L. Ge or ge and Ro bert O. Ke o ha ne, „The Con cept of Na ti o nal In te rests: Uses and 
Li mi ta ti ons“ у збор ни ку Pre si den tial De ci sion-ma king in Fo re ign Po licy (при ре дио Ale xan-
der L. Ge or ge), We stvi ew Press, Bo ul der, 1980, pp. 217-237.
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рес. Са дру ге стра не по сто је те о ре ти ча ри по пут Ке не та Вол ца ко ји 
на ци о нал ни ин те ре се сво де са мо на фи зич ки оп ста нак.11)

Ауто но ми ја пре ма Џор џу и Ко хеј ну под ра зу ме ва спо соб ност 
др жа ве, од но сно др жав ног апа ра та да упра вља соп стве ним ре-
сур си ма дру штве ним, при род ним и тех нич ким. Њи хо во схва та ње 
ауто но ми је у по ли тич ко-прав ном сми слу про из ла зи из су ве ре ни те-
та, и ис ти чу ка ко на ци о нал ни ин те рес ни је са мо оп ста нак, не го и 
очу ва ње соп стве не „сло бо де“. Ме ђу тим, Џорџ и Ко хејн пра ве од-
ре ђе ну ре зер ву у по гле ду мо гућ но сти оства ри ва ња ап со лут не сло-
бо де, ста но ви штем да очу ва ње ауто но ми је „за ви си од слу ча ја до 
слу ча ја“, од но сно од др жа ве до др жа ве.12) С дру ге стра не, еко ном-
ско бла го ста ње ве зу ју за еко ном ски раст са мо у по је ди ним сфе ра ма 
еко но ми је и ни ка ко на уштрб жи вот не сре ди не.

Овим три ма ди мен зи ја ма на ци о нал ног ин те ре са Алек сан дар 
Вент до да је и ди мен зи ју ко лек тив ног по што ва ња, ко је се од но си 
на по тре бу гру пе, од но сно на ци је (не ну жно схва ће не у ет нич ком 
сми слу) да се осе ћа до бро у ве зи са со бом, а због по што ва ња (или 
не по што ва ња, прим. аут.) ко је ужи ва у од но су на дру ге др жа ве 
или ста ту са ко ји има у ме ђу на род ној за јед ни ци.13) Кључ на став ка 
је да ли су ко лек тив не пред ста ве о се би по зи тив не или не. Вент 
ову ди мен зи ју пред ста вља кроз од нос Соп ства и Дру гог, од но сно 
пред ста ва о соп стве ном иден ти те ту и иден ти те ту дру гих, од но сно 
оно га ка ко ми ви ди мо се бе и дру ге. Он сма тра да не га тив но ви ђе-
ње се бе те жи да на ста не из опа же ног за не ма ри ва ња или по ни же ња 
дру гих др жа ва и као та кво мо же да по ста не уче ста ли је у ве о ма так-
ми чар ски на стро је ним ме ђу на род ним окру же њи ма.14) Ка пло виц у 
том сми слу ис ти че да од ре ђе не др жа ве/на ци је због не мо гућ но сти 
да ду го тр пе та кве не га тив не пред ста ве о се би, мо гу у же љи да ис-
пу не по тре бу за са мо по што ва њем, то на док на ди ти са мо по твр ђи ва-
њем и/или агре си јом пре ма Дру гом.15) Мо жда је нај бо љи при мер за 
то на ци стич ка Не мач ка пред по че так Дру гог свет ског ра та.

11) Ke net Volc, Te o ri ja me đu na rod ne po li ti ke, Cen tar za ci vil no-voj ne od no se/Ale xan dria Press, 
Be o grad, 2008.

12) Ale xan der L. Ge or ge and Ro bert O. Ke o ha ne, „The Con cept of Na ti o nal In te rests: Uses and 
Li mi ta ti ons“ у збор ни ку Pre si den tial De ci sion-ma king in Fo re ign Po licy (при ре дио Ale xan-
der L. Ge or ge), We stvi ew Press, Bo ul der, 1980, pp. 217-237.

13) Алек сан дар Вент, Дру штве на те о ри ја ме ђу на род не по ли ти ке, Фа кул тет по ли тич ких 
на у ка, Бе о град, 2014, стр. 205.

14) Исто.

15) Noel Ka plo witz, „Na ti o nal Self-Ima ges, Per cep tion of Ene mi es, and Con flict Stra te gi es: 
Psycho po li ti cal Di men si ons of In ter na ti o nal Re la ti ons“, Po li ti cal Psycho logy, In ter na ti o nal 
So ci ety of Po li ti cal Psycho logy, Co lum bus, No. 1/1990, pp. 39-82.
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По зи тив но ви ђе ње се бе мо же би ти по сле ди ца обо стра ног 
по што ва ња и са рад ње, па та ко фор мал но при зна ње су ве ре ни те-
та од стра не дру ге др жа ве зна чи јед нак ста тус у очи ма Дру гог.16) 
Вент је при пад ник со ци јал кон струк ти ви стич ке шко ле ме ђу на род-
них од но са, та ко да он у рас пра ву о на ци о нал ном ин те ре су уво ди 
иден ти тет, тј. ауто пер цеп ци ју и пер цеп ци ју дру гих (Дру гог). Ова 
ди мен зи ја на ци о нал ног ин те ре са је ве о ма ва жна, пр вен стве но за 
раз у ме ва ње од но са из ме ђу др жа ва ко је су ра ни је би ле у ме ђу соб-
ном су ко бу. За то ће у ана ли зи екс по зеа ман да та ра срп ских Вла да 
од 2011. го ди не по се бан на гла сак би ти ста вљен на де ло ве у ко ји ма 
се го во ри о од но си ма Ср би је и Дру гог, од но сно Ср би је и дру гих 
др жа ва „За пад ног Бал ка на“.17)

Има ју ћи у ви ду да на ци о нал ни ин те ре си пред ста вља ју спољ-
но по ли тич ку и без бед но сну плат фор му, ова кви его и стич ни ин те-
ре си др жа ва бар пре ма ста но ви шту по је ди них те о ре ти ча ра, чи не 
срж на ци о нал ног ин те ре са. Фред Сон дер ман та ко на при мер сма-
тра да на ци о нал ни ин те рес пред ста вља си но ним за „на ци о нал ни 
его и зам“.18)

На рав но да се ова ко ра ди кал на те за мо же оспо ра ва ти на 
број ним при ме ри ма ин ди ви ду ал ног или ко лек тив ног ан га жо ва ња 
др жа ва у по гле ду уна пре ђе ња ме ђу на род ног прав ног по рет ка, из-
град ње ме ђу на род них ин сти ту ци ја, од ри ца ња од де ла су ве ре ни те-
та и ис кљу чи ве на ци о нал не над ле жно сти у по је ди ним обла сти ма, 
а на ро чи то у по гле ду ме ђу на род не ху ма ни тар не по мо ћи, ми ров них 
ми си ја итд. Ипак, ме ђу ре а ли сти ма пре о вла да ва ста но ви ште да су 
на ци о нал ни ин те ре си из раз по тре бе да „др жа ве гле да ју се бе“, ка-
ко то сма тра Волц, и да са те по зи ци је на сту па ју у ме ђу на род ном 
си сте му.19)

Пре ма то ме, уко ли ко би ис тра жи ва чи ме ђу на род них од но са 
и сту ди ја без бед но сти има ли екс пли цит но са оп ште не на ци о нал не 
ин те ре се кон крет не др жа ве, мо гли би са ве ли ком из ве сно шћу да 
утвр де ин те ре се ко је та др жа ва на сто ји да оства ри, као и по ли ти ку 
ко ју ће пред у зи ма ти у од но су на дру ге др жа ве. Ана ли тич ки по тен-

16) Axel Hon neth, The Strug gle for Re cog ni tion, MIT Press, Cam brid ge, 1996. Пре ма: Алек-
сан дар Вент, Дру штве на те о ри ја ме ђу на род не по ли ти ке, Фа кул тет по ли тич ких на у ка, 
Бе о град, 2014, стр. 205.

