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лобална повезаност и међузависност држава као међународ-
них субјеката постали су основно обележје савремених проце-

са у међународној заједници. То се посебно односи на сферу безбед-
ности. У савременим међународним односима начело искључивог 
ослонца на сопствене снаге све чешће се замењује или допуњује 
чланством у некој од одбрамбених и безбедносних организација.  

Војна неутралност Републике Србије у савременом окружењу које 
превасходно одређује измењена европска безбедносна архитектура и 
процес приступања Европској унији, у условима нерешеног унутрашњег 
проблема везаног за противправно проглашење самосталности Косова 
и Метохије, представља проблемско питање и предмет овог рада. У 
склопу тих чињеница, војна неутралност Републике Србије предста-
вљаће најзначајније политичко питање друге деценији 21. века. Оно ће 
неизоставно бити повезано са свим другим стратешким питањима 
спољне политике при чему ће остварити одлучујући утицај и на унутра-
шња политичка, друштвена, социјална и економска дешавања. 

Циљ рада је да се на један приступачан начин систематизују доса-
дашња сазнања о теорији и пракси војне неутралности и укаже на мо-
гући начин спровођења војне неутралности Републике Србије у са-
временом окружењу. 

Кључне речи: неутралност, окружење, безбедност, Република 
Србија, ЕУ 

Увод 
 

 важавајући специфичности савременог окружења и свог геостратегијског 
положаја, Република Србија је кренула другим путем. Наиме, Народна скуп-

штина Републике Србије је 26. децембра 2007. године прогласила војну неутрал-
ност у Резолуцији о заштити суверенитета, територијалног интегритета и уставног 
поретка: „Због укупне улоге НАТО пакта, од противправног бомбардовања Србије 
1999. године, без одлуке Савета безбедности, до Анекса 11 одбаченог Ахтисарије-
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вог плана, у коме се одређује да је НАТО коначан орган власти у независном Косо-
ву, Народна скупштина Републике Србије доноси одлуку о проглашавању војне не-
утралности Републике Србије у односу на постојеће војне савезе до евентуалног 
расписивања референдума на којем би се донела коначна одлука о том питању.“  

Војна неутралност Републике Србије у савременом окружењу које превасходно 
одређује измењена европска безбедносна архитектура и процес приступања Европ-
ској унији, у условима нерешеног унутрашњег проблема везаног за противправно 
проглашење самосталности Косова и Метохије предмет овог рада. У склопу тих чи-
њеница, војна неутралност Републике Србије представљаће најзначајније политичко 
питање друге деценији 21. века. Оно ће неизоставно бити повезано са свим другим 
стратешким питањима спољне политике при чему ће остварити одлучујући утицај и 
на унутрашња политичка, друштвена, социјална и економска дешавања. 

Савремено окружење Републике Србије 
Од настанка првобитних држава па до данас, присутно је настојање држава да 

се процени у ком правцу се развија цивилизација, какви ће бити односи између ре-
левантних центара моћи и како ће се ти односи рефлектовати на виталне нацио-
налне интересе и националну безбедност. У данашње време тим анализама и про-
ценама баве се различите државне институције и установе, као и невладине орга-
низације изучавајући различите аспекте основних функција држава. Државе које то 
нису радиле на национално одговоран начин и које су се препуштале случајности-
ма, моћи и самовољи појединаца бивале су затечене догађајима и сносиле су че-
сто катастрофалне последице. То је посебно била карактеристика ауторитарних 
режима, који нису уважавали мишљење надлежних институција и установа, нити су 
развијали примерене и делотворне стратегије. 

Када је у питању функција одбране било које државе, због њеног значаја, анализа 
савременог окружења најчешће је мултидисциплинарна и треба да уважава теориј-
ску, доктринарну и искуствену димензију по свим кључним питањима развоја и функ-
ционисања система одбране. Анализа и процена савременог окружења Републике 
Србије треба да обухвата сва кључна питања која се рефлектују на националну без-
бедност и систем одбране. Стратегијскo окружење Републике Србије карактерише 
повезаност и међузависност држава и народа, као и постојање изазова, ризика и 
претњи безбедности чије су главне одлике непредвидивост, сложеност, неконвенци-
оналност и асиметрија. Географски положај, који карактерише укрштање више европ-
ских оперативно-стратегијских праваца, условљава повећану осетљивост простора 
Републике Србије. За разлику од држава из окружења, које своју безбедност оствару-
ју или теже да остваре у оквиру НАТО, Република Србија је војно неутрална држава 
која настоји самостално да изграђује одбрамбене способности и капацитете. Исто-
времено, Република Србија остварује и значајну међународну сарадњу са другим др-
жавама и међународним организацијама у области одбране, у складу са властитим 
интересима. На тај начин Република Србија ствара прилагодљив и флексибилан си-
стем одбране, усклађен са потребама и могућностима, као и оптималне услове за за-
штиту националних одбрамбених интереса. Као чланица бројних међународних и ре-
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гионалних организација и иницијатива, Република Србија је опредељена за поштова-
ње међународног права, јачање мера поверења, развијање сарадње и партнерства и 
допринос очувању и изградњи мира и безбедности. 

Чиниоци савременог окружења 

Одређење чинилаца савременог окружења, у методолошком смислу, начелног је 
карактера јер институције и појединци који се баве тим послом имају најчешће аутен-
тичан приступ. Стратегијско окружење Републике Србије обликује се сложеним одно-
сом великог броја променљивих и међузависних чинилаца, који утичу на стварање и 
испољавање изазова, ризика и претњи безбедности и опредељују развој одбрамбе-
них способности неопходних за правовремену и одговарајућу заштиту и реаговање. 

Избор и анализа чинилаца савременог окружења, на начин како су презентовани 
у овом раду, само су један од могућих приступа овој проблематици и не претендују 
на то да постану општеприхватљив модел. Ти чиниоци су безбедносни, политички, 
економски, социјални, технолошки, информациони, еколошки и енергетски чинио-
ци. Кумулативно и појединачно дејство сваког од чинилаца стратегијског окружења 
могу имати позитиван или негативан утицај на систем одбране Републике Србије.  

Са променом чињеница и услова на глобалном, регионалном и националном 
нивоу, анализа савременог окружења подложна је корекцијама. Уважавајући дате 
напомене, може се рећи да је један део анализе савременог окружења релативно 
стабилан и има прогностички карактер, а да је други део хипотетичког карактера и 
захтева чешће корекције и редефинисање сагласно обиму и садржају промена чи-
нилаца који је детерминишу. 

Безбедносни чинилац – Безбедност је неспорно значајан друштвени феномен 
који се јавља као друштвена, групна, заједничка и индивидуална потреба људи да 
пруже отпор разноврсним изворима, облицима и садржајима њиховог угрожавања. 
Безбедност припада категорији појмова који имају вишеструко значење у разматра-
њу теоријских и практичних аспеката. Одређивањем садржине и делокруга послова 
који припадају безбедносној области бавили су се многи аутори из области међуна-
родних, кривичних, криминалистичких, криминолошких и безбедносних наука. При 
томе, свака наука покушава да приликом одређивања појма безбедности унесе у 
њега свој угао посматрања. Зато је сасвим исправна констатација да постоји оно-
лико појмова безбедности колико има аутора који се баве овим феноменом. У мно-
штву теоријских одређења појма безбедности неопходно је издвојити оне којима се 
постиже најјачи ефекат. У оквиру реалистичког приступа у међународним односи-
ма, безбедност се одређује као „заштита од угрожавања усвојених вредности“, и 
„као одсуство претњи“, док је „главни субјекат и објекат безбедности ... суверена 
држава“.1 „Као прилог тумачењу појма безбедности, интересантна је дефиниција у 
једној студији УН из 1986. године: Безбедност је стање у коме државе сматрају да 
нема опасности од војног напада, политичког притиска или економске присиле, та-
ко да могу слободно да се развијају и напредују. Дакле, безбедност националних 
                              

1 Драган Симић, “Наука о безбедности”, ЈП Cлужбени лист СРЈ, Београд, 2002, стр. 23. 
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држава могла би да буде остварена ако државе сматрају да нису изложене опасно-
стима оружаних напада, ни било каквом мешању у њихове унутрашње послове, 
субверзивним или дестабилизирајућим утицајима са стране, било да су они поли-
тичке, економске или војне природе“.2 У Војном лексикону се истиче: „[...] безбед-
ност се мора дефинисати као стање организација и функција безбедности. Безбед-
ност као стање представља заштићеност неког добра, вредности и тековине дру-
штва. У политичко-безбедносном смислу, обухвата целокупну заштићеност државе 
од свих видова субверзивне делатности спољног и унутрашњег непријатеља и дру-
гих штетних делатности и утицаја“.3 За потребе овог рада, користиће се напред на-
ведене дефиниције и одређења појма безбедности. 

У складу са тим, избијање глобалног оружаног сукоба у наредном периоду је 
мало вероватно, али се може очекивати наставак тензија у регионима у којима се 
сукобљавају стратешки интереси водећих светских сила. У том смислу се издвајају 
Блиски Исток и Украјина. Негативан утицај на глобалну безбедност испољава над-
метање великих сила око контроле енергетских ресурса, тероризам повезан са ра-
дикалним исламизмом, миграције становништва из подручја угрожених оружаним 
сукобима, организовани криминал, претња ширења оружја за масовно уништење, 
економска криза и рецесија, климатски поремећаји, оскудица хране и воде, сирома-
штво и други изазови и претње безбедности у чијој су основи међуетничке тензије, 
покушаји сецесије, културне и верске разлике, које могу да узрокују кризе, унутра-
шње сукобе и локалне ратове. Међународни тероризам дугорочно представља зна-
чајну претњу на глобалном нивоу, а религијски мотивисан облик ове појаве има нај-
већи потенцијал за угрожавање безбедности.  

Политичко-безбедносна ситуација у региону југоисточне Европе је релативно 
стабилна. Могуће су периодичне ескалације проблема с обзиром на нејединствено 
гледиште земаља чланица Европске уније на решавање мигрантске кризе и искљу-
чив став земаља тзв. „источног блока“ да не дају азил већем броју миграната из ра-
том угрожених подручја (пре свега са Блиског Истока, Африке и Авганистана). Из-
бијање регионалног оружаног сукоба, као и значајније погоршање безбедносне си-
туације у региону мало је вероватно. Највећи изазови стабилности региона су: пи-
тање статуса Косова и Метохије и покушај ревизије Дејтонског споразума, супротно 
интересима било ког од конститутивних народа Босне и Херцеговине. Неповољан 
развој ситуације у вези са решавањем статуса Косова и Метохије, прерастање тзв. 
Косовских снага безбедности у „Војску Косова“, као и евентуално повлачење КФОР 
са територије Косова и Метохије, захтевало би од Републике Србије предузимање 
додатних мера безбедности и остваривало растући негативан утицај на њену без-
бедност. Такође, миграције становништва из ратом угрожених подручја (и евенту-
ално задржавање миграната на територији Републике Србије у већем броју), дело-
вање екстремистичких група организованих на етничкој и верској основи, сепарати-
стичке тежње, организовани криминал и његова повезаност са екстремистичким и 
терористичким групама, активности страних обавештајних служби, неповољни 
                              

2 Радослав Гаћиновић, “Класификација безбедности”, Наука Безбедност Полиција, бр. 2, КПА, Бео-
град, 2007, стр. 4. 

3 Војни лексикон, ВИЗ, Београд, 1981. 
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трендови у економији, корупција, низак животни стандард грађана и пад наталитета 
представљају најзначајнија питања, чије решавање може знатно да допринесе 
остваривању вишег степена националне безбедности Републике Србије.  

Политички чинилац – Међународна политичка сцена се помера од униполарног 
ка мултиполарном свету, уз јачање међузависности субјеката на међународној сце-
ни и интензитета међународне сарадње. У свету превладава реалистички приступ 
политици са државама као доминантним субјектима међународних односа, уз 
тренд пораста утицаја недржавних субјеката. Доминантан политички утицај, гло-
бално и регионално посматрано, имају САД, водеће државе Европске уније, Кина и 
Руска Федерација. Кључно питање које утиче на одређивање приоритета спољне 
политике и односе великих сила, пре свега Руске Федерације и САД, јесте енергет-
ска безбедност. У складу са растом глобалне потражње за енергетским ресурсима 
велике силе, ради остварења својих спољнополитичких и геостратегијских циљева, 
у условима смањивања резерви природних енергената, настоје да остваре контро-
лу над енергетским ресурсима и инфраструктуром за снабдевање енергентима. 
Надметања за енергетске ресурсе и тржишта широм света утиче на појаву поли-
тичких тензија, са израженим потенцијалом за настанак конфликата. Политичко-
безбедносна стабилност Југоисточне Европе зависи од спремности држава регио-
на да изграђују добросуседске односе и међусобно поверење, чиме се осигурава 
заштита од претњи безбедности и омогућава изградња националних система од-
бране по највишим стандардима. Заједнички интерес Републике Србије и осталих 
држава региона за чланство у Европску унију, као и ангажовање Републике Србије 
у НАТО програму Партнерство за мир (ПзМ) значајно доприноси стабилности и 
безбедности региона. У складу са званичном политиком Републике Србије, уз по-
дршку Европске уније, реализују се преговори о нормализацији односа Београда и 
Приштине, ради решавања проблема грађана у Аутономној Покрајини Косово и Ме-
тохија. Евентуална ревизија Дејтонског споразума, супротно интересима било ког 
од конститутивних народа, могла би довести до погоршања безбедносне ситуације 
у Босни и Херцеговини и у региону, што би захтевало појачано ангажовање снага 
одбране Републике Србије. Република Србија ће настоји да изграђује добре одно-
се са Европском унијом, Руском Федерацијом, САД, Кином, Турском и другим тра-
диционално пријатељским државама и не опредељује се око спорних питања изме-
ђу најутицајниjих субјеката међународних односа.  

Економски чинилац – Последице светске економске кризе и рецесије која је пра-
ти, посебно осећају неразвијене и земље у развоју. Те последице ће се бити при-
сутне и у наредном периоду. Као последица тога, све већи број држава није у ста-
њу самостално да обезбеди адекватне способности и капацитете за одбрану, што 
се одражава на веће повезивање држава ради мултинационалног приступа у раз-
воју одбрамбених способности. Државе Југоисточне Европе настоје да интензиви-
рају започете економске транзиционе процесе и увећају прилив страног капитала 
са циљем да стабилизују своје економије, као и да остваре економски раст, смање 
незапосленост и социјалне тензије и подигну ниво животног стандарда. Проблеми 
економског развоја Републике Србије услед вишегодишњих економских санкција, 
уништења виталних објеката привредне и саобраћајне инфраструктуре током НА-
ТО агресије, као и светска економска, односно финансијска криза имају за последи-
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цу низ неповољних економско-друштвених појава, које по свом кумулативном учин-
ку јесу значајан фактор ризика у процесу транзиције. Велики дефицит трговинског и 
текућег биланса, висок јавни дуг, незадовољавајућа пословна клима, неконкурент-
ност привреде, висока стопа незапослености, неке су од карактеристика српске 
економије. Сиромаштво значајног дела становништва, уз велики број прогнаних и 
интерно расељених лица, потенцијална су жаришта озбиљних социјално-политич-
ких тензија које могу да произведу стање високог ризика. Емиграција високообразо-
ваног кадра умањује изгледе за бржи економски и сваки други опоравак земље 
ослонцем на сопствене ресурсе. Интеграција Републике Србије у Европску унију 
може у значајној мери допринети расту страних инвестиција, оживљавању произ-
водње и извоза и јачању капацитета за значајније учешће у економској сарадњи са 
Европском унијом, што би умногоме утицало на укупан економски опоравак земље. 
Истовремено, највећи изазов уласка у Европску унију биће заштита тржишта и про-
изводње Републике Србије, који нису довољно конкурентни развијеним европским 
економијама. Сходно томе, један од најбитнијих услова у интеграционом процесу 
јесте прилив страних инвестиција, повећање продуктивности, унапређење конку-
рентности и смањење незапослености ради стварања извозно оријентисане нацио-
налне економије. 

Социјални чинилац – Дивергентни демографски трендови, политичка нестабил-
ност на националном и регионалном нивоу, економска криза и грађански сукоби, 
изазивају повећање миграције људи и представљају изазов безбедности, кроз при-
лив илегалних миграната у развијена подручја и пресељавање сеоског становни-
штва у градове. Оружани сукоби, нестабилна политичко-безбедносна ситуација, си-
ромаштво и бесперспективност у кризним регионима у свету узрокују нелегална 
миграторна кретања, која делом воде и преко територије Републике Србије, као ва-
жном транзитном правцу према Западној Европи, и у том контексту остварују утицај 
на њену безбедност. Процењује се да ће демографску слику Републике Србије, у 
наредним годинама, карактерисати све неповољнија старосна структура становни-
штва, негативна стопа природног прираштаја, интензивна миграција становника из 
руралних у урбане средине и одлазак високо образованог становништва у ино-
странство. У складу са тим, неравномерна насељеност становништва Републике 
Србије може остварити негативан утицај на планирање одбране Републике Србије. 

Технолошки чинилац – Напредак у области науке и технологије у најразвијенијим 
земљама увећава предности у глобалној подели моћи и истовремено привлачи висо-
коквалификовану радну снагу из целог света. Истраживање и развој у области техно-
логије све више добијају транснационални карактер и прелазе са државног нивоа у 
надлежност приватног сектора. Посебно интензиван развој је у области информацио-
но-комуникационе технологије, а важне иновације остварују се и у сфери електронике, 
пољопривреде, транспорта. Потреба да се побољша ефикасност коришћења ресурса 
подстиче напоре да се остваре технолошки помаци у чувању, производњи и дистрибу-
цији енергије. Истовремено, и даље постоје тенденције високоразвијених земаља да 
застареле и тзв. прљаве технологије извозе у мање развијене земље. Мултидисци-
плинарно ширење технолошких могућности повећава одговорност свих актера да се 
научна достигнућа не злоупотребљавају, већ да се користе у општем интересу. У 
области одбране развијају се информациони системи и комуникације, као и средства 
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за њихову заштиту. Технолошка модернизација оружаних снага је важан фактор до-
стизања способности за одвраћање и одбрану од потенцијалних претњи безбедности. 
Утицај технолошког чиниоца од посебне је важности за одбрамбене способности Ре-
публике Србије. Научно-технолошки развој и заједнички пројекти са другим државама 
и међународним организацијама могли би позитивно да утичу на одбрамбене потен-
цијале Републике Србије, јачање домаће одбрамбене индустрије и ширење тржишта, 
док би заостајање довело до лоше технолошке основе система одбране.  

Информациони чинилац – У укупном технолошком развоју важно место заузима 
развој у области информационо-комуникационих технологија, која представља зна-
чајан чинилац у функцији заштите од претњи из информационог простора и ствара-
ња услова за изградњу националног система одбране по највишим стандардима. 
Развој информационих система и технологије у Републици Србији остварује значајан 
утицај на развој друштва у целини, а утиче и на унапређење комуникација, командо-
вања и заштите од сајбер претњи у систему одбране. Ради унапређења могућности 
за примену савремених информационих технологија, у функцији заштите од претњи 
безбедности и стварања услова за изградњу националног система одбране по најви-
шим стандардима, потребно је пратити домете и трендове развоја у овој области. 

Еколошки чинилац – Природне катастрофе и катастрофе изазване људским 
фактором стална су безбедносна претња за Републику Србију, њено становни-
штво, животну средину и материјална добра. Климатске промене знатно доприносе 
појави елементарних непогода. