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NАТО И СРБИЈА

У интервјуу београдским дневним новинама Press (9. јануар 2010), министар одбране 
Србије Драган Шутановац везао је прихватање европског система вредности за сарадњу 
са евроатлантским системом безбедности. У делу јавности ово је било протумачено као 
покушај да Србија крене путем чланства у Организацији северноатлантског уговора  
(NАТО). У покушају да спрече да се прогура чланство у NАТО „иза леђа грађана“, „200 
српских интелектуалаца“ позвали су на одржавање референдума о овом питању. Овиме 
је  отворена дискусија о NАТО у Србији. У тој дискусији, чули су се најчешће аргументи: (1) 
потреба за демократском расправом пре предузимања тако значајног корака и неопходност 
референдума; (2) питање прокламоване „неутралности“ Србије; и (3) нарушавање односа са 
Русијом.

ДЕМОКРАТСКА РАСПРАВА, РЕФЕРЕНДУМ И НЕУТРАЛНОСТ СРБИЈЕ

Бомбардовање СР Југославије у пролеће 1999. г. учинило је NATO најнепопуларнијим брендом у 
Србији. Непопуларна перцепција NATO у Србији је у нескладу са одличним односима које Србија 
има са њеним чланицама као што су Грчка, Италија, Шпанија, Словачка, Румунија, Немачка, Чешка, 
Уједињено Краљевство (чланице и ЕУ и NATO), али и са Норвешком, Канадом и САД (само чланице 
NATO). Све ове државе снажно подржавају Србију, како политички тако и финансијски. 

Као директна последица емотивне реакције на бомбардовање и превише обазриве ПР политике 
како српских елита тако и NATO чланица, просечан грађанин није био у прилици да сазна да су 
безбедносна политика ЕУ и NATO веома повезане, а да је одвајање NATO од самих држава чланица 
и нетачно и немогуће. Од демократских промена 2000. године западне владе су се усредсредиле на 
процес европских интеграција Србије, подстичући српске елите да спроводе неопходне реформе. 

Недостатак информација утиче на популарност „бренда NATO“ у Србији. Самим тиме, за било какву 
демократску расправу, потребно је пре свега осврнути се на неколико чињеница:

Пре свега, приступање NATO није могуће обавити тајно. Црна Гора је, на пример, постала члан 
ПзМ истовремено са Србијом, крајем 2006. године. Свој Индивидуални програм партнерства 
(даље у тексту IPP)  је поднела 2008. године, а Индивидуални акциони план партнерства (IPAP) и 
програм Интензивираног дијалога су отпочели практично истовремено, средином 2009. године. У 
децембру 2009. године Црна Гора је добила свој Акциони план за чланство (даље у тексту MAP), који 
представља завршни корак између ПзМ и процеса приступања NATO. Иако би могли да приметимо 
да је поступак приступања чланству ове земље NATO текао брже него код неких других држава, 
јасно је да је процес дуг и поступан. Самим тиме, и приступање Србије чланству у NATO не би могло 
бити тајно. Проста рачуница сведочи да би Србија у најбржој варијанти могла да приступи NATO тек 
2013. године. Стога, постоји више него довољно времена за демократску и плодотворну дискусију о 
овом важном питању.
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Осим тога, државе не преносе ни један део свог суверенитета на NATO. За разлику од ЕУ, NATO 
нема „сопствену вољу“ нити надлежност независну од политика држава чланица. У овој Алијанси 
до одлуке се долазе консензусом свих. На пример, иако се државе чланице нису противиле 
бомбардовању СРЈ 1999. године, неколико њих се и даље противи признавању независности 
Косова од стране NATO као међународне организације. Самим тиме, тешко је правно оправдати 
позив за референдум у Србији. Према Уставу Србије, референдум је један од начина испољавања 
народног суверенитета, заједно са бирањем представничког тела и народном иницијативом. 
Истовремено, референдум је једина форма испољавања народног суверенитета која је ограничена: 
члан 108. Устава предвиђа, наиме, да обавезе које проистичу из међународних споразума не 
могу бити предмет референдума. Самим тиме, самим Уставом је референдум као концепт већ 
релативизован. Референдум о чланству у NATO би био у супротности и са претходном праксом 
чланства у међународним организацијама Републике Србије. До сада, наиме, није одржан нити 
један референдум о чланствима Србије па чак ни у организацијама које, за разлику од NATO, имају 
наднационални карактер и на које је Србија пренела део свог суверенитета: на пример у Савету 
Европе (у домену људских права) или Уједињеним нацијама.

Од 1990. године од свих земаља које су приступиле NATO свега три (Словачка, Словенија и 
Мађарска) су поставиле питање уласка у NATO грађанима путем референдума. Све остале су 
изабрале отворену и рационалну јавну дебату у којој су анализирани трошкови и добити од 
интеграције у односу на остајање изван ње. Искуство држава које су приступиле NATO и њихова 
снажна жеља да у Алијанси остану, пребацује на неки начин терет доказивања на анти-NATO 
интелектуалце, који треба да докажу да је оно што добро функционише у остатку Европе – лоше за 
Србију.

Надаље, у децембру 2007, Парламент Републике Србије је усвојио Резолуцију „О заштити 
суверенитета, територијалног интегритета и уставног поретка Републике Србије“ и у члану 
6. прокламовао војну неутралност Србије, до референдума о овом питању. Ова резолуција 
је најчешћи аргумент против NATO. Војна неутралност, међутим, подразумева признање те 
неутралности од стране суседа и великих сила, што Србија не може да очекује у ситуацији када 
има територијални спор на Косову. Осим тога, Стратегија одбране и Стратегија националне 
безбедности Републике Србије не дефинишу концепт војне неутралности, већ акценат стављају 
на питање статуса Косова, као највеће претње суверенитету и територијалном интегритету 
Србије. Истовремено, ни један од ова два документа не нуди пут ка решењу овог проблема, те се 
изношење ове претње може посматрати искључиво декларативно. Ово нас наводи на закључак да 
су стварне претње управо оне остале које су наведене у документу, које су углавном асиметричне 
природе: тероризам, ширење оружја за масовно уништење, организовани криминал, корупција 
итд. Ове претње су одавно прешле и националне и регионалне границе. Неутрална Србија, која не 
сарађује интензивно са NATO била би исувише слаба и сиромашна да се самостално избори са тим 
претњама. 

Аустрија, Ирска, Шведска и Финска истичу се често као примери држава које су у ЕУ, али изван 
NATO. Ретко се спомиње да се ових пет држава сматрају за напредне чланове ПзМ, који доприносе 
постојећим мисијама NATO више него неке од сталних држава чланица. Србија се придружила 
ПзМ у децембру 2006. године. Садашње стање ствари нам говори да Србија није искористила 
потенцијале које нуди учешће у ПзМ. Она је каснила неколико месеци у изради Презентационог 
документа а један од основних споразума у ПзМ, Споразум о безбедности информација, потписан 
је тек 1. октобра 2009. године. Због унилатералне декларације независности Косова, Србија је 
израдила свој IPP тек почетком 2009. 

Иако је повећала своје учешће у мировним операцијама, шаљући како војне, тако и контингенте 
цивилне полиције (учешће у мировним операцијама у Чаду, у оквиру норвешког контингента, 
и са перспективом учешћа у мисији у Либану (у оквиру шпанског контингента) и у кипарској 
UNFICYP мисији), Србија још увек нема довољну ни јавну, али ни парламентарну подршку за 
продубљивање евроатлантских интеграција. Министарство одбране је направило завидан 
напредак од формирања владе 2008. године, мада и даље постоји недостатак политичке подршке 
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који би подигли сарадњу Србије у ПзМ на следећи ниво – напредног члана ПзМ, што је предвиђено 
Презентационим документом Србије.

На послетку, истина је да би пут Србије ка NATO вероватно уздрмао односе са Русијом. Руско жучно 
опирање проширењу NATO већ је пословично. Русија очекује од Србије да не повлачи потезе 
супротне њеним интересима, имајући у виду „стратешко партнерство“ (у области енергетике) које 
Србија гради са Русијом. Представници Русије су више пута отворено изнели своје неслагање 
са преступањем Србије NATO, што је утицало да и министар иностраних послова Вук Јеремић и 
председник Србије Борис Тадић више пута понове да чланство у NATO није на дневном реду. 

Међутим, ниво и интензитет сарадње коју Русија има са NATO земљама пре свих са Немачком, 
Грчком и однедавно Француском, али и са Шпанијом и САД, указује на то да би евентуално 
успоравање у односима Србија-Русија вероватно било привремено. Интереси обе земље ће 
довести до поновне ревитализације тих односа, после релативно хладног периода који би пратио 
преговоре Србије за чланство и обележио период након приступања Србије у NATO. 

ДОБИТИ И ТРОШКОВИ ПРИДРУЖИВАЊА ДРЖАВЕ NATO 
– ПОВЕЋАЊЕ УТИЦАЈА СРБИЈЕ У СВЕТУ

Нема обавезе уласка у NATO. У случају држава источне Европе, придруживање NATO је суштински 
значило да је земља положила део транзиционог теста. Оружане снаге и сарадња у војној сфери 
су полуге ефикасне спољне политике. Дијалог и сарадња са NATO повећавају утицај Србије унутар 
најјаче политичко-војне заједнице на свету. Штавише, пошто је NATO практично окружио Србију, 
она је принуђена да сарађује са њоме, чак и уколико остане ван NATO.