17) У пи та њу је „За пад ни Бал кан“ као по ли тич ки кон структ ко ји не по сто ји као ге о граф ски 
од ре ђен ре ги он.

18) Fred A. Son der mann, „The con cept of the na ti o nal in te rest“, Or bis: A Qu ar terly Jo ur nal of 
World Af fa irs, Fo re ign Po licy Re se arch In sti tu te, Phi la delp hia, No. 1/1977, p. 123.

19) Ke net Volc, Te o ri ja me đu na rod ne po li ti ke, Cen tar za ci vil no-voj ne od no se/Ale xan dria Press, 
Be o grad, 2008.
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ци јал овог кон цеп та ме ђу пр ви ма је ис та као Џејмс Ро зе нау, раз ли-
ку ју ћи два мо гу ћа ви да упо тре бе на ци о нал ног ин те ре са:

„Као ана ли тич ки алат, он се ко ри сти за опи си ва ње, об ја шње-
ње или оце ну из во ра или аде кват но сти спољ не по ли ти ке др жа ве. 
Као по ли тич ки ин стру мент он слу жи да оправ да, од ба ци или пред-
ло жи од ре ђе ну по ли ти ку. Оба на чи на упо тре бе су усме ре на на то 
шта је нај бо ље за на ци о нал но дру штво. Они де ле тен ден ци ју у раз-
гра ни ча ва њу на ме ње ног зна че ња оно га што је нај бо ље за др жа ву у 
ме ђу на род ним по сло ви ма. Ипак, осим оп штих раз ма тра ња, ова два 
на чи на упо тре бе пој ма има ју ма ло то га за јед нич ког.“20)

О то ме да ана ли за на ци о нал ног ин те ре са за про у ча ва ње 
спољ не и без бед но сне по ли ти ке има не до ста та ка јер нам го во ри 
шта ће се оства ри ва ти у спољ ној и без бед но сној по ли ти ци, а не чи-
ме (ка ко) ће се то оства ри ва ти, Бур чил на гла ша ва сле де ће: „На ци о-
нал ни ин те рес ће на ста ви ти да по сто ји у по ли тич ком дис кур су из-
ме ђу др жа ва, јер има ва жну су бјек тив ну ко рист. Ипак, ис пи ти ва ње 
кон цеп та, бар на на чин на ко ји се то схва та у те о ри ји ме ђу на род них 
од но са, за др жа ва ре то рич ку и је зич ку функ ци ју и у мо дер ном до бу, 
али је ја сно да на ци о нал ном ин те ре су не до ста је су штин ски објек-
ти ван са др жај.“21) Иако Бур чил ис ти че нео д ре ђе ност на ци о нал ног 
ин те ре са као јед ну од кључ них ка рак те ри сти ка, зна чај ње го вог 
ста но ви шта је у ис ти ца њу мо би ли за циј ског по тен ци ја ла, од но сно 
„ре то рич ке функ ци је“ и проглашавањa не че га на ци о нал ним ин те-
ре сом.

На тра гу ове иде је се мо же кон ста то ва ти да упр кос сво јој ва-
жно сти, овај по јам ни је ни кад до кра ја до био сво је ко нач но и за вр-
шно зна че ње већ се при дру жио гру пи пој мо ва чи је зна че ње ве о ма 
за ви си ка ко од оно га о че му се при ча, та ко и од оно га ко ји нам ту 
при чу ту ма чи.22)

Раз лог за та ко не што мо жда мо же мо об ја сни ти кре та њем 
овог пој ма од ре то рич ког укра са у по ли тич ким обра ћа њи ма, па до 
ана ли тич ког кон цеп та у ака дем ским ис тра жи ва њи ма или ана ли за-
ма прак тич не по ли ти ке. Сло бо дан Ми ле тић у том сми слу ис ти че 
да је „кон цепт на ци о нал ног ин те ре са (…) ушао је у по ли тич ку те о-
ри ју тек по сле ду ге упо тре бе у по ли тич кој прак си (…) од но сно пре 

20) Ja mes N. Ro se nau, „Na ti o nal In te rest“, у збор ни ку: In ter na ti o nal Encyclo pa e dia of the So cial 
Sci en ces (при ре дио: Da vid L. Sills), Mac Mil lan, New York, 1968, стр. 34.

21) Scott. Bur chill, The Na ti o nal In te rest in In ter na ti o nal Re la ti ons The ory, Pal gra ve Mac mil lan, 
Ba sing sto ke, 2005, стр. 211.

22) Dra gan Ži vo ji no vić, (2013). „Raz u me va nje poj ma “na ci o nal ni in te res” u re a li stič kim te o ri ja-
ma“, у збор ни ку: Te o ri je me đu na rod nih od no sa: re a li zam (при ре дио: De jan Jo vić), Po li tič ka 
kul tu ra, Za greb, 2013, стр. 249.
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не го што је по стао ин стру мент по ли тич ке ана ли зе (…) био је ору ђе 
по ли тич ких бор би“.23)

На кра ју тре ба ис та ћи и ци ви ли за циј ске и иде о ло шке про-
ме не, раз вој ме ђу на род ног пра ва и ме ђу на род них ин сти ту ци ја, 
тех нич ко-тех но ло шки про грес и нај ши ре гло ба ли за циј ске про це се 
ко ји су кон се квент но до при не ли и про ме ни на ци о нал них ин те ре са 
или бар на чи на на ко ји се ти ин те ре си мо гу оства ри ти. Оно што је 
би ло уоби ча је но и оп ште при хва ће но пре јед ног ве ка и ви ше, да нас 
ни је. Екс пан зи о ни стич ки ци ље ви, по зи ва ње на при род но или исто-
риј ско пра во ра ди „осло ба ђа ња“ на ро да или осва ја ња те ри то ри је 
дру гих (ме ђу на род но при зна тих) др жа ва да нас нај че шће (али не 
и увек) по вла чи и аде кват ну ре ак ци ју ме ђу на род не за јед ни це. Као 
при мер за ова кву тран сфор ма ци ју на ци о нал них ин те ре са, од но сно 
по ли тич ких плат фор ми, а ко ји су пре ви ше од сто пе де сет го ди на 
би ле ши ро ко при хва ће не нај че шће се на во де ко ло ни јал на осва ја ња 
и ус по ста вља ње ро бо вла снич ких од но са од стра не им пе ри јал них 
си ла, по себ но то ком 18. и 19. ве ка.

2. НА ЦИ О НАЛ НИ ИН ТЕ РЕС  
КАО АНА ЛИ ТИЧ КИ КОН ЦЕПТ

Про у ча ва ње на ци о нал ног ин те ре са им пли ци ра да се овај по-
јам мо же ко ри сти ти на нај ма ње два на чи на. Већ је ис так ну то да се 
на ци о нал ни ин те рес мо же ко ри сти као сред ство по ли тич ке ак ци је 
он да ка да по ли ти ча ри, од но сно кре а то ри и ре а ли за то ри по ли тич-
ких од лу ка на сто је да сво јим од лу ка ма и ак ци ја ма „да ју“ ле ги ти-
ми тет, ис так ну њи хов зна чај и по диг ну их на врх по ли тич ких при-
о ри те та. Са дру ге стра не, уко ли ко ова кав про цес по сма тра мо из 
по зи ци је ис тра жи ва ча, на ци о нал ни ин те рес је мо гу ће ко ри сти ти и 
као сред ство по ли тич ке ана ли зе, од но сно као ана ли тич ки кон цепт. 
Упра во ова кав на чин упо тре бе пој ма на ци о нал ни ин те рес и про ве-
ра ње го вог са знај ног по тен ци ја ла пред ста вља цен трал ну те му овог 
ра да.

Из пер спек ти ве ука зи ва ња на раз ли ку из ме ђу на ци о нал ног 
ин те ре са као сред ства за по ли тич ку ак ци ју и као сред ства за по-
ли тич ку ана ли зу, Џо зеф Френ кел у књи зи На ци о нал ни ин те рес 
пред ла же де фи ни са ње на ци о нал ног ин те ре са кроз три ни воа кла-

23) Ан дре ја Ми ле тић, На ци о нал ни ин те рес у аме рич кој те о ри ји (док тор ска ди сер та ци ја), 
Фа кул тет по ли тич ких на у ка, Бе о град, 1977. Пре ма: Dra gan Si mić, Na u ka o bez bed no sti: 
sa vre me ni pri stu pi bez bed no sti, Slu žbe ni list SRJ, Be o grad, 2002, стр. 31.
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си фи ка ци је.24) Френ кел25) је пред ло жио по де лу у ко јој је на пра вио 
раз ли ку из ме ђу три на чи на упо тре бе на ци о нал ног ин те ре са:

1. Аспи ра циј ски ин те ре си: ду го роч ни, уко ре ње ни у исто-
ри ји и иде о ло ги ји, не ути чу на по ли ти ку, ре зул тат су по-
ли тич ке во ље су прот ста вље не уко ре ње но сти у де фи ни-
са не ка па ци те те за до сти за ње про кла мо ва ног ци ља;26)

2. Опе ра ци о нал ни ин те ре си: спе ци фич ни, мер љи ви, до-
сти жни и вре мен ски огра ни че ни;27)

3. Екс пла на тор ни/по ле мич ки: слу же за об ја шња ва ње, про-
це ну, ра ци о на ли за ци ју или кри ти ку по ли ти ке.28)

По де ла ко ју је пру жио Френ кел оста вља про стор за ана ли-
зу на ци о нал ног ин те ре са ма лих др жа ва. Френ кел сма тра да се на-
ци о нал ни ин те ре си та ко ђе ко ри сте у уну тра шњој по ли ти ци, и да 
су уну тра шња и спољ на по ли ти ка на ви ше ни воа ис пре пле та не, 
али да мо гу да се раз ли ку ју јед на од дру ге у ана ли зи на ци о нал-
них ин те ре са.29) Због то га би аспи ра циј ски ин те ре си под ра зу ме ва-
ли уза јам но деј ство ин те ре са ори јен ти са них ка спољ ној по ли ти ци 
и оних ко ји су усме ре ни на уну тра шњу по ли ти ку.30) У том слу ча ју 
би опе ра ци о нал ни ин те ре си ви ше би ли окре ну ти ка ме ђу на род ном 
окру же њу и због то га пре вас ход но ори јен ти са ни ка спољ ној по ли-
ти ци.31)

Сле де ће што је Френ кел по ну дио је би ло утвр ђи ва ње ди мен-
зи ја на ци о нал ног ин те ре са:32)

1. Кон текст: стра те гиј ски/вој ни, по ли тич ки/ди пло мат ски, 
еко ном ски ин те ре си;33)

24) Мла ден Ба ја гић и Ма ја Ру жић, (2014), „Кон цепт на ци о нал ног ин те ре са у те о ри ји ме ђу-
на род них од но са“, Срп ска по ли тич ка ми сао, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 
бр. 1/2014, стр. 165.

25) Jo seph Fran kel, Na ti o nal In te rest, Pra e ger Pu blis hers, New York, 1970. Пре ма: Si mon Wil li-
ams, The Ro le of the Na ti o nal In te rest in the Na ti o nal Se cu rity De ba te (Dis ser ta tion), Royal 
Col le ge of De fen ce Stu di es, Lon don, 2012, стр. 28.

26) Fran kel, стр. 31.

27) Исто, стр. 31-38.

28) Исто, стр. 35.

29) Исто, стр. 38.

30) Исто, стр. 31-38.

31) Исто, стр. 38-41.

32) Jo seph Fran kel, Na ti o nal In te rest, Pra e ger Pu blis hers, New York, 1970, стр. 54-61. Пре ма: 
Si mon Wil li ams, The Ro le of the Na ti o nal In te rest in the Na ti o nal Se cu rity De ba te (Dis ser ta-
tion), Royal Col le ge of De fen ce Stu di es, Lon don, 2012, стр. 29.

33) Исто, стр. 54-61.
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2. Са ли јент ност: зна чај, ис так ну тост, хит ност и ин тен зи-
тет ин те ре са;34)

3. За хват: ге о по ли тич ки чи ни о ци, ка па ци те ти др жа ве за 
ак ци ју, во ља по ли тич ких ли де ра.35)

Френ кел је та ко ђе раз вио и ди мен зи је дру гог ре да ко је има ју 
уло гу об ли ко ва ња ди мен зи ја пр вог ре да.36) У пи та њу су про стор на 
и вре мен ска ди мен зи ја, и ди мен зи ја ви тал них ин те ре са.37)

Има ју ћи у ви ду ра зно вр сност при сту па и од су ство кон сен-
зу са у по ку ша ји ма од ре ђе ња на ци о нал ног ин те ре са, До налд Нек-
тер лајн38) по ну дио је јед но став ни ју де фи ни ци ју: „На ци о нал ни ин-
те рес озна ча ва пер це пи ра не по тре бе и же ље јед не су ве ре не др жа ве 
у од но су на дру ге су ве ре не др жа ве ко је чи не спољ но окру же ње“.39) 
Ов де Нек тер лајн пру жа не ко ли ко по ја шње ња. Кад је у пи та њу 
пер цеп ци ја (др жав них по тре ба), „она прет по ста вља да су од лу ке 
о то ме шта је на ци о нал ни ин те рес ре зул тат по ли тич ког про це са 
у ко јем до но си о ци од лу ка (по ли тич ки ли де ри) мо гу да има ју раз-
ли чи те по гле де на то шта је ин те рес, али да се на кра ју сво ди на 
за кљу чак о зна ча ју кон крет ног пи та ња“.40) Да ље, ње го во од ре ђе ње 
су ве ре них др жа ва од но си се на „пот пу но не за ви сне др жа ве, а не 
на ме ђу на род не ор га ни за ци је или за ви сне те ри то ри је, јер... од лу ке 
о упо тре би си ле, на ме та њу тр го вин ских санк ци ја или при сту па њу 
у са ве зе до но се са мо вла де су ве ре них др жа ва“.41) Де фи ни ци ја та-
ко ђе пра ви „ди стинк ци ју из ме ђу спољ ног и уну тра шњег окру же ња 
др жа ве, где се дру го на зи ва јав ним ин те ре сом“.42) 43) На кра ју, Нек-
тер лајн на гла ша ва да де фи ни ци ја „под ра зу ме ва да се го во ри о ин-
те ре си ма др жа ве-на ци је у свом то та ли те ту, а не о ин те ре си ма при-

34) Исто, стр. 61-67.

35) Исто, стр. 67-72.

36) Si mon Wil li ams, The Ro le of the Na ti o nal In te rest in the Na ti o nal Se cu rity De ba te (Dis ser ta-
tion), Royal Col le ge of De fen ce Stu di es, Lon don, 2012, стр. 29.

37) Fran kel, стр. 73-93.

38) Do nald E. Nu ec hter lein, „Na ti o nal In te rests and Fo re ign Po licy: A Con cep tual Fra me work for 
Analysis and De ci sion-Ma king“, Bri tish Jo ur nal of In ter na ti o nal Stu di es, Po li ti cal Stu di es 
As so ci a tion, Lon don, No. 3/1976, pp. 246-266.

