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ИНАЦИОНАЛНАБЕЗБЕДНОСТСРБИЈЕ*

Сажетак
Про цес европ ских ин те гра ци ја пред Ср би ју по ста вља 

озбиљ не зах те ве ве за не за ре фор ме у прак тич но свим обла сти ма 
дру штве ног жи во та. Ре фор ме ко је тре ба из вр ши ти у обла сти на ци-
о нал не без бед но сти пред ста вља ју озбиљ ну ди ле му за ши ру, али и 
струч ну и по ли тич ку јав ност. У овом ра ду се ука зу је да се Европ-
ска уни ја опре де ли ла за кон цепт ко о пе ра тив не без бед нсо ти, по што 
ни јед на од чла ни ца ни је спрем на да свој на ци о нал ни су ве ре ни тет 
у овој осе тљи вој обла сти пре не се на не ку ме ђу на род ну ор га ни за-
ци ју. Зах те ви ко ји се перд Ср би ју по ста вља ју у про це су европ ских 
ин те гра ци ја од но се се на спо соб но сти да се уче ству је у за јед нич-
ким опе ра ци ја ма Европ ске уни је. Спо соб ност се од но си на два 
аспек та: по сто ја ње аде кват ног прав ног окви ра за уче шће сна га од-
бра не и дру гих сна га у за јед нич ким опе ра ци ја ма Европ ске уни је и 
ин тер о пе ра бил не ка па ци те те Вој ске Ср би је и дру гих сна га од бра-
не. Ак тив но уче шће Ср би је у мул ти на ци о нал ним опе ра ци ја ма, од 
ко јих је јед на опе ра ци ја Европ ске уни је, не двосмсле но по ка зу је да 
је Ср би ја спо соб на да пе ру зме сво је оба ве зе пре ма за јед нич кој без-
бед нсо ти Европ ске уни је ка да по ста не пу но прав на чла ни ца.
Кључ не ре чи: Европ ска уни ја; За јед нич ка спољ на и без бед но сна по ли-

ти ка; Европ ске ин те гра ци је; Си стем на ци о нал не без бед-
но сти Ре пу бли ке Ср би је.

* При пре мље но у окви ру про јек та ОдрживостидентитетаСрбаинационалнихмањи
наупограничнимопштинамаисточнеијугоисточнеСрбије (179013), ко ји се из во ди на 
Уни вер зи те ту у Ни шу – Ма шин ски фа кул тет, а фи нан си ра га Ми ни стар ство про све те, 
на у ке и тех но ло шког раз во ја РС.
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БЕЗБЕДНОСТЕВРОПСКЕУНИЈЕ

За вр ше так хлад ног ра та и не ста нак Со вјет ског Са ве за са 
свет ске ге о по ли тич ке по зор ни це за европ ски кон ти нет је ство рио 
но ву ре ал ност. Евро па је то ком хлад ног ра та би ла по де ље на из ме ђу 
два ан та го ни стич ка бло ка чи је су глав не ли ни је по де ле ишле пре ко 
цен трал не, а де лом и пре ко ју го и сточ не Евро пе. Евро па је би ла ду-
бо ко по де ље на у иде о ло шком, по ли тич ком, еко ном ском, вој ном и 
без бед но сном по гле ду. За пад на Евро па, ко ја је из хлад ног ра та иза-
шла као по бед ни ца, би ла је еко ном ски и по ли тич ки ор га ни зо ва на у 
Европ ску за јед ни цу, док се у вој ном и без бед но сном по гле ду осла-
ња ла на НА ТО као евро а тлант ски са вез ко ји се те ме љио на вој ној 
мо ћи САД. „За вр ше так хлад ног ра та је са со бом но сио две зна чај не 
по сле ди це по из град њу Евро пе, крах ко му ни стич ког си сте ма  у зе-
мља ма цен трал не и ис точ не Евро пе, а са мим тим и про ме не ге о по-
ли тич ког европ ског про сто ра, по ја ве но вих не ста бил но сти ко ји су 
зах те ва ли од го вор ни ју уло гу Евро пе на по ли тич ком и стра те шком 
пла ну, и ује ди ње ње Не мач ке, ко је је зах те ва ло ре де фи ни са ње ње не 
уло ге у европ ском ин те гра ци о ном про це су.“1)

Дру ги ва жан фак тор ко ји де тер ми ни ше европ ску без бед ност 
је оп ста нак НА ТО и на кон не стан ка Вар шав ског уго во ра. Ме ђу 
број ним европ ским ин те лек ту ал ци ма оче ки ва ло се да ће се НА-
ТО „са мо у ки ну ти“ јер је не стан ком ВУ и пре стан ком хлад ног ра та 
пре стао раз лог за ње го во по сто ја ње. Уме сто „са мо у ки да ња“ НА ТО 
је по чео са ре де фи ни са њем сво је уло ге и тра же њем ме ста у но вим 
ге о по ли тич ким окол но сти ма. Да нас НА ТО пре да ста вља чврст вој-
но по ли тич ки са вез ко ме при па да огром на ве ћи на чла ни ца Европ-
ске уни је и чи је по сто ја ње ни јед на од њих не до во ди у пи та ње. 
Од нос Европ ске уни је и НА ТО пред ста вља кључ ну де тер ми нан ту, 
али и ди ле му у да љем раз во ју европ ске без бед но сти.

Европ ске за јед ни це су то ком хлад ног ра та билe пре све га низ 
еко ном ских спо ра зу ма и у прак си је то би ла ис кљу чи во еко ном ска 
асо ци ја ци ја2). Са дру ге стра не са да шње чла ни це Европ ске уни је 
из ис точ не Евро пе, ко је су при па да ле „ко му ни стич ком бло ку“ (Че-

1) Де ја на Ву к че вић: Без бед ност и Европ ска уни ја, ИПС, Бе о град, 2008. го ди не, стр. 55.