Постоји учестало мишљење да чланство у NATO кошта више него неутралност. Израчунати 
трошкове и добити од уласка у NATO није лако. Постоје, наиме, различите врсте трошкова и 
различите врсте добити у питањима безбедности, економије и спољне политике. Прво, уколико 
Србија остане стриктно неутрална земља (са малим учешћем у програмима ПзМ и другим 
регионалним иницијативама), то би значило да ће морати да повећа издатке за одбрану како од 
конвенционалних тако и од асиметричних претњи. Стриктно неутрална држава не може да се 
ослања на заједничке структуре Алијансе у суочавању са овим претњама. 

Препорука NATO је да државе чланице треба да троше барем 2% свог БДП-а на одбрану, али 
стварна величина војних буџета варира од државе до државе. Неке (углавном старе чланице) 
троше чак преко 3%, док друге (углавном нове чланице) троше мање од 2%. У Војсци Србије 
заступљено је опште мишљење да је трансформација неопходна, без обзира да ли је крајњи 
циљ да држава остане неутрална или да се придружи Алијанси. Србија је већ ушла у процес 
интероперабилности са NATO, тако да је већина ових трошкова неповратна. Не треба ни 
заборавити да учешће у процесу евроатлантских интеграција помаже развоју и перспективи 
српске војне индустрије. Само током 2009. године Србија је потписала бројне уговоре о извозу 
војне опреме. 

Коначно, чињеница да је земља под NATO кишобраном даје снажан сигнал потенцијалним страним 
инвеститорима, као доказ да је клима за инвестиције дугорочно стабилна и сигурна. Све земље 
чланице Источне Европе искусиле су највећи прилив страних директних инвестиција у годинама 
непосредно пре и након уласка у NATO. 
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СТВАРНА ПОЛИТИКА ИЛИ 
УПРОШЋАВАЊЕ СЛИКЕ ПРОТИВНИКА: КУДА ДАЉЕ?

Противљење чланству Србије у NATO пре свега изгледа као намеран покушај играња на анти-
NATO карту како би се зауставиле даље западне интеграције Србије. Противљење чланству, па и 
приближавању NATO није, дакле, нека оригинална и рационална политика. Представљањем NATO 
као противника, па чак и непријатеља, однос са овим савезом се упрошћава, а негативни приступ 
према њему се појачава. Дебата о овом питању је неразвијена, са хроничним недостатком података 
и информација о NATO, и са значајним упливом емоција. Анти-Западна политичка опција користи 
овакву ситуацију да пожури одржавање референдума и да заустави даљу интеграцију Србије – 
приступом који је и у правном и у реал-политичком смислу дискутабилан. Референдум би требало 
расписивати само у атмосфери демократске и плодотворне дискусије, у којој постоји могућности 
за избор рационалне политике. Преурањени позив за референдум би убрзао одлуку о питањима 
од круцијалне важности, у моменту када су емоције у вези са бомбардовањем и проглашењем 
независности Косова још увек свеже – чиме би се гарантовао његов неуспех. Такав референдум 
суштински не би понудио грађанима суштинску опцију да бирају и самим тиме је и његова 
уставност под знаком питања.

Политичке користи од напредног статуса у ПзМ чак и без чланства у NATO су више него 
очигледне. Као прво, то би значило коначно потврђивање савеза са нашим највећим економским 
и политичким партнерима  Србије, односно утврђивање трајне оријентације њене спољне 
политике. Такође, то би био доказ привржености Србије вредностима либералне демократије, 
владавине права и тржишне економије. Тиме би се и значајно помогао и процес чланства ЕУ – 
главног  спољнополитичког приоритета Србије. Приближавањем NATO Србија би постепено 
била укључена у процес доношења одлука у ширем евроатланском окружењу, као и формално 
једнака међу војно и економски најјачим државама света. Таква ситуација би сигурно повећала 
њен утицај у међународној политици. Без учешћа у овом највећем политичком и војном форуму у 
региону и целој Европи, у којем ће ускоро учествовати све балканске државе, Србија ризикује да 
изгуби основ за омиљену фразу у српској унутрашњој политици – лидер(а) на Балкану, односно све 
користи које произилазе из њене величине и геополитичке позиције.

Требало би отпочети сарадњу у свим сегментима који су наведени у Презентационом документу 
и показати интерес за израду српског IPAP-а, којим би се додатно продубила и конкретизовала 
сарадња између Србије и NATO. Радна група Србија–NATO за реформу одбране требало би што  пре 
да настави са својим радом.

Нужно је да Србија прати примере других земаља из региона и да размотри евентуално учешће у 
мировним мисијама УН под руководством NATO, као што је мисија ISAF у Афганистану. Србија не би 
требало да третира ПзМ искључиво као “шведски сто” узимајући искључиво оно што јој се у датом 
тренутку свиђа и одбацујући све остало. То је процес у ком може да се постигне много више, чак 
и без приступања NATO, мада би чланство у NATO требало да буде циљ ове политике Србије. Због 
свог геополитичког положаја, Србија нема луксуз да остане роб питања статуса Косова. 
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