39) Исто, стр. 247.

40) Исто.

41) Исто.

42) Исто.

43) Пр ви је ову раз ли ку на пра вио Бирд, ко ји је за јав ни ин те рес ре као да је усме рен на уну-
тра шња пи та ња др жа ве. Оп шир ни је у: Char les A. Be ard, The Idea of Na ti o nal In te rest: An 
Analyti cal Study in Ame ri can Fo re ign Po licy, Mac mil lan, New York, 1934.
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ват них гру па, би ро кра ти ја или по ли тич ких ор га ни за ци ја“.44)Ов де 
би тре ба ло ука за ти на по тен ци јал ну не ло гич ност обра зло же ња 
ових еле ме на та у од ре ђе њу на ци о нал ног ин те ре са. Пр ви и по след-
њи еле мент де фи ни ци је до не кле мо гу да бу ду у ко ли зи ји ако се 
во ди мо да тим при ме ром по ли тич ких ор га ни за ци ја као ис кљу че них 
чи ни ла ца де фи ни са ња на ци о нал них ин те ре са. По ли тич ке ор га ни-
за ци је као не из бе жни уче сни ци про це са до но ше ња по ли тич ких од-
лу ка на ни воу др жа ве скло не су су бјек тив ној пер цеп ци ји по тре ба 
др жа ве из раз ли чи тих раз ло га. Ово је по себ но еви дент но у сла бим 
и/или мла дим де мо кра ти ја ма у ко ји ма се ин те рес по ли тич ких пар-
ти ја че сто по и сто ве ћу је са на ци о нал ним ин те ре си ма. Сва ка ко да је 
и сам Нек тер лајн био све стан огра ни че ња ова ко од ре ђе ног на ци о-
нал ног ин те ре са, те је као пред став ник при сту па по ко јем на ци о-
нал ни ин те рес пред ста вља до бар ана ли тич ки кон цепт, по ну дио и 
два кри те ри ју ма за по де лу ин те ре са, а ко ји нам у овој ана ли зи мо гу 
би ти од ко ри сти.

Пре ма пр вом кри те ри ју му на ци о нал ни ин те ре си су по де ље-
ни на че ти ри основ не по тре бе или зах те ве ко ји чи не пот пор не сту-
бо ве спољ не по ли ти ке не ке др жа ве. Нек тер лајн их на зи ва основ-
ним на ци о нал ним ин те ре си ма, и на во ди сле де ће:45)

1. Од брам бе ни ин те ре си, ко ји ма се об у хва та „за шти та др-
жа ве и ње них гра ђа на од прет ње фи зич ким на си љем ко је 
би до шло од дру ге др жа ве и/или од спољ не прет ње по 
си стем вла сти“;46)

2. Еко ном ски ин те ре си, ко ји под ра зу ме ва ју „уна пре ђе ње 
еко ном ског бла го ста ња др жа ве у од но су са дру гим др-
жа ва ма“;47)

3. Ин те ре си свет ског по рет ка, „одр жа ње ме ђу на род ног 
по ли тич ког и еко ном ског си сте ма у ко јем се др жа ве мо-
гу осе ћа ти си гур но, и у ко јем ње ни гра ђа ни и при вре да 
мо гу нор мал но да функ ци о ни шу ван ње них гра ни ца“;48)

44) Исто.

45) Ре до след ни у ком слу ча ју не тре ба да од ре ђу је при о ри тет на ве де них ин те ре са, ма да, 
уко ли ко се по ста ви мо у пер спек ти ву не по сто ја ња ка па ци те та за од бра ну др жа ве, пре о-
ста ла три ин те ре са по ста ју не бит на (Nu ec hter lein, стр. 248), те би од брам бе ни ин те ре си 
би ли „пр ви ме ђу јед на ки ма“.

46) Исто, стр. 248.

47) Исто.

48)  Исто.
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4. Иде о ло шки ин те ре си, „за шти та и уна пре ђе ње вред но-
сти ко је гра ђа ни др жа ве де ле и за ко је ве ру ју да су уни-
вер зал но до бро“.49)

Дру ги кри те ри јум за по де лу на ци о нал них ин те ре са под ра зу-
ме ва раз ли ку на осно ву при ро де и ин тен зи те та од но са до но си ла ца 
од лу ка (по ли тич ких во ђа) пре ма од ре ђе ним ме ђу на род ним про бле-
ми ма (пи та њи ма), од но сно пре ма до га ђа ји ма у дру гим др жа ва ма:50)

1. Ег зи стен ци јал ни (кри тич ни);
2. Ви тал ни (опа сни);
3. Ва жни (озбиљ ни);
4. Мар ги нал ни (уз не ми ру ју ћи).

И Фран ке ло ва и Нек тер лај но ва ма три ца те сти ра не су на кон-
крет ним до га ђа ји ма ко ји су би ли од ве ли ког зна ча ја за су пер си ле 
и ве ли ке си ле то ком и не по сред но на кон за вр шет ка Хлад ног ра та, 
та ко да овај ана ли тич ки оквир у из вор ном об ли ку ни је у пот пу но-
сти при мен љив на ма ле др жа ве. По себ но је Нек тер лајн усме рен 
на ова кве до га ђа је, па је и сам те сти рао ма три цу на кон крет ним 
до га ђа ји ма од зна ча ја за спољ ну по ли ти ку ве ли ких си ла. Ма три ца 
је про ве ре на на при ме ри ма ре а го ва ња Ве ли ке Бри та ни је на Су ец ку 
кри зу 1956. го ди не, ре ак ци је СССР и САД то ком Ку бан ске кри зе 
1962. го ди не и ре ак ци је СССР на ми ни ра ње Ха и фонг лу ке у Ви-
јет на му 1972. го ди не. Нек тер лајн за тим из вла чи осам вред но сних 
фак то ра (va lue fac tors) ко ји ути чу на до но си о це од лу ка кад раз ми-
шља ју о до га ђа ји ма или про бле ми ма ко ји су од ви тал ног зна ча ја за 
њих. У пи та њу су: бли зи на опа сно сти, при ро да прет ње, еко ном-
ски улог, сен ти мен тал на ве за ност, тип вла сти, ути цај на рав но те жу 
сна га, на ци о нал ни пре стиж, став са ве зни ка и при ја те ља.51) Упра во 
ови вред но сни фак то ри мо гу се ко ри сти ти као ин ди ка то ри за ана-
ли зу на ци о нал них ин те ре са ма лих др жа ва, по себ но у кон тек сту 
кон крет них спољ но по ли тич ких до га ђа ја.

3. АНА ЛИ ЗА НА ЦИ О НАЛ НОГ 
ИНТЕРЕСА РЕ ПУ БЛИ КЕ СР БИ ЈЕ

Ана ли за на ци о нал ног ин те ре са у срп ском је зи ку на ла же 
осврт и на се ман тич ку ди мен зи ју овог пој ма. Реч „na tion“ се у зе-
мља ма ен гле ског го вор ног под руч ја пре во ди нај че шће као др жа ва 
или збир ње них гра ђа на, док од го ва ра ју ћа срп ска реч „на ци ја“ под-

49) Исто.

50) Исто, стр. 248-249.