2) ЕЕЗ (Европ ска еко ном ска за јед ни ца), на ста ла је од лу ком шест др жа ва осни ва ча За-
јед ни це за угаљ и че лик 25. мар та 1957. го ди не у Ри му. Већ овај уго вор је пред ви ђао 
стрикт ну за шти ту на ци о нал ног су ве ре ни те та свих зе ма ља чла ни ца и за ди ра ње у су ве-
ре ни тет са мо ко ли ко је нео п ход но ра ди осва ре ња за јед нич ких ци ље ва. На ини ци ја ти ву 
В. Бри та ни је, ко ја је оста ла из ван ЕЕЗ, фор ми ра на је Европ ска зо на сло бод не тр го ви не 
(ЕФ ТА). ма ја 1960. го ди не. По ред про ши ре ња на но ве др жа ве чла ни це, ЕЕЗ је са ЕФ-
ТА пот пи са ла Спо ра зум о ствар њу Европ ског еко ном ског про сто ра у Пор ту ма ја 1992. 
го ди не. Из овог спо ра зу ма је ис кљу че но све што је би ло од ви тал ног ин те ре са за ЕЕЗ. 
Иде ја о про ши ре њу Европ ског еко ном ског про сто ра на цео кон ти нент кон кре ти зо ва на 
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шка, Сло вач ка, Бу гар ска, Ру му ни ја, Пољ ска, Есто ни ја, Ле то ни ја 
и Ли тва ни ја) еко ном ски су би ле по ве за не у СЕВ3) а без бед но сно 
у Вар шав ски уго вор. По ред но вих чла ни ца из „со вјет ског бло ка“, 
Европ ској уни ји се при кљу чи ла и Сло ве ни ја, а за не ко ли ко ме се ци 
оче ку је се при кљу че ње и Хр ват ске, бив ше ју го сло вен ске ре пу бли-
ке ко је су у вре ме хлад ног ра та би ле не свр ста не, без бед но сно ни су 
при па да ле ни јед ном бло ку, а еко ном ски су са ра ђи ва ле са сви ма.  

Ша ро ли кост чла ни ца Европ ске уни је, раз ли чи ти на ци о нал-
ни ин те ре си ко ји ма се сва ка др жа ва ру ко во ди у европ ским ин те-
гра ци ја ма чи не Европ ску уни ју ве о ма сло же ном у по ли тич ком, 
еко ном ском, ор га ни за ци о ном, а пре све га у без бед но сном сми слу. 
Ва жно је на гла си ти да су све бив ше ре ал со ци ја ли стич ке др жа ве, 
ко је су по ста ле чла ни це Европ ске уни је прет ход но по ста ле чла ни-
це НА ТО. Евро а тлант ски ин те гра ци је су би ле је дин ствен про цес 
за све бив ше со ци ја ли стич ке др жа ве, где се члан ство у НА ТО сма-
тра ло као не фор мал ни услов, од но но ја сан по ка за тељ да је др жа ва 
при хва ти ла вред но сти на ко ји ма се те ме љи члан ство у Европ ској 
уни ји. Раз гра ни че ње над ле жно сти из ме ђу НА ТО и Европ ске уни-
је, по пи та њу без бед но сти Евро пе, је кључ но пи та ње за јед нич ке 
европ ске без бед но сти. Са дру ге стра не, др жа ве чла ни це љу бо мор-
но чу ва ју свој на ци о нал ни су ве ре ни тет ка да је без бед ност у пи-
та њу и не при ста ју на пре нос на ци о нал них над ле жно сти на би ло 
ко ју ме ђу на род ну ор га ни за ци ју. Због то га Уго во ри из Ма стрих та, 
Ам стер да ма и Ни це го во ре о „за јед нич кој“ а не „је дин стве ној“ без-
бед но сној по ли ти ци, из че га мо же мо за кљу чи ти да је реч о ко о пе-
ра тив ном а не си стем ском при сту пу без бед но сти Европ ске уни је.

Ства ра ње за јед нич ке спољ не и без бед но сне по ли ти ке у окви-
ру Европ ске уни је не под ра зу ме ва пре нос над ле жно сти у обла сти 
без бед но сти са на ци о нал них вла да на ин сти ту ци је Европ ске уни је, 
већ при бли жа ва ње ста во ва ме ђу чла ни ца ма и тра же ње оног што 
је за јед нич ко у на ци о нал ним по ли ти ка ма без бед но сти и од бра не. 
Уго вор из Ма стрих та у чла ну 11 ка же „Уни ја и ње не др жа ве чла-
ни це де фи ни шу и спро во де за јед нич ку спољ ну и без бед но сну по-
ли ти ку“, чи ме се на сто ји афир ми са ти иден ти тет Европ ске уни је на 

је за кључ ком Европ ског са ве та у Ко пен ха ге ну 22. ју на 1993. го ди не, ка да је утвр ђен 
но ви тип од но са. 

3) Са вет за уза јам ну еко ном ску по моћ је би ла еко ном ска ор га ни за ци ја, чи ји су чла но ви 
би ле зе мље Ис точ ног бло ка и не ке со ци ја ли стич ке др жа ве у остат ку све та. Осну так 
и де ло ва ње СЕВ-а био је од го вор на осни ва ње Ор га ни за ци је за еко ном ску са рад њу и 
раз вој у За пад ној Евро пи. СЕВ ни је био зва нич но рас пу штен, не го је ње го ва по след ња 
сед ни ца одр жа на 28. ју на 1991. го ди не у Бу дим пе шти
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ме ђу на род ној сце ни и фор ми ра ње Европ ске уни је као зна чај ног 
ме ђу на род ног фак то ра.4)  

Уго вор из Ам стер да ма иде ко рак да ље, он де фи ни ше у чла ну 
11. да „Уни ја утвр ђу је и спро во ди за јед нич ку спољ ну и без бед но-
сну по ли ти ку ко ја об у хва та све обла сти спољ не по ли ти ке и без-
бед но сти“. За разлку од Уго во ра из Ма стрих та, де фи ни ше се да 
је спољ на и без бед но сна по ли ти ка де ло Уни је а не Уни је и ње них 
чла ни ца. На тај на чин Уни ји се да је мо гућ ност да де фи ни ше вла-
сти ту спољ ну и без бед но сну по ли ти ку, ко ја мо же би ти раз ли чи та 
од спољ не и без бед но сне по ли ти ке др жа ва чла ни ца. Ауто но ми ја 
Европ ске уни је у од но су на др жа ве чла ни це до дат но се на гла ша ва 
у Уго во ру из Ни це где се на гла ша ва да ме ђу на род ни уго во ри са јед-
ном или ви ше др жа ва ве зу ју ин сти ту ци је Европ ске уни је, чи ме се 
до дат но ра ди на ја ча њу прав ног су бјек ти ви те та Уни је.

