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Пред на ма се на ла зи књи га „Ју го сла ви ја и са вет Евро пе 1980 
– 2003: Ју го сла ви ја и Пар ла мен тар на скуп шти на Са ве та Евро пе од 
Ти то ве смр ти до но ве др жа ве“, др Ра то ми ра Ми ли ки ћа, на уч ног 
са рад ни ка Ин сти ту та за са вре ме ну исто ри ју из Бе о гра да. Књи га 
пред ста вља зна ча јан по ду хват ауто ра да срп ском чи та о цу пред ста-
ви до сад го то во не ис тра же ну сфе ру спољ не по ли ти ке на ше зе мље, 
кроз пре глед и ана ли зу од но са са Са ве том Евро пе – и, још пре ци-
зни је, кроз од нос и де ло ва ње ње не Пар ла мен тар не скуп шти не.

Са вет Евро пе је да нас по себ но зна ча јан због уло ге ко ју је пре-
у зео у по ста вља њу рас про стра ње них стан дар да ко ји ма се во де го-
то во све европ ске др жа ве: пре све га у обла сти вла да ви не пра ва, де-
мо крат ских ин сти ту ци ја и за шти те људ ских пра ва. У том сми слу, 
од ре ђе ни „про дук ти“ ове ор га ни за ци је, по пут Европ ске кон вен ци је 
о људ ским пра ви ма, Европ ске ко ми си је за де мо кра ти ју пу тем пра-
ва (тзв. Ве не ци јан ска ко ми си ја) и Европ ског су да за људ ска пра-
ва, да нас су оп ште при хва ће ни стан дар ди. Зна чај ове ор га ни за ци је 
про из ла зи и из ње ног па не вроп ског ка рак те ра: Са вет Евро пе има 
47 чла ни ца, те та ко об у хва та го то во све европ ске зе мље (са из у зет-
ком Бе ло ру си је, ко ја је зва ни чан кан ди дат за члан ство; и Ва ти ка на, 
ко ји је по сма трач). Књи га спе ци фи ку је од нос Ју го сла ви је и Са ве та 
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Евро пе кроз ана ли зу де ло ва ња Пар ла мен тар не скуп шти не Са ве та 
Евро пе (ПССЕ), пар ла мен тар не ди мен зи је ове ор га ни за ци је, са чи-
ње не од на ци о нал них де ле га ци ја – пред став ни ка за ко но дав них те-
ла свих зе ма ља чла ни ца (ма да тре ба на гла си ти да пред став ни ци у 
ПССЕ ни су гру пи са ни по на ци о нал ном, већ по иде о ло шком кљу-
чу – на осно ву при пад но сти па не вроп ској гру па ци ји по ли тич ких 
пар ти ја). 

Рад је струк ту ри ран хро но ло шки, кроз пре глед и ана ли зу од но-
са то ком три зна чај на пе ри о да, из ме ђу 1980. и 2003. го ди не. Аутор 
об ја шња ва за што је ода брао упра во ову епо ху за ана ли зу: осим чи-
ње ни це да се ра ди о вре ме ну из у зет них ге о по ли тич ких про ме на 
ко је су оста ви ле не са гле ди ве по сле ди це ка ко на кон ти нент у це-
ли ни, та ко и на на ше окру же ње; у на ве де ном вре мен ском окви ру 
та ко ђе се мо же пра ти ти и сво је вр сна ево лу ци ја од но са Ју го сла ви-
је и Са ве та Евро пе: од при бли жа ва ња ста ту су пу но прав ног чла на 
то ком осам де се тих, пре ко де гра да ци је од но са то ком де ве де се тих, 
па до по нов не нор ма ли за ци је и ко нач ног при је ма у члан ство 2003. 
го ди не. Ова ко за о кру же на и при ка за на „вр те шка“ од но са те мељ но 
илу стру је исто ри ју спољ но по ли тич ког по ло жа ја на ше зе мље у по-
след ње три де це ни је. Уз то, на ве де ни пе ри од, као што и сам на слов 
су ге ри ше, оме ђен је спе ци фич ним до га ђа ји ма из ов да шње исто-
ри је: 1980. пред ста вља го ди ну смр ти Јо си па Бро за, до га ђај у ко ме 
мно ги ви де пр ве на зна ке рас па да СФРЈ, док 2003. пред ста вља го-
ди ну ко нач ног не стан ка Ју го сла ви је са ма пе, те фор ми ра ња Др жав-
не за јед ни це Ср би ја и Цр на Го ра – по след ње (ла ба ве) ју го сло вен-
ске фе де ра ци је, чи ја је је ди на прак тич на свр ха би ла фа ци ли та ци ја 
мир ног раз дру жи ва ња две ре пу бли ке.