51) Исто, стр. 253-256.
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ра зу ме ва ис кљу чи во зна че ње ет нич ке гру пе на ви шем ступ њу раз-
во ја. Во јин Ди ми три је вић је у том сми слу ис ти цао да би „ис пра-
ван пре вод тер ми на „na ti o nal in te rest“ на срп ском гла сио др жав ни 
ин те рес, што је тер мин ко ји се вр ло рет ко ко ри сти у по ли тич ким 
из ла га њи ма у Ср би ји.52) 53) За то не би тре ба ло да из не на ђу је што у 
ко ло кви јал ним рас пра ва ма пр ва асо ци ја ци ја на овај по јам ни је ин-
те рес Ре пу бли ке Ср би је, не го ин те рес Ср ба као на ци је.54)

Уко ли ко при хва ти мо ре а ли стич ко ста но ви ште те о ре ти ча ра 
ме ђу на род них од но са по ко јем је на ци о нал ни ин те рес кључ ни по-
кре тач, али и де тер ми нан та по на ша ња др жа ва у од но су на дру ге 
др жа ве, он да про у ча ва ње на ци о нал ног ин те ре са мо же има ти и пре-
дик тив ни зна чај. Ипак, у овом ра ду ће мо на пра ви ти ко рак уна зад 
и на гла сак ста ви ти и на ак те ре и на чин на ко ји не ки ак те ри ус по-
ста вља ју или про мо ви шу од ре ђе ну иде ју или циљ као на ци о нал ни 
ин те рес.

Са др жај на ци о нал ног ин те ре са од ре ђен је и це ло куп ним 
кон тек стом у ко јем се оства ру је од ре ђе на спољ на и без бед но сна 
по ли ти ка. Тај кон текст об у хва та чи ни о це и из спољ ног и уну тра-
шњег окру же ња, ка ко по ли тич ке, еко ном ске и вој не, та ко и кул ту-
ро ло шке, исто риј ске и дру ге чи ни о це ко је опре де љу ју ће ути чу на 
мо гућ ност оства ри ва ња на ци о нал ног ин те ре са, а ко ји мо ра ју би ти 
из над ми ни мал них зах те ва (пу ког фи зич ког оп стан ка).

За то се услов но мо же кон ста то ва ти да на ци о нал ни ин те рес 
има два сег мен та, онај ко ји је ба зи чан и ко ји је ве ро ват но за јед нич-
ки за све др жа ве и под ра зу ме ва њен фи зич ки оп ста нак и ко ји чи-
ни је згро на ци о нал ног ин те ре са. На су прот то ме, по сто ји и сег мент 
на ци о нал ног ин те ре са ко ји је про ме њив, а чи ја је про мен љи вост 
по сле ди ца про ме не по тре ба и мо гућ но сти кон крет не др жа ве. Ова-
кво из во ђе ње на во ди на за кљу чак да је про мен љи ви сег мент на ци-
о нал ног ин те ре са под ло жни ји про ме на ма, као и да су те про ме не 
оче ки ва не и код ма лих др жа ва и код ве ли ких си ла и су пер си ле, 
с тим да раз ло зи ових про ме на код ма лих др жа ва и код ве ли ких 
и моћ них др жа ва има ју раз ли чи те из во ре. Оче ки ва но је да ма ле 
др жа ве про ме њи ви сег мент на ци о нал ног ин те ре са при ла го ђа ва ју 
про ме на ма у гло бал ном окру же њу (нпр. свет ска еко ном ска кри-
за, енер гет ска кри за итд.), а на ко је ма ле др жа ве има ју ми ни ма лан 

52) Vo jin Di mi tri je vić, „Te ško će u de fi ni sa nju na ci o nal nog in te re sa Sr bi je“, у збор ни ку Sr bi ja je 
va žna: unu tra šnje re for me i evrop ske in te gra ci je (при ре ди ли Vol fgang Pe trič, Go ran Svi la-
no vić, Kri stof So li oz), Sa mi zdat B92, Be o grad, 2009, стр. 157.

53) Сли чан про блем се ја вља и у оста лим сло вен ским је зи ци ма.

54) Ана ли за екс по зеа ман да та ра вла де по ка за ла је да по сто је при ме ри упо тре бе оба пој ма у 
истом кон тек сту.
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или ни ка кав ути цај. Док ве ли ке си ле и су пер си ла нај че шће мо гу 
иза зи ва ти и упра вља ти ова квим гло бал ним про ме на ма, јер има ју 
су пер и о ран ста тус у ме ђу на род ном си сте му. Због то га је, у слу ча-
ју ана ли зе на ци о нал ног ин те ре са Ре пу бли ке Ср би је, ве о ма ва жно 
од ре ди ти кључ не из во ре ко ји под сти чу про ме не у про мен љи ви јем 
сег мен ту на ци о нал ног ин те ре са. У том сми слу по треб но је ода-
бра ти и ана ли зи ра ти из во ре ко ји у до вољ ној ме ри пра те ди на ми ку 
спољ но по ли тич ке и без бед но сне ствар но сти и про ме не ко је на ста-
ју у том окру же њу, а ко је опет има ју зна ча јан ути цај на про мен љи-
ви ји сег мент на ци о нал них ин те ре са.

3.1. Стра те ги ја на ци о нал не без бед но сти

Мек на ма ра и Фиц џе ралд ста вља ју на гла сак на ја сно и не дво-
сми сле но ис ка зи ва ње на ци о нал них ин те ре са, и по њи ма „ко ли ко 
год то би ло те шко оства ри ти, у пи та њу је вре дан алат за раз ви-
ја ње по ли ти ке и про це ну ре ак ци је на уну тра шње и ме ђу на род не 
до га ђа је.“55) Сто га су „...на ци о нал ни ин те ре си не рас ки ди во ве за-
ни за на ци о нал ну без бед ност и по ли ти ку на ци о нал не без бед но-
сти.“56) Глав ни стра те гиј ски до ку мент Ре пу бли ке Ср би је, Стра те-
ги ја на ци о нал не без бед но сти, у по гла вљу На ци о нал ни ин те ре си 
у обла сти без бед но сти, у ши рем сми слу те ма ти зу је на ци о нал не 
ин те ре се. Стра те ги ја на ци о нал не без бед но сти Ре пу бли ке Ср би је 
пред ста вља „...нај ви ши стра те шки до ку мент чи јом ре а ли за ци јом 
се шти те на ци о нал ни ин те ре си Ре пу бли ке Ср би је од иза зо ва, ри-
зи ка и прет њи без бед но сти у раз ли чи тим обла сти ма дру штве ног 
жи во та“,57) од но сно, као што пи ше у уво ду са ме Стра те ги је, она 
је „...нај ва жни ји стра те шки до ку мент ко јим се утвр ђу ју осно ве по-
ли ти ке без бед но сти у за шти ти на ци о нал них ин те ре са Ре пу бли ке 
Ср би је“.58) Због то га овај прав ни акт „...пред ста вља оба ве зу ју ћи 
пред ло жак као и скуп на че ла и упут ста ва ко јих се Вла да мо ра при-
др жа ва ти при утвр ђи ва њу и во ђе њу по ли ти ке Ср би је.“59)

У Стра те ги ји се кон ста ту је да на ци о нал ни ин те ре си Ре пу-
бли ке Ср би је пред ста вља ју „из раз ви тал них вред но сти и по тре ба 

55) W. D. Mac na ma ra, and Ann Fitz-Ge rald, „A Na ti o nal Se cu rity Fra me work for Ca na da“, Po-
licy Mat ters, In sti tu te for Re se arch on Pu blic Po licy, Mon treal, No. 10/2002, стр. 11.

56) Исто.

57) За кон о од бра ни, члан 4 тач ка 14, („Сл. гла сник РС.“, бр. 116/07, 88/09, 104/09).

58) Стра те ги ја на ци о нал не без бед но сти Ре пу бли ке Ср би је, („Сл. гла сник РС.“, бр. 88/09), 
стр. 1.