На пре ла ску из ме ђу два ве ка ин тен зив но се ра ди ло на де-
фи ни са њу бу ду ћег раз во ја Европ ске уни је у прав цу ја ча ња ње ног 
прав ног су бјек ти ви те та. Европ ски са вет је у Ни ци (7.-11. де цем бра) 
је по звао на оп шир ну ди ску си ју о бу ду ћем раз во ју ЕУ. У ди ску си ју 
су би ле укљу че не, по ред Европ ске ко ми си је и Европ ског пар ла-
мен та, пред став ни ци на ци о нал них пар ла ме на та др жа ва чла ни ца и 
екс пер ти из обла сти по ли ти ке и еко но ми је као и пред став ни ци ака-
дем ских за јед ни ца. У ову де ба ту би ли су укљу че ни и пред став ни-
ци др жа ва кан ди да та за члан ство у Европ ској уни ји. Циљ де ба те је 
био да се спро ве ду што ефи ка сни је при пре ме за Кон вен ци ју ра ди 
што бр жег до ла ска до Уста ва Евро пе. 

До но ше ње Уста ва Евро пе има ло је за циљ да се Европ ска 
уни ја кон сти ту и ше као ме ђу на род но прав ни су бјект са ка па ци те-
том за да поп ти су је ме ђу на род не уго во ре и по ста не чла ни ца ме ђу-
на род них ор га ни за ци ја. Струк ту ра „три сту ба“ је тре ба ла да бу де 
укло ње на кроз об је ди ња ва ње свих де лат но сти Европ ске уни је у 
окви ру јед ног кон сти ту ци о нал ног тек ста. Текст Уста ва је за вр шен 
18. ју на 2004. го ди не, а пот пи сан од стра не ше фо ва др жа ва или 
вла да 29. ок то бра 2004. го ди не. Ме ђу тим Устав ни ка да ни је за жи-
вео, по што је од би јен на ре фе рен ду ми ма у Фран цу ској и Хо лан ди-
ји.

На кон не у спе лих ре фе рен ду ма, ко ји су по ка за ли од су ство 
во ље гра ђа на Фран цу ске и Хо лан ди је да свој на ци о нал ни су ве ре-
ни тет пре не су на Европ ску уни ју, Европ ски са вет је са звао кон фе-
рен ци ју вла да др жа ва чла ни ца ко ја је са чи ни ла но ву Уго вор о Уста-
ву за Евро пу, око ко га су се сло жи ли ше фо ви др жа ва или вла да. 
Уго вор је пот пи сан 13. де цем бра 2007. го ди не у Ли са бо ну.

4) Ми лу тин Ја ње вић, Устав Евро пе, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2005. го ди не, стр 35.
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ЗАЈЕДНИЧКАСПОЉНАИБЕЗБЕДНОСНА
ПОЛИТИКАЕВРОПСКЕУНИЈЕ

Ства ра ње за јед ни че спољ не и без бед но сне по ли ти ке, као и 
раз ви ја ње за јед нич ких од брам бе них ка па ци те та, по сто ји као иде ја 
од осам де се тих го ди на. До са да су на том пла ну по стиг ну ти зна-
чај ни, ма да огра ни че ни ре зул та ти. Као што је већ ре че но, не мо гућ-
ност да се до не се Устав Евро пе, ко ји би Европ ску уни ју кон сти-
ту и сао као је дин ствен ме ђу на род но прав ни и по ли тич ки ен ти тет, 
предствља нај ве ћу пре пре ку ствар њу је дин стве не од брам бе не и 
без бед но сне по ли ти ке и је дин стве ног си сте ма без бед но сти Европ-
ске уни је. По ред то га НА ТО је још увек, и по све му су де ћи још 
ду го ће би ти, је ди ни функ ци о на лан вој но по ли тич ки са вез Евро пе. 
Чи ње ни ца, ко ју смо већ по ме ну ли, да су све бив ше ре ал со ци ја ли-
сти че др жа ве пр во по ста ле чла ни це НА ТО, а тек на ко то га Европ-
ске уни је, да је члан ство у НА ТО код во де ћих европ ских др жа ва 
био сиг нал да одо бре при јем Бу гар ске, Ру му ни је, Че шке, Сло вач-
ке, Ма ђар ске, Пољ ске, Есто ни је, Ле то ни је, Ли тва ни је, Сло ве ни је и 
уско ро Хр ват ске у Европ ску уни ју, ја сно го во ри да се у без бед но-
сном сми слу во де ће европ ске др жа ве, ко је су ујед но и нај у ти цај ни-
је чла ни це Европ ске уни је, осла ња ју на НА ТО. 

Уго вор из Сен Ма лоа ко ји су 1998. го ди не пот пи са ли пред-
сед ник Фран цу ске Жак Ши рак и пре ми јер Ве ли ке Бри та ни је То ни 
Блер пред ви ђао је ства ра ње за јед нич ких сна га од 60.000 вој ни ка, 
ко ји ће би ти спо соб ни да бр зо ре а гу ју на кри зе ши ром све та.5)

Све до Ма стрих та сма тра ло се да Евро па не тре ба да се ба-
ви од брам бе ним пи та њи ма, јер је НА ТО са вез пре ко ко га Евро па, 
ослон цем на САД оства ру је сво ју од бра ну. За да так За пад но е вроп-
ске уни је био је да у окви ру НА ТО де лу је на ја ча њу за јед нич кких 
ак тив но сти и спо соб но сти Евро пља на да бра не сво ју те ри то ри ју. 
Дру га чи ји став је има ла Фран цу ска ко ја је сма тра ла да европ ску 
од бра ну тре ба учи ни ти са мо стал ни јом у од но су на САД, ма да се 
ни они ни су за ла га ли за пот пу но оса мо ста љи ва ње од бра не Европ-
ске уни је. Зна чај НА ТО за европ ску без бед ност Фран цу ска је по-
твр ди ла по врат ком у вој ну ко манд ну струк ту ру НА ТО 2009. го ди-
не, из ко је је ис ту пи ла 1966. за вре ме Де Го ла.6) 

И по ред озбиљ них не сла га ња ко ја по сто је по во дом ства ра ња 
си сте ма без бед но сти Европ ске уни је, на пра вљен је од ре ђе ни про-
грес. Вла де др жа ва чла ни ца су 12. де цем бра 2003. го ди не при хва-

5) Ви ди ши ре: An tony For ster and Wil li am Wal la ce, Com mon Fo re ign and Se cu rity Po licy, Ox-
ford Uni ver sity Press, 2004. 