У пр вом по гла вљу, ко је се ти че пе ри о да из ме ђу 1980. и 1991. 
го ди не, аутор из но си узро ке ко ји су „на те ра ли“ ју го сло вен ско ру-
ко вод ство да усме ри ди пло мат ске ак тив но сти ка за па ду. Кључ не 
раз ло ге на ла зи у ве о ма ло шој еко ном ској си ту а ци ји, ко ја је ре зул-
тат де це ни ја не про ми шље них и нео др жи вих стра те ги ја раз во ја 
со ци ја ли стич ке Ју го сла ви је. Сла бље ње сте га хлад но ра тов ске кон-
фрон та ци је омо гу ћи ло је та да шњем че лу др жа ве да из лаз из ова-
кве си ту а ци је по тра жи у при сни јим ве за ма са за па дом – јер је сре-
ди ном осам де се тих већ по ста ло очи глед но да се др жа ве ис точ ног 
бло ка на ла зе у слич ној еко ном ској си ту а ци ји и да те шко мо гу да 
пру же по моћ у пре ва зи ла же њу кри зе. Ју го сла ви ја ин тен зи ви ра од-
но се са Са ве том Евро пе, а из ме ђу оста лог 1986. го ди не до би ја при-
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ступ Фон ду за ре ин те гра ци ју, ко јим су фи нан си ра на 22 про јек та 
на ме ње на ин те гра ци ји еми гра на та – по врат ни ка. При бли жа ва ње је 
на ста вље но, да би 1989. го ди не, СФРЈ до би ла ста тус спе ци јал ног 
го ста у ПССЕ. Зва ни чан зах тев за члан ство је под нет у фе бру а ру 
1990. го ди не, а Са вет Евро пе је од го во рио да ће Ју го сла ви ја би-
ти при мље на чим се ус по ста ви по ли тич ки плу ра ли зам (од но сно, 
одр же ви ше стра нач ки из бо ри) и ра ти фи ку је Европ ска кон вен ци ја 
о људ ским пра ви ма.

Аутор уоча ва сво је вр стан па ра докс ју го сло вен ског од но са пре-
ма Са ве ту Евро пе у до ба не из ве сне бу дућ но сти СФРЈ: док Са ве зна 
скуп шти на, са ста вље на и да ље од чла но ва СКЈ, на ста вља са про це-
сом при сту па ња, ускла ђу је за ко но дав ство и ра ти фи ку је кон вен ци-
је; скуп шти не ре пу бли ка, у ко ји ма до ми ни ра ју на ци о нал не пар ти је, 
има ју пот пу но дру га чи ју аген ду – ко ја, ако и укљу чу је при сту па ње 
ме ђу на род ним ор га ни за ци ја ма, чи ни то за по је ди нач не су ве ре не 
ре пу бли ке, а не за фе де ра ци ју. У та квој си ту а ци ји, ком би но ва ној са 
еска ла ци јом су ко ба, ПССЕ раз ма тра уво ђе ње кри те ри ју ма функ ци-
о нал но сти др жа ве као до дат ног усло ва за члан ство. Убр зо, на ра тив 
о Ју го сла ви ји се све ви ше по ме ра на кон фликт, а зе мља по чи ње 
да се тре ти ра као про блем. До ку мен ти ко је ПССЕ до но си то ком 
1991. ја сно то очи та ва ју: ма пу пу та и усло ве за члан ство за ме ни ли 
су зах те ви за ре ша ва њем су ко ба мир ним пу тем, при су ством сна га 
Ује ди ње них на ци ја и ко нач но, за уки да њем ста ту са спе ци јал ног 
го ста у ПССЕ.