59) Mi ro slav Ha džić, Us kra će na bez bed nost, Slu žbe ni gla snik, Be o grad, 2014, стр. 133.
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гра ђа на, на ро да и др жа ве“, као и да они „про из ла зе из нај ви ших 
вред но сти ко је су утвр ђе не Уста вом Ре пу бли ке Ср би је.“60)

Да ље, у Стра те ги ји пи ше да „Ре пу бли ка Ср би ја основ ним 
на ци о нал ним вред но сти ма сма тра, пре све га, не за ви сност, су ве-
ре ни тет и те ри то ри јал ни ин те гри тет, сло бо ду, јед на кост, из град њу 
и очу ва ње ми ра, вла да ви ну пра ва, де мо кра ти ју, со ци јал ну прав ду, 
људ ска пра ва и сло бо де, на ци о нал ну, ра сну и вер ску рав но прав-
ност и рав но прав ност по ло ва, не по вре ди вост имо ви не и очу ва ње 
жи вот не сре ди не“, а да се „на ци о нал не вред но сти шти те оства ри-
ва њем на ци о нал них ин те ре са.“61) Ова кво од ре ђи ва ње на ци о нал ног 
ин те ре са пре ко „на ци о нал них ви тал них“, од но сно нај ви ших вред-
но сти ко је су про пи са не Уста вом, до во ди у си ту а ци ју да се два не-
пре ци зно и оп ште по ста вље на пој ма ме ђу соб но, од но сно уза јам но 
од ре ђу ју, што умно го ме оте жа ва утвр ђи ва ње на ци о нал ног ин те ре са 
Ре пу бли ке Ср би је. Та ко ђе, ов де је оста вље но до вољ но про сто ра да 
се спро во ђе ње на ци о нал ног и ме ђу на род ног прав ног си сте ма вр-
ши од стра не по ли тич ке ели те ко ја је у да том тре нут ку на вла сти на 
на чин на ко ји то њој од го ва ра. И у да љем тек сту Стра те ги ја ула зи у 
по на вља ње без ја сног од го во ра, али ја сно упу ћу је на то да се на ци-
о нал ни ин те рес оства ру је пре ко си сте ма на ци о нал не без бед но сти: 
„На ци о нал ни ин те ре си об у хва та ју све обла сти дру штве ног жи во та 
и у са гла сно сти су са уни вер зал ним вред но сти ма и стре мље њи ма 
де мо крат ских дру шта ва са вре ме ног све та. За шти та на ци о нал них 
ин те ре са је оп шти циљ и сми сао по сто ја ња и функ ци о ни са ња си-
сте ма на ци о нал не без бед но сти.“62). Да кле, по сто ји ди рект на ве за 
из ме ђу на ци о нал ног ин те ре са и на ци о нал не без бед но сти, што је 
по себ но из ра же но у сле де ћем на во ду из Стра те ги је, у ко јем је ја-
сно да ће Ре пу бли ка Ср би ја у за шти ти на ци о нал них ин те ре са ко-
ри сти ти ка па ци те те и сред ства већ по ме ну тог си сте ма на ци о нал не 
без бед но сти: „Сво јим на ци о нал ним ин те ре си ма Ре пу бли ка Ср би ја 
де фи ни ше основ не прет по став ке за за шти ту соп стве них на ци о нал-
них вред но сти, уз ува жа ва ње ин те ре са дру гих др жа ва у ре ги о ну 
и све ту. Ње но опре де ље ње је сте да раз ви ја и уна пре ђу је до бро су-
сед ске од но се, ак тив но уче ству је у за шти ти вред но сти ко је де ли 
са др жа ва ма укљу че ним у про цес европ ских ин те гра ци ја, ве ли ким 
си ла ма и дру гим др жа ва ма са вре ме ног све та, у скла ду са соп стве-
ним на ци о нал ним ин те ре си ма. Ре пу бли ка Ср би ја је од луч на да 

60) Стра те ги ја на ци о нал не без бед но сти Ре пу бли ке Ср би је, („Сл. гла сник РС.“, бр. 88/09). 
, стр. 13.

61) Исто.

62) Исто.
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упо тре би све рас по ло жи ве ка па ци те те и ре сур се за за шти ту сво јих 
на ци о нал них ин те ре са.“63)

Ва жно је има ти у ви ду да се у Стра те ги ји на ци о нал не без-
бед но сти на ци о нал ни ин те ре си Ре пу бли ке Ср би је по ми њу на ви ше 
ме ста, али са мо у сми слу и на на чин да „об у хва та ју све обла сти 
дру штве ног жи во та и у са гла сно сти су са уни вер зал ним вред но-
сти ма“ или да „пред ста вља ју основ не прет по став ке за за шти ту 
соп стве них на ци о нал них вред но сти“ или да је „Ре пу бли ка Ср би ја 
од луч на да упо тре би све рас по ло жи ве ка па ци те те и ре сур се за за-
шти ту сво јих на ци о нал них ин те ре са“, а да се при том у Стра те ги ји 
ниг де не да је пре ци зни је од ре ђе ње, а на ро чи то не опе ра ци о на ли за-
ци ја на ци о нал ног ин те ре са. За то ис тра жи ва ње на ци о нал ног ин те-
ре са тре ба да се фо ку си ра на ин ди ка то ре ко ји би би ли пре по зна ти 
у сле де ћа два сег мен та др жав не по ли ти ке, а ко ји су до вољ но ди-
на мич ни или ко ји чак пред ста вља ју ре ак ци је пр вен стве но по ли-
тич ке ели те на ре ле вант не про ме не/до га ђа је у спољ но по ли тич ком 
и без бед но сном окру же њу. Пред ло же ни из во ри за ана ли зу би пр-
вен стве но об у хва ти ли екс по зее ман да та ра сва ке вла де, а ко ји пред-
ста вља ју оп шту плат фор му пла ни ра не по ли ти ке и ци ље ве ко је та 
вла да пла ни ра да оства ри, као и зва нич на са оп ште ња пр вен стве но 
пред став ни ка из вр шне вла сти, а у ве зи са до га ђа ји ма ко ји пре ва зи-
ла зе ре дов не ме ђу др жав не (спољ но по ли тич ке) од но се то ком ман-
да та, а мо гу ути ца ти на про ме ну на ци о нал ног ин те ре са или на чи на 
ње го вог оства ри ва ња у од ре ђе ном сег мен ту.

С об зи ром на чи ње ни цу да је ва же ћа Стра те ги ја на ци о нал-
не без бед но сти Ре пу бли ке Ср би је пи са на 2008. го ди не, као и да је 
усво је на 2009. го ди не,64) а пр вен стве но што је је ди на стра те ги ја тог 
ти па до са да, она не мо же по слу жи ти за ис пи ти ва ње ди на ми ке про-
ме на на ци о нал ног ин те ре са у пе ри о ду од 2001. го ди не до да нас. 
Ипак Стра те ги ја на ци о нал не без бед но сти сва ка ко мо же по слу жи-
ти као смер ни ца и па ра ме тар за по ре ђе ње на ци о нал них ин те ре са 
пред ста вље них у екс по зе и ма ман да та ра вла де на кон 2009. го ди не.

3.2. Екс по зеи ман да та ра вла де

Ви ше је раз ло га за ана ли зу екс по зеа ман да та ра вла де, а ов де 
ће мо на ве сти са мо нај ва жни је: 1) екс по зеи пру жа ју ви ше са др жа ја 
за ана ли зу, 2) по кри ва ју ве ћи вре мен ски оквир, 3) по кри ва ју ви ше 

63)  Исто, стр. 14.

64)  Вла да Ре пу бли ке Ср би је усво ји ла је Стра те ги ју на ци о нал не без бед но сти 2.4.2009. го-
ди не, а На род на Скуп шти на 26.10.2009. го ди не. По се бан ку ри о зи тет је што Уста вом 
Ре пу бли ке Ср би је уоп ште ни је про пи са но ко ји др жав ни ор ган је над ле жан за усва ја ње 
Стра те ги је на ци о нал не без бед но сти (чла но ви 99 и 123).
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по ли тич ких ак те ра, од но сно до но си ла ца од лу ка ко ји опе ра ци о на-
ли зу ју по ли ти ку/по ли ти ке на ци о нал не без бед но сти, мо гу чак са-
др жа ти и ман да та ро ве ко мен та ре по ли ти ке прет ход них вла да, 4) 
осе тљи вост екс по зеа на по ли тич ке про ме не и од нос по ли тич ких 
сна га је ве ћа не го код стра те гиј ских до ку ме на та, 5) екс по зеи да ју 
увид у кон крет не ре ги о нал не и гло бал не про бле ме у да том вре мен-
ском пе ри о ду.

Прет по став ку о ба зич но сти/уни вер зал но сти је згра на ци о-
нал ног ин те ре са тре ба при хва ти ти по сту ла тив но, док прет по став-
ка о ди на ми ци про мен љи вог сег мен та на ци о нал ног ин те ре са Ре пу-
бли ке Ср би је мо же би ти про ве ра ва на ана ли зом са др жа ја екс по зеа 
ман да та ра Вла де Ре пу бли ке Ср би је од 2001. го ди не до да нас (Зо-
ра на Ђин ђи ћа 2001, Зо ра на Жив ко ви ћа 2003, Во ји сла ва Ко шту ни-
це 2004. и 2007, Мир ка Цвет ко ви ћа 2008. и 2011, Иви це Да чи ћа 
2012. и 2013, и Алек сан дра Ву чи ћа 2014. го ди не). За ис пи ти ва ње 
на ци о нал ног/на ци о нал них ин те ре са Ре пу бли ке Ср би је у овом пе-
ри о ду мо же се ко ри сти ти при ла го ђе на вер зи ја Нек тер лај но ве ма-
три це (1970) у ко јој су укр ште ни основ ни ин те ре си и ин тен зи тет 
пер цеп ци је ових ин те ре са код до но си ла ца др жав них/по ли тич ких 
од лу ка. Про јек то ва ни ис тра жи вач ки мо дел под ра зу ме вао би и ана-
ли зу кон тек ста у ко јем се на ци о нал ни ин те рес по ми ње у сва ком од 
екс по зеа, а с по себ ним освр том на да те окол но сти (ме ђу на род не и 
уну тра шње). Нек тер лај но ва ма три ца та ко ђе под ра зу ме ва ис пи ти-
ва ње ин тен зи те та пер цеп ци је, а о че му се на осно ву ана ли зе екс по-
зеа мо же са мо по сред но за кљу чи ва ти.

Екс по зеи ман да та ра мо гу се по де ли ти на це ли не за да тих ци-
ље ва (усло ва за ис пу ње ње, иден ти фи ка ци је по сто је ћих про бле ма, 
про грам ских прин ци па итд.), ко ји се да ље мо гу по де ли ти у ка те го-
ри је трај них и про мен љи вих ин те ре са и ма пи ра ти по ин тен зи те ту 
њи хо ве пер цеп ци је. Циљ ана ли зе екс по зеа за да ти пе ри од био би 
тра же ње од го во ра на сле де ћа пи та ња:

1. Да ли је на ци о нал ни ин те рес Ре пу бли ке Ср би је не где са-
оп штен?

2. Да ли до но си о ци од лу ка зна ју шта је на ци о нал ни ин те-
рес?

3. Ка ко су до но си о ци од лу ка пре по зна ли на ци о нал ни ин-
те рес, на на чин на ко ји је он од ре ђен у на у ци о ме ђу на-
род ним од но си ма или на ши ри/ужи на чин?

4. Да ли је на ци о нал ни ин те рес про мен љив и ако је сте у 
ком сег мен ту?
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3.3. Зва нич на са оп ште ња ре ле вант них  

спољ но по ли тич ких и без бед но сних  
до га ђа ја (нај че шће до га ђа ја у ре ги о ну)

Вред но сни фак то ри Нек тер лај но ве ма три це65) би ли би аде-
кват ни ји за до га ђа је ка кве смо има ли у бли ској про шло сти или нас 
тек оче ку ју, а од ви ја ју се у нај бли жем окру же њу ко је би мо гло да 
се свр ста у сфе ру на ци о нал них ин те ре са Ре пу бли ке Ср би је. У ре-
ги о ну „За пад ног Бал ка на“66) ова квих до га ђа ја је би ло ви ше у по-
след њих 15 го ди на, а ов де мо же мо да по ме не мо нај ско ри је ко ји су 
игра ли ве ли ку уло гу у по ста вља њу до но си ла ца од лу ка (нај ви ших 
пред став ни ка из вр шне вла сти) у Ре пу бли ци Ср би ји пре ма њи ма. 
Обе ле жа ва ње по чет ка Пр вог свет ског ра та 2014. го ди не обе ле жи-
ли су по ку ша ји спре ча ва ња ре ви зи о ни зма кри ви це за из би ја ње ра-
та; обе ле жа ва ње 20 го ди на зло чи на у Сре бре ни ци би ло је пра ће но 
спре ча ва њем усва ја ња ре зо лу ци је Са ве та без бед но сти УН; обе-
ле жа ва ње 20 го ди на од за вр шет ка вој но-по ли циј ске ак ци је Олу ја 
и ет нич ког чи шће ња у Хр ват ској, ути ца њем на др жа ве са ве зни ке 
Хр ват ске да вој но не уче ству ју на па ра ди; обе ле жа ва ње 20 го ди на 
од зло чи на у Сре бре ни ци где се до го дио ин ци дент/атен тат на пре-
ми је ра Ву чи ћа. За тим осни ва ње су да за рат не зло чи не ко сов ских 
Ал ба на ца то ком ра та 1998. и 1999. го ди не, фор ми ра ње За јед ни це 
срп ских оп шти на и „из ба ци ва ње“ ћи ри ли це из Ву ко ва ра пред ста-
вља ју са мо не ке од ак ту ел них до га ђа ја на ко је ве ро ват но тек тре ба 
да усле де ре ак ци је у ре ги о ну. Та ко ђе, кра јем 2015. го ди не би ће обе-
ле же но 20 го ди на од пот пи си ва ња ми ров ног спо ра зу ма у Деј то ну, 
што мо же би ти при ли ка и за пре и спи ти ва ње овог до ку мен та, из ме-
ђу оста лог и, у све тлу на ја ве спро во ђе ња ре фе рен ду ма у Ре пу бли-
ци Срп ској, а што је сва ка ко ве о ма ва жно пи та ње од на ци о нал ног 
ин те ре са за Ре пу бли ку Ср би ју. Кон крет ни из во ри за ана ли зу од но-
са до но си ла ца од лу ка пре ма овим до га ђа ји ма мо гу да бу ду зва нич-
не из ја ве и са оп ште ња пред сед ни ка, пред сед ни ка вла де, ми ни ста ра 
или ди пло мат ских пред став ни ка, ин ди рект на са оп ште ња по во дом 
кон крет них до га ђа ја, про тест не но те, де мар ши, би ла те рал не по се-
те и мул ти ла те рал ни са стан ци у зе мљи и ино стран ству, за јед нич ке 

65) До га ђа ји, у сми слу Нек тер лај но ве ма три це, су кон крет не хлад но ра тов ске кри зе у ко ји ма 
др жа ве нај кон крет ни је ис ка зу ју сво је на ци о нал не ин те ре се. У кон тек сту ана ли зе на ци-
о нал них ин те ре са Ре пу бли ке Ср би је ово се мо же од но си ти и на до га ђа је ко ји не мо ра ју 
да бу ду ока рак те ри са ни као кри зе, већ као до га ђа ји ко ји пре ва зи ла зе уоби ча је не од но се 
ме ђу др жа ва ма.

66) У пи та њу је „За пад ни Бал кан“ као по ли тич ки кон структ ко ји не по сто ји као ге о граф ски 
од ре ђен ре ги он.
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из ја ве са ова квих са ста на ка, обра ћа ња на за се да њи ма ме ђу на род-
них и ре ги о нал них ор га ни за ци ја итд.