6)  Stan ley Hof fman, French Di lem mas and Stra te gi es, Har vard Uni ver sity Press, 1193., pp 127
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ти ле пред лог Ве ли ке Бри та ни је, Не мач ке и Фран цу ске да се у се-
кре та ри ја ту НА ТО отво ри кан це ла ри ја Европ ске уни је ко ја би би ла 
за ду же на за ко ор ди ни ра но упра вља ње од брам бе ним по сло ви ма са 
НА ТО. Циљ је био да се пред ло же не ко лек тив не ак ци је Европ ске 
уни је ко ор ди ни ра ју и по кло пе са ак тив но сти ма НА ТО. Овај до-
го вор по знат је под име ном „Бер лин плус“. По ред то га, Са вет за 
европ ску без бед ност је по стао део ин сти ту ци о нал не ар хи тек ту ре 
Европ ске уни је. У окви ру овог Са ве та пр ви пут је одр жан са ста нак 
ми ни стра од бра не чла ни ца Европ ске уни је ко ји је рас пра вљао о 
про бле ми ма европ ске ко лек тив не од бра не, што је де сет го ди на ра-
ни је би ло не за ми сли во. Фор ми ра на је и Европ ска вој на ко ми си ја, 
ко ју чи не на чел ни ци ге не рал шта бо ва др жа ва чла ни ца. На ци о нал не 
оба ве штај не слу жбе су по че ле са ја чим об је ди ња ва њем на по ра у 
окви ру по себ не ко ми си је. Европ ска од брам бе на аген ци ја је осно-
ва на у ју лу 2004. го ди не и за ду же на је за об је ди ња ва ње по да та-
ка на ци о нал них пла но ва за тро шко ве од бра не. У де цем бру 2005. 
го ди не др жа ве чла ни це су се до го во ри ле да на пр ра ве ду го ро чан 
план о спо соб но сти ма. овај план тре ба да ус гла си из град њу од-
брам бе них ка па ци те та ко ји тре ба да омо гу ће ре сур се за из вр ша ва-
ње ци ље ва ко је Европ ска уни ја по ста ви пред се бе. У та кве ци ље ве 
спа да из вр ше ње тзв. Пе тер збур шких за да та ка, о ко ји ма је по стиг-
нут до го вор још 1992. го ди не и ко ји под ра зу ме ва ју спо соб но сти да 
се пред у зи ма ју ху ма ни тар ни за да ци, за да ци спа са ва ња, одр жа ва ња 
ми ра и за да ци ору жа них сна га у упра вља њу кри за ма.7) 

Основ на ди ле ма ко је смо на гла си ли на по чет ку овог ра да: Да 
ли Европ ска уни ја тре ба да раз ви ја вој не ка па ци те те ко ји ће би ти 
не за ви сни од НА ТО? ни је от кло ње на овим по те зи ма и оче ку ју нас 
оштре де ба те ме ђу са ве зни ци ма ра ди ре ша ва ња ових пи та ња. 

Ве ли ка Бри та ни ја, ко ја се на ла зи у мно го бли жим парт нер-
ским ве за ма са САД не го са европ ским са ве зни ци ма, се нај ја че за-
ла же про тив ства ра ња би ло ка квих аран жма на ко ји би би ли не за-
ви сни од НА ТО, од но сно ко ји би европ ске са ве зни ке одво ји ли од 
за јед нич ког де ло ва ња са САД.8) 

Не сла га ње из ме ђу САД и европ ских са ве зни ка, у пр вом ре-
ду Фран цу ске и Не мач ке, би ло је нај о чи глед ни је по во дом Ира ка. 
Стра те шка не сла га ња до ко јих је том при ли ком до шло отво ри ла су 
још јед ном пи та ње из град ње са мо стал них европ ских вој них ка па-
ци те та и ре де фи ни са ње од но са из ме ђу европ ских са ве зни ка и САД 

7) Пол Теј лор, Крај европ ске ин те гра ци је, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2010. го ди не, стр. 
179.

8) Ro bert Ka gan, Pa ra di se and Po wer: Euro pe and Ame ri ca in the New World Or der, Atla tic, 
Lon don 2003.
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ка да је про из вод ња на о ру жа ња и вој не опре ме у пи та њу. Ме ђу тим, 
уну тар са мих чла ни ца Европ ске уни је по сто ји озбиљ на по де ла у 
од но су пре ма САД, и по де ла на „ста ру и но ву Евро пу“ о ко јој је 
го во рио До налд Рам сфелд. И по ред оштрих не сла га ња са САД, ме-
ђу европ ским са ве зни ци ма не по сто ји „стра те шки ан ти а ме ри ка ни-
зам“. На про тив, Фран цу ска, као јед на од две во де ће европ ске си ле, 
се ви ше при бли жи ла НА ТО и САД, и не по сто је ни ка кве ак тив-
но сти на осно ву ко јих би мо гли за кљу чи ти да се ства ра одво је ни 
европ ски си стем без бед но сти не за ви сан од НА ТО и САД. Др жа ве 
„но ве Евро пе“, под ко ји ма се под ра зу ме ва ју пре све га бив ше со ци-
ја ли стич ке др жа ве, су у не ко ли ко на вра та ја сно по ка за ле да, ка да 
је без бед ност у пи та њу ап со лут ну пред ност да ју НА ТО над Европ-
ском уни јом, а да би ла те рал ни по ли тич ки и еко ном ски од но си са 
САД за њих пред ста вља ју ап со лут ни при о ри тет. 

Има ју ћи у ви ду сва огра ни че ња ко ја по сто је у по гле ду мо-
гућ но сти раз во ја ауто ном ног си сте ма без бед но сти Европ ске уни-
је, мо же мо ре ћи да су на том по љу по стиг ну ти за вид ни ре зул та-
ти. За јед нич ка спољ на и без бед но сна по ли ти ка Европ ске уни је се 
кон ти ну и ра но уна пре ђу је.  Ли са бон ски уго вор по све тио је па жњу 
раз во ју ове обла ти, про ши ре ни су тзв „Пе терс бер шки за да ци“ на 
пре вен ци ју кон фли ка та, за јед ни че ке ме ре на раз о ру жа ва њу, раз ме-
ну вој них по да та ка, раз вој ка па ци те та за по моћ и по др шку не раз-
ви је ним зе мља ма у из град њи де мо крат ских ка па ци те та и ору жа-
них сна га на кон ору жа них кон фли ка та. 9) 