Дру го по гла вље књи ге по кри ва пе ри од по след ње де це ни је 20. 
ве ка, у ком се де ша ва сво је вр сна екс пан зи ја Са ве та Евро пе ка ис-
то ку кон ти нен та, али и ета бли ра ње ове ор га ни за ци је у оно што је 
да нас по ста ла. Исто вре ме но, за на шу зе мљу ово је пе ри од ра та и 
ме ђу на род не изо ла ци је. У том кон тек сту, чла но ви ПССЕ ни су фор-
ми ра ли по се бан при ступ пре ма ју го сло вен ском кон флик ту – углав-
ном су се, по тип ском кљу чу, свр ста ва ли уз по ли ти ке др жа ва из 
ко јих су до ла зи ли. То ком 1992. го ди не и фор мал но је од ба чен зах-
тев за члан ство и уки нут ста тус спе ци јал ног го ста, те је та ко на ста-
вљен тренд изо ла ци је СРЈ. Ак тив но сти ПССЕ у ве зи са Ју го сла ви-
јом од ви ја ју се кроз ре зо лу ци је и де кла ра ци је са рат ном аген дом: 
осу ђу ју се зло чи ни, по зи ва на пре кид ва тре, апе лу је на фор ми ра ње 
Ме ђу на род ног кри вич ног су да, по вра так из бе гли ца, за шти ту кул-
тур ног на сле ђа итд. У овом пе ри о ду, при ме ћу је Ми ли кић, ја сно се 
по ка за ло да Са вет Евро пе, као уоста лом ни ЕУ, не ма ин стру мен те 
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ни ка па ци те те за окон ча ва ње су ко ба у Ју го сла ви ји, те ни не пред у-
зи ма ини ци ја ти ву и оста је па сив ни по сма трач.

На кон Деј то на, СР Ју го сла ви ја по ка зу је по нов ни ин те рес за 
Са вет Евро пе, а аутор на во ди но ви сет про бле ма ко ји се ис по-
ста вио на том пу ту: пр во бит но пи та ње сук це си је СФРЈ, а за тим 
и про бле ми око ло кал них из бо ра кра јем 1996. го ди не и ко нач но, 
отво ре на ал бан ска по бу на на Ко со ву и Ме то хи ји, по чет ком 1998. 
Прак тич но у истом пе ри о ду, до ла зи до са мо стал не ини ци ја ти ве 
Цр не Го ре и сво је вр сног отва ра ња ове ре пу бли ке ка Са ве ту Евро-
пе. То је ујед но, об ја шња ва Ми ли кић, јед на од пр вих ак тив но сти 
но вог (ста рог) цр но гор ског ру ко вод ства ка сти ца њу не за ви сно сти, 
упра во кроз ства ра ње ди стинк ци је од та да шњег ре жи ма на са ве-
зном ни воу. Упр кос на ве де ним про бле ми ма, Ју го сла ви ја је мар та 
1998. го ди не за тра жи ла пу но прав но члан ство у ор га ни за ци ји, што 
је ПССЕ ис ко ри стио да пред СРЈ по ста ви услов мир ног ре ше ња 
су ко ба на Ко со ву и Ме то хи ји. Ме ђу тим, кри за у по кра ји ни је у ме-
ђу вре ме ну еска ли ра ла и на кон цу из не дри ла тро ме сеч но бом бар-
до ва ње Ју го сла ви је.  То ком тог пе ри о да, ПССЕ углав ном по све ћу је 
па жњу кр ше њи ма пра ва Ал ба на ца на Ко со ву, из бе га ва ју ћи да осу-
ди вој ну ин тер вен ци ју на јед ну су ве ре ну зе мљу. 