4. ЗА КЉУ ЧАК

Екс пли цит но и не дво сми сле но са оп шта ва ње на ци о нал них 
ин те ре са ни је че ста по ја ва за ма ле др жа ве, на су прот ди рект ном и 
ја сном по ста вља њу пре ма кон крет ним пи та њи ма ко је прак ти ку ју 
су пер си ле и ве ли ке си ле. Раз ло зи за ова кво ста ње су ра зно ли ки, а 
по себ но у др жа ва ма, ко је, као Ре пу бли ка Ср би ја, де ле на сле ђе про-
шло сти и ак ту ел ну по ли тич ку и еко ном ску ди на ми ку, али и без бед-
но сне про бле ме са ско ро свим зе мља ма из ди рект ног окру же ња. 
Зе мље „За пад ног Бал ка на“67) има ју исте или слич не спољ но по ли-
тич ке ци ље ве и то та ко ђе тре ба узе ти у об зир кад се ана ли зи ра ју 
на ци о нал ни ин те ре си. Не оства ру ју све др жа ве на ци о нал не ин-
те ре се под јед на ко бр зо и ква ли тет но, што код по је ди них мо же да 
иза зо ве при вре ме на од сту па ња од за цр та них ин те ре са и си ту а ци је 
у ко јој се че ка ју по вољ ни је окол но сти.

Чи ње ни ца је да се на ци о нал ни ин те ре си, из пер спек ти ве на-
уч них ис тра жи ва ча и прак ти ча ра са за па да, про у ча ва ју и ту ма че 
углав ном из угла ве ли ких си ла, што оста вља ис тра жи вач ке мо де-
ле ко ји ни су при ла го ђе ни про у ча ва њу на ци о нал них ин те ре са ма-
лих др жа ва. Због то га је од ве ли ке ва жно сти пре по зна ти по тен-
ци јал по сто је ћих мо де ла за ана ли зу и при ла го ди ти их окру же њу 
и окол но сти ма у ко ји ма те ма ле др жа ве по сто је и функ ци о ни шу. 
Та ко адап ти ра ни ис тра жи вач ки ала ти мо гу би ти из у зет но ко ри сни 
не са мо за об ја шња ва ње про ме на у до са да шњем од ре ђи ва њу на-
ци о нал них ин те ре са, већ и за по тен ци јал но пред ви ђа ње бу ду ћих 
спољ них и без бед но сних по ли ти ка из ме ђу ма лих др жа ва на ни воу 
ре ги о на, а ко је би би ле по сле ди ца (по ку ша ја) оства ри ва ња на ци о-
нал них ин те ре са сва ке др жа ве по на о соб.
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Mi lan Li po vac, Ivan R. Di mi tri je vic

NA TI O NAL IN TE REST AS ANALYTI CAL 
CON CEPT: PO TEN TIAL FOR ANALYSIS 

OF SER BIAN NA TI O NAL IN TE REST

Re su me
The con cept of na ti o nal in te rest is one of the cen tral no ti ons of 

the Re a list ap pro ach in In ter na ti o nal Re la ti ons the ory and Se cu rity Stu-
di es. The in tel lec tual ori gin of the con cept can be tra ced back to an ci ent 
Gre ek and Ro man phi lo sop hers, but is com monly ref fe red to me di e val 
Ita lian the o rist and po li ti cal advi ser Nic co lo Mac hi a vel li. So me of the 
most pro mi nent 20th cen tury the o rists po si ti o ning na ti o nal in te rest at the 
co re of in ter na ti o nal re la ti ons are Hans Mor gent hau, Ge or ge F. Ken nan, 
He nry Kis sin ger, Zbig ni ew Br ze zin ski, Ken neth Waltz, Ro bert Gil pin, 
Ale xan der L. Ge or ge, Ro bert O. Ke o ha ne, Ale xan der Wendt, so me of 
them with ex ten si ve ex pe ri en ce in the U.S. po li ti cal de ci sion-ma king 
pro cess. Na ti o nal in te rest re se ar chers pre su me that this con cept co uld 
be used in at le ast two ways. Firstly, as a me ans of po li ti cal ac tion when 
po li ti cal de ci sion-ma kers tend to “gi ve” the ir de ci si ons and ac ti ons a 
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le gi ti macy, hig hlight the ir im por tan ce and pla ce them on the top of the 
po li ti cal agen da. It co uld al so be used as a me ans of po li ti cal analysis, 
na mely as analyti cal con cept. This dis tin ction was in tro du ced by Ja mes 
Ro se nau, and was la ter ela bo ra ted by Scott Bur chill, who po in ted out 
its ret ho ri cal fun ction. The analyti cal po ten tial of na ti o nal in te rest, na-
mely the exa mi na ti on of its cog ni ti ve pos si bi li ti es is the cen tral the me 
of the pa per. For the pur po se of esta blis hing this po ten tial, aut hors ha ve 
cho sen to analyse two exi sting met ho do lo gi cal ap pro ac hes. Mo del de-
ve lo ped by Jo seph Fran kel and ma trix by Do nald E. Nu ec hter lein re pre-
sent so me of the most com monly used mo dels for the study of na ti o nal 
in te rests of gre at po wers in re la tion to the events of vi tal im por tan ce to 
tho se po wers. Fran kel pro po sed a clas si fi ca tion of the na ti o nal in te rest 
thro ugh di vi ding its use in to three ca te go ri es: aspi ra ti o nal, ope ra ti o nal, 
and ex pla na tory, and then he set out the first or der di men si ons of the 
na ti o nal in te rests: con tex tu al, sa li en ce, and sco pe. He al so in tro du ced 
the se cond or der di men si ons which ha ve to sha pe the first or der ones: 
spa ce, ti me, and vi tal in te rests. Nu ec hter lein, on the ot her hand, had the 
less com plex ap pro ach. He pro vi ded a sim ple de fi ni tion of na ti o nal in-
te rest, and ga ve two cri te ria for its di vi sion. The first one iden ti fied fo ur 
ba sic in te rests that mo ti va te sta tes: de fen ce, eco no mic, world or der, and 
ide o lo gi cal in te rests. The se cond one de fi ned its in ten sity: sur vi val, vi-
tal, ma jor, and pe rip he ral. He al so pro vi ded a set of eight va lue fac tors 
for easi er de ter mi na tion whet her the exa mi ned in te rest is vi tal or it is 
not: pro xi mity of the dan ger, na tu re of the thre at, eco no mic sta ke, sen-
ti men tal at tac hment, type of go vern ment, ef fect on ba lan ce of po wer, 
na ti o nal pre sti ge, at ti tu de of al li es and fri ends. The se met ho do lo gi es are 
cri ti cally exa mi ned in the pa per, and di scus sed from the per spec ti ve of 
small sta tes’ ap pli ca tion. The pa per con si ders the pos si bi li ti es of adap-
ta tion of the se mo dels for the pur po se of analysis of na ti o nal in te rest of 
the Re pu blic of Ser bia as an exam ple of a small sta te. It al so pro vi des 
re com men ded so ur ces of da ta for ap pli ca tion of the se adap ted mo dels, 
such as the Na ti o nal Se cu rity Stra tegy as the key do cu ment con ta i ning 
and dec la ring na ti o nal in te rests; ex posés of Pri me mi ni ster-de sig na tes 
as the sta te ments of stra te gic ori en ta ti ons of elec ted go vern ments to-
wards the na ti o nal and in ter na ti o nal is su es; of fi cial sta te ments co ming 
from re le vant po li ti cal de ci sion-ma kers on fo re ign and se cu rity po licy 
is su es.
Key words: na ti o nal in te rest, analyti cal con cept, na ti o nal se cu rity, the Re pu-

blic of Ser bia
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