Европ ска уни ја је до са да пре у зе ла ве ли ки број ми ров них 
опе ра ци ја ши ром све та. До са да је окон ча но три на ест опе ра ци ја, 
од че га че ти ри вој не опе ра ци је, јед на ме шо ви та и се дам ци вил-
них опе ра ци ја.10) Ве ћи на опе ра ци ја у ко ји ма је уче ство ва ла, или 
још уче ству је су по ли циј ског ка рак те ра. О успе ху ко ји је Европ ска 
уни ја по сти гла у свом ан га жо ва њу по сто је раз ли чи та ми шље ња, 
али не ма сум ње да су по стиг ну ти ре зул та ти зна чај ни и да ути чу на 
ја ча ње кре ди би ли те та Уни је и ње не спо соб но сти да др жа ве чла ни-
це, али и оне ко је то ни су, мо би ли ше ра ди ре ша ва ња кон фли ка та 
ши ром све та. Европ ска уни ја по ка зу је спо соб ност у ре а ли за ци ји 
Пе тер бер шких ци ље ва и тре ба оче ки ва ти да ће се у бу дућ но сти 
ра ди ти на по ве ћа њу ка па ци те та др жа ва чла ни ца и за јед нич ких ка-
па ци те та за ефи ка сно и ефек тив но ре а ли зо ва ње ми ров них ци ље ва.

9) Ли са бон ски уго вор члан 28б. Пре у зе то од Ми лу тин Ја ње вић, ибид, стр 46.

10) Окон ча не вој не опе ра ци је ЕУ су: EUFOR Con go; AR TE MIS Con go; EUFOR Tchad; CON-
COR DIA, FYR Ma ce do nia, и ме шо ви та опе ра ци ја Su port to AMIS II Su dan/Dar fur. Европ-
ска уни ја је окон ча ла и сле де ће ци вил не опе ра ци је: EUPAT и EUPOL PRO XI MA, FYR 
Ma ce do nia; EUPM, Bo snia and Her ze go vi na; EUJUST THE MIS Ge or gia; EUS SR, Gu i nea 
Bis sau; EUPOL Kin sha sa; AMM, In do ne sia Из вор: http://www.con si li um.euro pa.eu/eeas/se-
cu rity-de fen ce/eu-ope ra ti ons/com ple ted-eu-ope ra ti ons
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Ра ди ре а ли за ци је ци ље ва За јед ни че спољ не и без бед но сне 
по ли ти ке фор ми ра на је Европ ска аген ци ја за од бра ну, ко ја се на-
ла зи под кон тро лом Са ве та Европ ске уни је и има око сто за по сле-
них.11) Глав ни за да так ове Аген ци је је хар мо ни за ци ја од брам бе них 
на по ра др жа ва чла ни ца

Ра ди опе ра тив ног во ђе ња ми си ја на те ре ну, Са вет за спољ не 
по сло ве Уни је од лу чио је 23. мар та 2012. го ди не да ак ти ви ра Цен-
тар за опе ра ци је Европ ске уни је, чи ји је за да так да ко ор ди ни ра и 
оја ча са ра њу из ме ђу ци вил них и вој них ор га ни за ци ја ан га жо ва них 
у три опе ра ци је Европ ске уни је на ро гу Афри ке. То су опе ра ци је 
EUNAV FOR опе ра ци ја ATLAN TA, чи ји је циљ за шти та по мор ских 
ху ма ни тар них кон во ја и бор ба про тив пи ра та дуж оба ла Со ма ли је, 
за тим вој на опе ра ци ја EUTM So ma li ja, EU  Tra i ning Mis sion So ma-
lia, са за дат ком да по мог не у обу ци со ма лиј ских сна га без бед но сти 
у Уган ди и ми си ја EUCAP NE STOR, чи ји је за да так по моћ у из-
град њи по мор ских ка па ци те та, укљу чу ју ћи екс перт ску по др шку у 
обла сти по мор ства. Све три опе ра ци је су по крет ну те као део Стра-
те шког окви ра Европ ске уни је за Рог Афри ке (Со ма лиј ско по лу о-
стр во), ко ји је усво јен 14. но вем бра 2011. го ди не.12)

Европ ска аген ци ја за од бра ну и Цен тар за опе ра ци је су део 
ин сти ту ци о нал не ар хи тек ту ре Европ ске уни је ко ји тре ба да омо-
гу ће за јед нич ко де ло ва ње др жа ва чла ни ца на оства ри ва њу ци ље ва 
За јед нич ке спољ не и без бед но сне по ли ти ке ЕУ. Ме ђу тим то још 
увек ни су, ни ти се пла ни ра да по ста ну, „европ ске ин сти ту ци је“, 
већ ин стру мен ти ко о пе ра ци је и ко ор ди на ци је др жа ва чла ни ца. На 
че ло опе ра ци ја на Ро гу Афри ке, по ста вљен је хо ланд ски а не ад-
ми рал „европ ске вој ске“, у опе ра ци ја ма уче ству ју бро до ви, вој но 
и ци вил но осо бље др жа ва чла ни ца а не европ ско осо бље и ка па-
ци те ти. По ред то га у пла ни ра њу и при пре ма њу опе ра ци ја ко ри сте 
се НА ТО про це ду ре и ин стру мен ти, ко јих се не од ри че ни јед на 
чла ни ца Европ ске уни је. 

СРБИЈАИЕВРОПСКАБЕЗБЕДНОСТ

При сту па ње Ср би је „европ ској без бед но сти“, пред ста вља 
јед ну од нај ве ћих не по зна ни ца ши рој јав но сти. Пр во од че га тре-
ба по ћи је да не по сто ји ни ка кав „си стем без бед но сти ЕУ“, већ 

11) О де ло кру гу Аген ци је (Euro pean De fen ce Agency (EDA) и ње ном де ло ва њу ви ди ши ре: 
www.eda.euro pa.eu

