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ВинкоЂурић*

ПЕТ ПРИН ЦИ ПА НО ВЕ РУ СКЕ 
МЕЂУ НА РОД НЕ ПО ЛИ ТИ КЕ У 

СВЕТЛУ ОД НО СА ПРЕ МА СР БИ ЈИ

Ре зи ме

Свака озбиљна државна међународна политика има
својепринципеиправила,исведокстратегијабилатерал
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стратешкипосматрано,СрбијајеупућенанаРусију,ипоред
развојадобросуседскиходносасадржавамаизнепосредног
окружења,морајојприоритетуспољнојполитицибитиРу
сијаисведобронамернеземљеЕУ.
Кључнеречи:Русија,петпринципа,међународнаполитика,

економија, Србија, међународни поредак, мул
типоларност, сарадња, интереси, савезници,
партнери

 По ли тич ки и еко ном ски вас крс Ру си је и де фи ни тив но 
из гра ђе ни пу ти ни зам, као син те за са вре ме них де мо кра ти-
ја, по твр дио је по сле аван ту ри стич ке ак ци је Ми ха и ла Са ка-

* Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град



ВинкоЂурић ПЕТПРИНЦИПАНОВЕРУСКЕ...

156

шви ли ја у Гру зи ји1 пет прин ци па2 на ко ји ма ће Ру си ја гра ди-
ти сво је ме ђу на род не од но се.

 Пр ви прин цип по твр ђу је до са да шње по на ша ње Ру си-
је ко ја је по што ва ла ме ђу на род ни по ре дак и све ме ђу на род не 
уго во ре, до го во ре и за ко не. Али је и спрем на да учи ни све да 
све то по шту ју и дру ги. У окви ру но во у спо ста вље них од но-
са, на мет нуо се и дру ги прин цип, по ко ме ће се Ру си ја за ла-
га ти и по што ва ти са мо мул ти-по лар ни свет, у ко ме не ће би ти 
до ми на ци је јед не др жа ве или гру пе др жа ва.

 Тре ћи еко ном ско-по ли тич ки прин цип по твр ђу је да 
Ру си ја не ће во ди ти изо ла ци о ни стич ку по ли ти ку, већ ће, еко-
ном ски и по ли тич ки са ра ђи ва ти са свим др жа ва ма на обо-
стра ну ко рист, по шту ју ћи све ин те ре се дру гих др жа ва ко ји 
не угро жа ва ју ин те ре се Ру си је. Че твр ти прин цип пред ста вља 
у из ве сном сми слу кон кре ти за ци ју тре ћег прин ци па и да је на 
зна ње сви ма у све ту да ће Ру си ја шти ти ти и за шти ти ти жи-
во те и до сто јан ство сво јих гра ђа на ма где се они на ла зи ли.

 Пе ти прин цип ко ји под ра зу ме ва ру ске сфе ре ути ца ја 
по себ но се од но си на при ви ле го ва не ин те ре се, у пр вом ре ду 
пре ма са ве знич ким др жа ва ма ко је су пре ма Ру си ји и ру ском 
на ро ду га ји ле при ја тељ ске и ср дач не од но се.

 При ва ти за ци ја Нафт не ин ду стри је Ср би је3, сам про-
цес, као и не по сре дан пе ри од по сле при ва ти за ци је по ка за ли 
су да Ру си ја и ње ни при вред ни су бјек ти по шту ју до го во ре и 
све ме ђу на род не за ко не. Та ко је, и по ред по се до ва ња ве ћин-
ског па ке та ак ци ја од стра не ру ског парт не ра, од лу че но да ће 
у од ре ђе ним слу ча је ви ма срп ска Вла да има ти пра во ве та. По-
во дом то га бив ши срп ски ми ни стар прав де, ина че члан но вог 
Управ ног од бо ра НИС-а, Ду шан Пе тро вић ис та као је да ће 
срп ски чла но ви УО у нај ве ћој мо гу ћој ме ри шти ти ти ин те ре-
се др жа ве и ње них гра ђа на.

 Ме ђу тим, за ни јан су ве ћу озбиљ ност при сту па њу 
овом це лом по слу по ка за ла је ру ска стра на јер је у Управ ни 
од бор по ста ви ла ви со ко про фе си о нал ну еки пу ко јој је ба вље-
ње наф том и га сом про фе си о нал но опре де ље ње, за раз ли ку 
1 Тро днев ни ав гу стов ски рат (2008) у ком је Ру си ја до но гу по ра зи ла гру зиј ску 

вој ску и од бра ни ла гра ђа не ко ји по се ду ју ру ски па сош у Ју жној Осе ти ји.
2 Вин ко Ђу рић, «Пу ти ни зам – исто ри ја – те о ри ја – прак са»  Ин сти тут за по-

ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2008. стр. 104.
3 10. фе бру а ра 2009. ру ска ком па ни ја Га спром њефт пре у зе ла је 51 од сто ка пи-

та ла Нафт не ин ду стри је Ср би је.
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од нас ко ји смо у УО по ста ви ли по ли ти ча ре. Чак су и гра ђа-
ни Ср би је од го ва ра ју ћи на ан ке ту4 ка да је у пи та њу Управ ни 
од бор но вог НИС-а њих 90,6 од сто, сма тра ло да ни је до бро 
што смо у ње гов но ви Управ ни од бор по ста ви ли по ли ти ча-
ре а не струч ња ке и екс пер те, као што су то учи ни ли Ру си. 
На и ме, од мах се мо ра ре ћи да на ша ак ту ел на по ли тич ка ели-
та мо ра да за бо ра ви на до са да шње по пу ли стич ко-по ли тич ко 
по на ша ње у би зни су на осно ву ког је, на при мер, но во сад ски 
МК ко мерц имао нај по вла шће ни ју це ну ма зу та. За тим се мо-
ра за бо ра ви ти на по ли тич ко опра шта ње ду го ва вој сци и по-
ли ци ји или ЈАТ-у за ис по ру че но го ри во и енер ген те. Ако је 
циљ по ста вља ња по ли ти ча ра у УО НИС-а „фри зи ра ње“ це на 
за по вла шће не ко ри сни ке истих по ли тич ких бо ја, он да се не-
ко ја ко и на ив но за бро јао.

Да по ли ти ка у Ср би ји ар би три ра и та мо где мо ра ју у 
пр вом ре ду фи гу ри са ти еко ном ски ин те ре си, упо зо рио је и 
Ран дал К. Фи лер, про фе сор еко но ми је на Hun ter ко ле џу на 
City Uni ver sity у Њу јор ку5.

„Чи ни ми се да је бан кар ски си стем у Ср би ји до ста ве зан 
за Вла ду, што про из во ди опа сност да се кре ди ти одо бра ва ју 
оним фир ма ма ко је иза бе ре Вла да, уме сто да се да је фир ма ма 
ко је мо гу да ра сту. Срп ска вла да и бан кар ски сек тор мо ра ју 
би ти ве о ма па жљи ви, јер кре ди ти не би сме ли би ти по ли тич-
ки алат, као што су САД ура ди ле са Ge ne ral Mo tor som, већ да 
усме ре но вац пре ма фир ма ма ко је има ју бу дућ ност.

У Ис точ ној Евро пи, не са мо у Ср би ји, мо жда по сто ји 
ма ло ве ћа оправ да ност за да ва ње кре ди та фир ма ма у ко ји-

4 Ис пи ти ва ње јав ног мње ња Ср би је оба вље но је те ле фон ским пу тем у пе ри-
о ду од 26. до 30. апри ла 2009. го ди не. Ан ке том је би ло об у хва ће но 1037 ис-
пи та ни ка ста ри јих од 18 го ди на. Ан ке ти ра ни су жи те љи у сле де ћим ме сти-
ма: Бе о гра ду, Пан че ву, Бо ру, Не го ти ну, Со ко Ба њи, Де спо тов цу, По жа рев цу, 
Шап цу, Кра гу јев цу, Ћу при ји, Ве ли кој Пла ни, Зре ња ни ну, Ја го ди ни, Апа ти-
ну, Но вом Са ду, Ру ми, Срем ској Ми тро ви ци, Су бо ти ци, Сме де рев ској Па-
лан ци, Ло зни ци, Ва ље ву, Гор њем Ми ла нов цу, Ни шу, Сме де ре ву и Ле сков-
цу. Ан ке та је об у хва ти ла че ти ри про блем ска пи та ња и два де мо граф ска. У 
ан ке ти је уче ство ва ло 49,8 од сто му шка ра ца и 50,2 од сто же на. Ан ке том је 
би ло об у хва ће но 1,1 од сто гра ђа на Ср би је ко ји су у ста ро сној до би од 18 и 19 
го ди на, док је нај ви ше ис пи та ни ка би ло за сту пље но у ста ро сној до би из ме ђу 
40 и 49 го ди на 27,6%. У ан ке ти је уче ство ва ло 15,7% гра ђа на у ста ро сној до-
би из ме ђу 20 и 29 го ди на, као и 24,5% гра ђа на у до би из ме ђу 30 и 39 го ди на. 
У ан ке ти је та ко ђе уче ство ва ло 19,4 од сто гра ђа на ко ји има ју ви ше од 50 а 
ма ње од 59 го ди на и 11,7 од сто ста ри јих од 60 го ди на.

5  Еко но мист, број 475, 26. 06. 2009.
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ма удео у вла сни штву има др жа ва ка ко би оста ле ли квид не 
ако функ ци о ни ше си стем за по кре та ње сте ча ја и ако се мо же 
на пра ви ти ефи ка сна ре ор га ни за ци ја фир ме. У Аме ри ци у 95 
од сто фир ми се мо же на пра ви ти ре орг ни за ци ја ка ко би оне 
по сле по сло ва ле про фи та бил но. У том слу ча ју мо же би ти ве-
о ма ма ло ште те.“

У пр ви прин цип но ве ру ске ме ђу на род не по ли ти ке спа-
да и упо зо ре ње ам ба са до ра Ру си је у Бе о гра ду Алек сан дра 
Ку ну зи на „да у Вла ди Ср би је по сто је про тив ни ци раз во ја 
ру ско-срп ских од но са и за то мо ра мо за јед нич ки да де лу је мо 
да би смо се су прот ста ви ли они ма ко ји се про ти ве са рад њи у 
обла сти енер ге ти ке.“ Ам ба са дор ни је же лео да име ну је про-
тив ни ке раз во ја ру ско-срп ских од но са, али до бро се зна да 
ан ти ру ски ло би у Вла ди Ср би је пред во ди Мла ђан Дин кић, 
ми ни стар еко но ми је ко ји пред во ди јак про а ме рич ки енер-
гет ски ло би, а ни је имун ни на зах те ве Свет ске бан ке и Ме-
ђу на род ног мо не тар ног фон да. У гру пу ан ти ру ских ло би ста 
спа да ју и Бо жи дар Ђе лић, пот пред сед ник Вла де, Ра до ван Је-
ла шић, гу ве ре нер На род не бан ке. А тре ба спо ме ну ти и не-
ко ли ци ну по ли ти ча ра бли ских Вла ди Ср би је ко ји на сва ки 
на чин ко че са рад њу Ср би је са Ру ском Фе де ра ци јом: Не над 
Ча нак, Че до мир Јо ва но вић и Вук Дра шко вић.

Ово упо зо ре ње ру ског ам ба са до ра ве за но је за дру ги 
део пр вог прин ци па но вих ме ђу на род них од но са Ру си је у 
ко јем сто ји да ће Ру си ја на сто ја ти да и дру ге, на ро чи то сво-
је ви ше де це ниј ске парт не ре на те ра да по шту ју ме ђу на род ни 
по ре дак и све ме ђу на род не уго во ре, до го во ре и за ко не.

У окви ру но во у спо ста вље них од но са, на ро чи то по сле 
ав гу стов ског ра та у Гру зи ји, на мет нуо се и дру ги прин цип, 
по ко ме ће се Ру си ја за ла га ти и по што ва ти са мо мул ти-по-
лар ни свет у ко ме не ће би ти до ми на ци је јед не др жа ве или 
гру пе др жа ва. По што ва њем овог прин ци па и за ла га њем за 
све оп шту са рад њу на ме ђу на род ном пла ну, Ру си ја је сре ди-
ном ју на 2009. у Је ка те рин бур гу ор га ни зо ва ла пр ви фор мал-
ни са мит зе ма ља БРИК (Бра зил, Ру си ја, Ин ди ја и Ки на) на 
ком је 16. ју на усво је на де кла ра ци ја. У де кла ра ци ји се ис ти-
че нео п ход ност да љег ја ча ња прав них те ме ља ме ђу на род них 
од но са, али и да „по ку ша ји да се оства ре јед но стра не пред-
но сти у од брам бе ној сфе ри под ри ва ју стра те шку рав но те жу 
у све ту“.
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- На су шни за да так оста је ја ча ње цен трал не и ко ор ди-
ни ра ју ће уло ге УН у ме ђу на род ним по сло ви ма, по ве ћа ње 
ефи ка сно сти ње них ме ха ни за ма са ци љем оси гу ра ња аде-
кват ног ре а го ва ња на са вре ме не иза зо ве и про мен љи ву по-
ли ти ку и еко ном ску ствар ност – сто ји у де кла ра ци ји зе ма ља 
БРИК. По шту ју ћи по ме ну те прин ци пе, Ру ска Фе де ра ци ја у 
од но су пре ма го ру ћем срп ском про бле му, Ко сме ту, ин си сти-
ра код свих зе ма ља у ме ђу на род ној за јед ни ци на по што ва њу 
По ве ље 1244 Ује ди ње них на ци ја. До след ност Ру си је у за јед-
нич кој бор би са Ср би јом да очу ва сво ју нео ту ђи ву ве ков ну 
те ри то ри ју Ко со во и Ме то хи ју пра ва је по твр да истин ског 
ру ског за ла га ња за по што ва ње ме ђу на род ног пра ва, осу ђу ју-
ћи ме ша ње са стра не и ре ша ва ње уну тар др жав них про бле ма 
си лом. 

 Тр ћи еко ном ско-по ли тич ки прин цип ко јим се по твр-
ђу је да Ру си ја не ће во ди ти изо ла ци о ни стич ку по ли ти ку, већ 
ће еко ном ски и по ли тич ки са ра ђи ва ти са свим др жа ва ма на 
обо стра ну ко рист по шту ју ћи све ин те ре се дру гих др жа ва ко-
ји не угро жа ва ју ин те ре се Ру си је, ре а ли зу је се за са да са ма-
лим, већ по ме ну тим, по те шко ћа ма у од но си ма из ме ђу Ср би је 
и Ру си је.

 По след њих го ди на убр за но се раз ви ја ју по ли тич ки 
од но си из ме ђу Ру си је и Ср би је; ме ђу тим, еко ном ски од но си 
ни ка ко да се при мак ну ова ко до брим по ли тич ким од но си ма. 
На и ме, спољ но тр го вин ски де фи цит у раз ме ни Ср би је и Ру-
си је до сти же алар мант не три ми ли јар де до ла ра го ди шње6. У 
свр ху пре ва зи ла же ња овог ве ли ког де фи ци та је и про ши ре ње 
спо ра зу ма о сло бод ној тр го ви ни са Ру си јом, ко јим ће се омо-
гу ћи ти ве ћи пла сман и асор ти ман срп ских ро ба на огром ном 
ру ском тр жи шту. Спољ но тр го вин ски де фи цит по ку ша ће мо 
да сма њи мо из во зом у Ру си ју: ле ко ва, на ма шта ја, пре храм бе-
них и кон ди тор ских про из во да, те пи ха и под не обло ге.

 Ка да че твр ти прин цип да је на зна ње сви ма у све ту да 
ће Ру си ја шти ти ти и за шти ти ти жи во те и до сто јан ство сво-
јих гра ђа на ма где се они на ла зи ли, он да се под ра зу ме ва да 
су стра те шки ин те ре си Ру ске Фе де ра ци је сву да где су ње-
ни гра ђа ни и ње ни по ли тич ки и еко ном ски ин те ре си, па ма-
кар то би ли у Гру зи ји, Укра ји ни, Арк ти ку, на Ко сме ту или 

6 Укуп ни из воз Ср би је у Ру си ју у 2008. био је око 550 ми ли о на до ла ра, а увоз 
не где око 3,5 ми ли јар ди до ла ра 



ВинкоЂурић ПЕТПРИНЦИПАНОВЕРУСКЕ...

160

на тлу Аме ри ке. Свет ске кре а то ре аме рич ке су пре ма ци је у 
све ту за бри ну ла је од ред ба у но вој ру ској вој ној док три ни 
од 2000. го ди не, по ко јој је Ру си ја ре зер ви са ла пра во да, ако 
за тре ба, пр ва упо тре би атом ско оруж је. Сва ко ола ко пре не-
бре га ва ње ове чи ње ни це до ве шће у за блу ду, са не са гле ди вим 
по сле ди ца ма, све др жа ве ко је по сум ња ју да је Ру си ја ствар но 
и спрем на да уда ри пр ва. Од мах се тре ба при се ти ти из ја ве 
Вла ди ми ра Пу ти на, да те по во дом ан ти те ро ри стич ке кам па-
ње у Че че ни ји: „Ако мо раш да се уме шаш у ту чу – уда рај 
пр ви, али та ко да про тив ник ви ше не мо же да се диг не“7, са-
свим је си гур но да ће ову сво ју мак си му Пу тин и ис по што ва-
ти, ако би ло ко по ку ша да угро зи стра те шке ин те ре се Ру си је 
ка ко у окви ру сво јих гра ни ца, та ко и би ло где у све ту.

 Прак тич на при ме на пе тог прин ци па ко ји под ра зу ме-
ва ру ске сфе ре ути ца ја по себ но се од но си на при ви ле го ва не 
ин те ре се у пр вом ре ду пре ма са ве знич ким др жа ва ма ко је су 
пре ма Ру си ји и ру ском на ро ду га ји ле при ја тељ ске и ср дач-
не од но се, до ка зан је по себ но у ве ков ним од но си ма ру ског и 
срп ског на ро да.

 Исто риј ски по сма тра но, на јед ној и на дру гој стра ни, 
има опо не на та ру ско-срп ског ве ков ног при ја тељ ства, а све 
та кве мо же мо свр ста ти у две гру пе: не у пу ће ни и зло на мер-
ни. На и ме, да би смо опо вр гли те зу мно гих „екс пе ра та“ ру-
ско-срп ских од но са по ко јој срп ски на род од „мај чи це“ Ру-
си је ни ка да ни је до био ни ка кву не се бич ну по моћ и да Ру си ја 
ни кад ни је шти ти ла срп ске ин те ре се, већ их је са мо ко ри сти-
ла за оства ри ва ње сво је им пе ри јал не по ли ти ке, мо ра мо по ћи 
од ца ра Ива на IV Ва си ље ви ћа Гро зног. У 16. ве ку Ср би ји је 
сти гла не се бич на пр ва по моћ ко ју је цар Иван Гро зни 1550. 
упу тио ма на сто ру Хи лан дар на Све тој Го ри. Да ни је би ло 
ца ра Ива на Гро зног и ру ске по мо ћи ко ју је он за по чео а ко-
ја је тра ја ла све до 18. ве ка, Хи лан дар и и ње го во кул тур но 
бла го и све ти ње ду хов но сти срп ског на ро да би ли би да нас 
из гу бље на про шлост. Цар Иван IV је ма на сти ру Хи лан дар 
1571. го ди не, по кло нио сво ју ку ћу, по двор је у Мо скви и то ком 
дво ве ков не ре дов не по мо ћи по што ва но је пра ви ло да Хи лан-
дар ци до ла зе у Ру си ју по по моћ сва ке три го ди не и да та да 
ко на че у њи ма да ро ва ној ку ћи8.

7 Вин ко Ђу рић, „Вла ди мир Пу тин и вас крс Ру си је“, Чи го ја штам па, Бе о град, 
2001. стр. 148.

8  Исто, стр. 199.
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 Ако ово ме до да мо нео спор не исто риј ске чи ње ни це, 
као што је та да су то ком це лог 19. ве ка у Евро пи и на Бал ка-
ну де ло ва ли ан ти ру ска про па ган да и ме ђу на род ни при ти сци 
и да је тај век био нај те же раз до бље за ру ско-срп ске од но се 
у ду гој исто ри ји ме ђу соб них од но са, он да се мо ра по ме ну ти 
и то да је Ру си ја до при не ла да у кључ ном мо мен ту до ђе до 
спа са ва ња срп ске вој ске 1915. го ди не. Са ве знич ке фло те, ита-
ли јан ска и фран цу ска, ни су хте ле да пре ве зу ис цр пље не и ти-
фу сом де сет ко ва не срп ске тру пе из не го сто љу би ве Ал ба ни је 
у Грч ку, па је пре сто ло на след ник Алек сан дар био при си љен 
да по ша ље те ле грам ру ском ца ру и мо ли за по моћ. И не тре ба 
ни ка да за бо ра ви ти, да је са мо ди рект на ин тер вен ци ја ру ског 
ца ра Ни ко ле II по кре ну ла ита ли јан ску и фран цу ску фло ту. 
Спа се на срп ска вој ска ка сни је је од и гра ла за јед но са ру ским 
до бро вољ ци ма, ко је исто ри ча ри не спо ми њу, од лу чу ју ћу уло-
гу у про бо ју Со лун ског фрон та што је са ве зни ци ма до не ло 
од лу чу ју ћу по бе ду за окон ча ње Пр вог свет ског ра та.

 Укуп но гле да но, Ср би ја је би ла и оста је стра те шки 
парт нер Ру си је на Бал ка ну, ка ко је 19. апри ла 2007. из ја-
вио у Бе о гра ду ру ски ми ни стар ино стра них по сло ва Сер геј 
Ла вров, и за то ће Ру си ја са сво је стра не учи ни ти све да из 
тог парт нер ства Ср би ја има мак си мал не ко ри сти. На дру гој 
стра ни, Ру си ја оче ку је од Ср би је да и она из пр вен стве но по-
ли тич ких раз ло га по ста не ли дер Бал ка на не са мо у тран зи ту 
енер ге на та, већ и у кре и ра њу енер гет ске по ли ти ке и укуп не 
еко ном ске са рад ње на ју гу Евро пе. Због ре а ли за ци је по ме ну-
тих ци ље ва, вр ло је зна чај но за Ру си ју и Евро пу да се до са-
да шњи тран зит га са пре ко Укра ји не, ко ји из но си 80 од сто од 
укуп ног тран зи та за ЕУ, пре у сме ри на се вер ни и ју жни ток у 
че му Ср би ја тре ба да узме што ак тив ни је уче шће.

Вин ко Джу рич
ПЯ ТЬ ПРИН ЦИ ПОВ НО ВОЙ МЕ ЖДУ НА РОД НОЙ  
ПО ЛИ ТИ КИ РОС СИИ В ОТ НО ШЕ НИИ СЕР БИИ

Ре зю ме 

Любая серьезная международная политика государ
ства имеет свои принципы и правила. Эти правила при
ветствуются,еслистратегиябилатеральныхотношений,
основанных на заявленных принципах, принимается всеми
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партнерамииучастниками.Радидостижениявзаимовыго
дывовремяпроведениябилатеральныхвстреч,пятьприн
циров международной политики России, перечисленные в
статье,должныстатьосновнымнаправлениемвсехроси
ийских партнеров, включаяСербию.ОриентированиеСер
биинаРоссиюимеетисторический,религиозный,политиче
ский,экономическийигеостратегическийподтекст.Таким
образом, развивая добрососедские отношения с соседними
государствами,приоритетноенаправлениевразвитиивне
шнейполитикидолжнооставатьсязаРоссией,неисключая
развитиясвязейсдружескинастроеннымигосударствами
ЕС.
Ключевыеслова:Россия,Сербия,пятьпринципов,междуна

родная политика, экономика, международный
порядок, многополярность, сотрудничество,
интересы,союзники,партнеры.
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