Тре ћи део књи ге ана ли зи ра пе ри од од 2000. до 2003. го ди не, 
од но сно од про ме не ре жи ма у СРЈ па све до при је ма та да већ Др-
жав не за јед ни це Ср би је и Цр не Го ре у Са вет Евро пе. Аутор ука-
зу је да је ПССЕ по ка за ла ве ли ки ин те рес ка про ме на ма ко је су 
се де си ле у Ју го сла ви ји, те да је на кон њих ак це нат но вих вла сти 
ста вљен на нор ма ли за ци ју спољ но по ли тич ких од но са. У том кон-
тек сту, СРЈ је по нов но при мље на у УН и ОЕБС у но вем бру 2000. 
го ди не, а истог ме се ца је под нет но ви зах тев за члан ство у Са ве ту 
Евро пе. И овај зах тев пра ти ло је усло вља ва ње ка рак те ри стич но за 
прет ход не по ку ша је: овај пут, ре зо лу ци јом ПССЕ, тра жен је на-
ста вак де мо кра ти за ци је, ус по ста вља ње пу не са рад ње са Ха шким 
су дом, мир но ре ше ње но во на ста ле кри зе у Пре шев ској до ли ни, ре-
де фи ни ци ја од но са уну тар фе де ра ци је, нор ма ли за ци ја ре ги о нал не 
са рад ње. Аутор вр ло де таљ но об ја шња ва про цес при је ма у Са вет 
Евро пе, а по себ но уло гу Пар ла мен тар не скуп шти не, кроз ак тив-
но сти да ва ња ми шље ња, ра да из ве сти ла ца и мо ни то рин га зе мље 
кан ди да та. По себ но је за ни мљив ауто ров пре глед зна чај них „ло-
би стич ких“ на по ра ко је су ор га ни СРЈ пред у зе ли у про це су сти ца-
ња члан ства. За ис тра жи ва че овог аспек та ме ђу на род них од но са 
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сва ка ко је зна чај но упо ре ди ти све ак тив но сти ко је су се де ша ва ле 
то ком две ипо го ди не (од под но ше ња зах те ва, до ко нач ног при је ма) 
на раз ли чи тим ни во и ма вла сти. Овај про цес кру ни сан је при је мом 
у Са вет Евро пе, 26. мар та 2003. Па ра док сал но, Ју го сла ви ја ни ка-
да ни је по ста ла члан ове ор га ни за ци је, јер су од но си у фе де ра ци ји 
зва нич но ре де фи ни са ни у фе бру а ру – те је зе мља у Са вет Евро пе 
ушла под име ном Ср би ја и Цр на Го ра.

Зна чај ове мо но гра фи је ни је са мо у пре гле ду од но са ПССЕ и 
на ше зе мље – они су ауто ру по слу жи ли као основ кроз ко ји при ка-
зу је при зму од но са не са мо Са ве та Евро пе, већ и це ло куп не ме ђу-
на род не за јед ни це пре ма на шој зе мљи. Кроз ја сну хро но ло шку и 
ло гич ку ево лу ци ју те ма, од хлад но ра тов ског кон тек ста, пре ко рас-
па да Ју го сла ви је, до ко нач не де мо кра ти за ци је, аутор по ку ша ва да 
об ја сни по ло жај на ше зе мље у не ста бил ном ме ђу на род ном окру-
же њу. Рад је по себ но зна ча јан због из у зет ног оби ма из во ра ко ји ма 
се Ми ли кић слу жио: кон сул то ва на је ар хив ска гра ђа из ви ше зе ма-
ља и ин сти ту ци ја – од др жав них ор га на Ср би је и Ју го сла ви је, па до 
ар хи ва Са ве та Евро пе. Мно ги од ових до ку ме на та још увек ни су 
об ја вље ни, те тре ба ода ти при зна ње ауто ру што се при хва тио овог 
те шког по ду хва та ка ко би фраг мен ти ра ну исто риј ску гра ђу спо јио 
у ком пакт ну и пре глед ну сту ди ју. Уз то, аутор је у текст уткао ве ли-
ки број при ло га, об ја шње ња и до ку ме на та, пу тем ко јих чак и не у-
пу ће ни чи та лац ла ко мо же раз у ме ти про це се ко ји ма се књи га ба ви. 

У кон тек сту про бле ма ко ји су, по себ но на ме ђу на род ном пла-
ну, оп те ре ћи ва ли на шу зе мљу у прет ход них де сет го ди на, али и 
зна чај них ди пло мат ских ак тив но сти де ле га ци ја На род не скуп шти-
не Ре пу бли ке Ср би је у ПССЕ, ис тра жи ва чи ма да те епо хе књи га Ра-
то ми ра Ми ли ки ћа по слу жи ће као од ли чан основ за ис тра жи ва ње 
ових те ма у бу дућ но сти, али и као не пре су шан из вор за ра до ве и 
мо но гра фи је ко ји ће се ба ви ти ка ко Са ве том Евро пе, та ко и пар ла-
мен тар ном ди пло ма ти јом Ре пу бли ке Ср би је уоп ште.

 Овај рад је примљен 20. јануара 2013. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 10. 
јуна 2013. године.
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