12) http://www.con si li um.euro pa.eu/eeas/se cu rity-de fen ce/csdp-struc tu res-and-in stru ments/eu-
ope ra ti ons-cen tre?lang=en 14. 03. 2013.
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се без бед ност Европ ске уни је оства ру је као кон цепт ко о пе ра тив-
не без бед но сти кроз кон три бу ци је др жа ва чла ни ца за јед нич кој 
европ ској без бед но сти. Ни јед на др жа ва чла ни ца Европ ске уни-
је ни је спрем на да на Уни ју пре не се свој су ве ре ни тет у обла сти 
без бед но сти. Ин сти ту ци је Европ ске уни је из обла сти без бед но сти 
и од бра не, ко је су по ме ну те у ра ду, пред ста вља ју ор га не ко ор ди-
на ци је ме ђу др жа ва ма чла ни ца ма и ни је ни на по мо лу ства ра ње 
за јед нич ке европ ске вој ске, за јед нич ких оба ве штај них и без бед-
но сних слу жби, за јед нич ке по ли ци је, ни ти би ло ког дру гог ор га-
на без бед но сти ко ји би при па дао Европ ској уни ји. Дру го, ве ћи на 
др жа ва чла ни ца Европ ске уни је је ујед но и чла ни ца НА ТО и сво ју 
без бед ност ви ше ве зу ју за ту ор га ни за ци ју не го за Европ ску уни ју. 
Ве ћи на по ли тич ких чи ни ла ца и део струч не јав но сти13) про ти ви се 
при кљу че њу Ср би је НА ТО, што ће без бед но сну ин те гра ци ју Ср-
би је Европ ској уни ји учи ни ти сло же ни јом не го што је био слу чај 
са дру гим ре ал со ци ја ли стич ким др жа ва ма ко је су по ста ле чла ни це 
Европ ске уни је.

Сма тра мо да је у ши рој, али и јед ном де лу струч не јав но-
сти, ва жно раз би ти илу зи је о „европ ском ра ју“ у ко ме нам не ће 
би ти по треб на вој ска ни си стем на ци о нал не без бед но сти јер ће нас 
„Евро па чу ва ти од свих без бед но сних прет њи“. На про тив, ула ском 
у Европ ску уни ју Ср би ја ће мо ра ти да оја ча вла сти ти си стем на ци-
о нал не без бед но сти ко ји ће би ти спо со бан да Ср би ји пру жи пу ну 
без бед ност, јер са мо без бед не и ста бил не др жа ве мо гу би ти чла-
ни це Европ ске уни је. По ред то га, еле мен ти сит се ма на ци о нал не 
без бед но сти Ср би је мо ра ју да се при пре ме за за јед нич ко де ло ва ње 
са сна га ма без бед но сти дру гих др жа ва чла ни ца ра ди бор бе про тив 
гло бал них и ре ги о нал них без бед но сних иза зо ва, ри зи ка и прет њи, 
от кла ња њу по сле ди ца су ко ба, по мо ћи у ста би ли за ци ји кри зних 
под руч ја, де ло ва ња у ван ред ним си ту а ци ја ма и по сти за њу свих 
дру гих ци ље ва ко ји се бу ду де фи ни са ли у окви ру Европ ске уни је. 

Ср би ја је на пра ви ла зна чај не ко ра ке у прав цу ин те гра ци је у 
Европ ску уни ју, ка да је без бед ност у пи та њу, ства ра њем аде кват-
ног прав ног окви ра за уче шће у ме ђу на род ним опе ра ци ја ма и сво-
јим ак тив ним уче шћем у се дам ме ђу на род них ми си ја од ко јих је 
јед на ми си ја Европ ске уни је14). Устав Ре пу бли ке Ср би је, За кон о 

13) До бар при мер струч не ар гу мен та цје про тив при кљу че ња Ср би је НА ТО ви ди у Ра до слав 
Га ћи но вић, Зна чај вој не не у трал но сти Ср би је у из град њи на ци о нал не без бед но сти, у 
Ср би ја- из град ња на ци о нал не без бед но сти, при ре дио Ра до слав Га ћи но вић, ИПС, Бе о-
град, 2010. 

14) Ср би ја је ан га жо ва на у шест опе ра ци ја УН и то: опе ра ци ја MO NU SCO у Др Кон го у 
ко јој уче ству је осам при пад ни ка, ор га ни зо ва них у ме ди цин ски тим за ва зду шни тран-
спорт ко ји чи не два ле ка ра, че ти ри ме ди цин ска тех ни ча ра и два штаб на офи ци ра; опе-
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од бра ни, За кон о вој сци и За кон о уче шћу Вој ске Ср би је и дру гих 
сна га од бра не у мул ти на ци о нал ним опе ра ци ја ма ван гра ни ца Ре-
пу бли ке Ср би је чи не прав ни оквир на осно ву ко га се срп ске сна ге 
без бед но сти мо гу ан га жо ва ти у мул ти на ци о нал ним опе ра ци ја ма и 
пред у зи ма ти дру ге за јед нич ке ак тив но сти. 

Уче шће у мул ти на ци о нал ним опе ра ци ја ма пред ста вља је-
дан од на чи на на ко је се оства тру је од бра на Ре пу бли ке Ср би је ( 
За кон о од бра ни члан 5). Упо тре ба и при пре ма Вој ске Ср би је и 
дру гих сна га од бра не за уче шће у мул ти на ци о нал ним опе ра ци ја ма 
ван гра ни ца Ре пу бли ке Ср би је, пра ва и оба ве зе над ле жних ор га на 
и уче сни ка у тим опе ра ци ја ма, фи нан си ра ње тро шко ва уче шћа и 
дру га пи та ња од зна ча ја за из вр ша ва ње ми си ја и за да та ка у очу-
ва њу без бед но сти и ми ра у све ту и пру жа њу ху ма ни тар не по мо ћи 
дру гим др жа ва ма у кри зним си ту а ци ја ма ре гу ли са ни су За ко ном о 
уче шћу Вој ске Ср би је и дру гих сна га од бра не у мул ти на ци о нал-
ним опе ра ци ја ма ван гра ни ца Ре пу бли ке Ср би је.

На овај на чин ства ра ју се усло ви да се упо тре ба Вој ске Ср-
би је и дру гих сна га од бра не у мул ти на ци о нал ним опе ра ци ја ма ван 
гра ни ца Ре пу бли ке Ср би је ре гу ли ше у скла ду са Уста вом утвр ђе-
ном оба ве зом из чла на 140. Уста ва ко ји утвр ђу је да се Вој ска Ср би-
је мо же упо тре би ти ван гра ни ца Ре пу бли ке Ср би је са мо по од лу ци 
На род не скуп шти не, а у скла ду са утвр ђе ним без бед но сним ин-
те ре си ма и ствар ним по тре ба ма од бра не Ре пу бли ке Ср би је пре ма 
стра те гиј ским до ку мен ти ма о од бра ни и обез бе ди ње но уче шће у 
одр жа ва њу на ци о нал не, ре ги о нал не и ко лек тив не без бед но сти у 
све ту и из вр ша ва ње оба ве за у окви ру За јед ни че спољ не и без бед-
но сне по ли ти ке, на кон сту па ња у пу но прав но члан ство Европ ске 
уни је.

За ко ном је од ре ђен пред мет и ак тив но сти Вој ске Ср би је и 
дру гих сна га од бра не у мул ти на ци о нал ним опе ра ци ја ма ко је се 
ре гу ли шу овим За ко ном , као и де фи ни са ње мул ти на ци о нал них 
опе ра ци је ван гра ни ца Ре пу бли ке Ср би је у ко је се мо гу упу ћи ва ти 

ра ци ја  UN MIL у Ли бе ри ји у ко јој уче ству ју че ти ри офи ци ра у функ ци ји вој них по сма-
тра ча; опе ра ци ја UNO CI у Оба ли Сло но ва че у ко јој уче ству ју три офи ци ра у функ ци ји 
вој них по сма тра ча; опе ра ци ја UN FICYP на Ки пру у ко јој уче ству је 46 при пад ни ка од 
ко јих је дан штаб ни офи цир, два по сма тра ча за ве зу,  шест чла но ва па тро ле од ко јих 
су два под о фи ци ра и че ти ри про фе си о нал на во ји ка и 37 при пад ни ка пе ша диј ског во-
да; опе ра ци ај UNI FIL у Ли ба ну са 47 при пад ни ка од ко јих 6 штаб них офи ци ра,  пет 
чал на о ва НЕП-а и 36 при пад ни ка пе ша диј ског во да; опе ра ци ја UNT SO рас по ре ђе на на 
Бли слом ис то ку у ко јој уче ству је је дан офи цир као вој ни по сма трач. По ред то га Ср би ја 
уче ству је и у опе ра ци ји Европ ске уни је EUTM у Со ма ли ји, са јед ним са ни тет ским офи-
ци ром ко ји је шеф са ни тет ске слу жбе у ми си ји.

 По да ци пре у зе ти са сај та:  http://www.vs.rs/in dex.php?con tent=bce7dcf0-fd29-102b-9fa8-
28e40361dc2e 15. 03. 2013.
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при пад ни ци Вој ске Ср би је или дру гих сна га од бра не, а у скла ду 
са Уста вом утвр ђе ним и за ко ном про пи са ним ми си ја ма и за да ци ма 
Вој ске Ср би је и дру гих сна га од бра не. Ово ре ше ње је уса гла ше но 
са чла ном 5. став 1. тач ка 4, чла ном 6. став 2. и чла ном 8. За ко на о 
од бра ни ко ји се од но се на оба ве зе при пре ме и уче шћа Вој ске Ср-
би је и дру гих сна га од бра не у мул ти на ци о нал ним ак тив но сти ма 
ко је се пред у зи ма ју у окви ру си сте ма ко лек тив не без бед но сти и 
си сте ма ко лек тив не од бра не у скла ду са ме ђу на род но пре у зе тим 
оба ве за ма Ре пу бли ке Ср би је. Ово ре ше ње омо гу ћа ва да се Вој ска 
Ср би је и дру ге сна ге од бра не мо гу не сме та но ан га жо ва ти у окви ру 
опе ра ци ја Европ ске уни је, што је на нај бо љи на чин до ка за но на-
шим уче шћем у опе ра ци ју Европ ске уни је EUTM у Со ма ли ји. У тој 
опе ра ци ји Ср би ја уче ству је са јед ним са ни тет ским офи ци ром, ко ји 
је шеф са ни те та Ми си је. Ово уче шће би се мо гло, у опе ра тив ном 
сми слу, сма тра ти сим бо лич ним, али оно по ка зу је да су у Ср би ји 
ство ре не све прав не прет по став ке за не сме та но ан га жо ва ње на ших 
сна га у опе ра ци ја ма Европ ске уни је, чи ме до ка зу је мо да се, ка да је 
без бед ност у пи та њу, Ср би ја при пре ми ла да бу де кре ди бил на чла-
ни ца Европ ске уни је.

Као мул ти на ци о нал не опе ра ци је у сми слу овог За ко на пред-
ви ђа ју се: опе ра ци је очу ва ња, одр жа ва ња и из град ње ми ра у све-
ту; опе ра ци је спре ча ва ња су ко ба и ус по ста вља ње ми ра; за јед нич ке 
од брам бе не опе ра ци је у скла ду са про пи си ма о од бра ни; опе ра ци је 
пру жа ња по мо ћи у от кла ња њу по сле ди ца ме ђу на род ног те ро ри зма 
и те ро ри стич ких на па да ве ћих раз ме ра и уче ство ва ње у ху ма ни-
тар ним опе ра ци ја ма у слу ча ју при род них, тех нич ко-тех но ло шких 
и еко ло шких не сре ћа ве ћих раз ме ра и пру жа ње по мо ћи у кри зним 
си ту а ци ја ма.

На ве де на де фи ни ци ја мул ти на ци о нал них опе ра ци ја пот пу-
но је у скла ду са Пе тр збур шким за да ци ма и омо гу ћа ва да се у ове 
опе ра ци је укљу чи мно го ши ри круг струч ња ка, ко ји ни су ве за ни за 
од бра ну, чак ни за без бед ност у ши рем сми слу, не го за из град њу 
др жав них ин сти ту ци ја и функ ци о ни са ње де мо крат ског си сте ма. 
Ова кве ак тив но сти су нпр. по др шка ци вил ном дру штву, ор га ни за-
ци ја из бо ра, по др шка ка зне но-по прав ним си сте ми ма др жа ве, по-
др шка пра во суд ном си сте му др жа ве, итд. Ово је у скла ду са но-
вим иза зо ви ма ко је ова кве вр сте ми си ја ну жно прет по ста вља ју. 
Ми ров не ми си је Европ ске уни је се не схва та ју ви ше као ства ра ње 
„там пон зо на“, од но сно фи зич ко раз два ја ње су ко бље них стра на, 
већ као по моћ у ре ша ва њу кон флик та, али и пост-кон фликт ној из-
град њи и об но ви дру штва. Оту да у са вре ме ном кон цеп ту ми ров-
них ми си ја, од но сно мул ти на ци о нал них опе ра ци ја, има ме ста за 
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струч ња ке нај ра зли чи ти јих про фи ла, ко ји ће да ти свој до при нос на 
спе ци фич ним за да ци ма ко ји че сто не ма ју ди рект не ве зе са Вој ском 
и ње ним ак тив но сти ма (у нај ши рем сми слу схва ће но, ове опе ра-
ци је мо гле би укљу чи ва ти и струч ња ке из обла сти по љо при вре де, 
школ ства, др жав не упра ве, ин же ње ре, и слич не про фи ле).

Уну тра шња без бед ност Ср би је, као и уну тра шња без бед ност 
дру гих чла ни ца Европ ске уни је, и да ље оста је у до ме ну ис кљу чи ве 
уну тра шње над ле жно сти др жа ве. На по ри ко је тре ба чи ни ти у очу-
ва њу др жав ног су ве ре ни те та, те ри то ри јал не це ло ви то сти, лич не и 
имо вин ске си гур но сти гра ђа на и да ље ће би ти над ле жност на ших 
др жав них ор га на и у том сми слу не тре ба оче ки ва ти ни ка кву по моћ 
из Европ ске уни је. Ме ђу тим, члан ство у Европ ској уни ји омо гу ћи 
ће нам да лак ше ре ша ва мо про бле ме ве за не за ка па ци те те на шег 
си сте ма без бед но сти, по себ но у на бав ци са вре ме ног на о ру жа ња и 
вој не опре ме. Члан ство у Европ ској уни ји, до но си тзв. „ди ви ден ду 
без бед но сти“, што под ра зу ме ва да си гур не др жа ве лак ше при вла че 
ин ве сти то ре и лак ше оства ру ју еко ном ски раст. „Ди ви ден да без-
бед нсо ти“ до при но си све у куп ном еко ном ском раз во ју, што омо гу-
ћа ва по ве ћа ње бу џе та за од бра ну и на бав ку са вре ме них сред ста ва, 
а са дру ге стра не омо гу ћа ва да се та сред ства на ба вља ју по по вољ-
ни јим усло ви ма јер је на о ру жа ње и вој на опре ма „по ли тич ка ро-
ба“, ко ја се са ве зни ци ма да је по по вољ ни јим усло ви ма.

Мо же мо за кљу чи ти да је Ср би ја, у обла сти без бед но сти, 
ство ри ла усло ве за при сту па ње Европ ској уни ји, по што по сто ји 
аде ква тан прав ни оквир за ан га жо ва ње на ших сна га од бра не и дру-
гих сна га у окви ру за јед нич ких опе ра ци ја Европ ске уни је. По ред 
то га, на пла ну уну тра шње без бед но сти, без бед но сти гра ни ца, по-
ли циј ским про це ду ра ма за са рад њу и раз ме ну ин фор ма ци ја, Ср би-
ја је ис пу ни ла све стан дар де и са пу ним пра вом мо же мо ре ћи да је 
по том пи та њу чак ис пред не ких пу но прав них чла ни ца Европ ске 
уни је. 
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THEPROCESSOFEUROPEANINTEGRATION
ANDSERBIANNATIONALSECURITY

Resume
Abi lity and re a di ness of Re pu blic of Ser bia to join “Euro pean 

se cu rity” or in ot her words to ac com plish tasks of jo int fo re ign se cu-
rity po li tics in co o pe ra tion with ot her sta te-mem bers of the Euro pean 
Union can not be qu e sti o ned. In con trast to eco no mic and po li ti cal is su-
es which de mand much mo re ef forts for re ac hing stan dards of the Euro-
pean Union, in the fi eld of se cu rity it is ne ces sary to ma ke a le gal fra me 
for en ga ge ment of for ce units in ope ra ti ons of the Euro pean Union and 
for de ve lop ment of in ter o pe ra ble ca pa city of ar med and ot her for ces 
en ga ged for ac ti vity with the for ces of ot her sta tes wit hin ope ra ti ons of 
the Euro pean Union.

The Re pu blic of Ser bia op ted for a co o pe ra ti ve ap pro ach to se cu-
rity in all its stra te gic-doc tri nal do cu ments and laws re gu la ting the fi eld 
of na ti o nal se cu rity. In this sen se the re we re cre a ted all con sti tu ti o nal 
and le gal pre con di ti ons for en ga ge ment of the Ser bian se cu rity for ces 
and ot her for ces in the ope ra ti ons of the Euro pean Union. In ad di tion, 
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the Army of Ser bia, the for ce units of Mi ni stry of In ter nal Af fa irs and 
ot her for ces which co uld be en ga ged in the in ter na ti o nal ope ra ti ons 
ha ve de ve lo ped pro ce du res for jo int ac ti vity wit hin the fra me of the 
ope ra ti ons of the Euro pean Union re pre sen ting a per ma nent con tent of 
edu ca tion and tra i ning of mem bers of the Army of Ser bia and Mi ni stry 
of In ter nal Af fa irs.

For pur po se of se lec tion of the mem bers of the Army of Ser bia 
and ot her de fen ce for ces and for pur po se of the se lec tion of the ir tra i-
ning and pre pa ra ti ons for the ir par ti ci pa tion in mul ti na ti o nal ope ra ti ons 
out si de of the bor ders of the Re pu blic of Ser bia the re was esta blis hed a 
Cen ter for Pe a ce Ope ra ti ons wit hin the Ge ne ral Staff He a dqu ar ters of 
the Army of Ser bia and it is in char ge of ope ra ti o nal ma na ge ment of all 
ac ti vi ti es re la ted to the par ti ci pa tion of Ser bia in the ope ra ti ons of the 
Euro pean Union. A best pro of of the re a di ness of Ser bia for the par ti-
ci pa tion in the ope ra ti ons of the Euro pean Union is the par ti ci pa tion of 
one me di cal of fi cer in the Mis sion of the Euro pean Union EUTM in 
So ma lia. Alt ho ugh the par ti ci pa tion of Ser bian in this ope ra tion is just 
symbo li cal one, it is the pro of of fun cti o na lity of le gal pro ce du res and 
exi sten ce of pro fes si o nal and ope ra ti o nal ca pa ci ti es of the Re pu blic of 
Ser bia and its se cu rity for ces for the par ti ci pa tion in the ope ra ti ons of 
the Euro pean Union. On the ba sis of the abo ve men ti o ned facts we can 
con clu de that from the aspect of ca pa city for the par ti ci pa tion in jo int 
se cu rity ef forts of the Euro pean Union the Re pu blic of Ser bia is al ready 
ready for full mem ber ship in the Euro pean Union.
Keywords: Euro pean Union; Com mon Fo re ign and Se cu rity Po licy, Euro-

pean In te gra tion, System of Na ti o nal Se cu rity of the Re pu blic of 
Ser bia.

* Овај рад је примљен 08. маја 2013. године а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
10. јуна 2013. године.
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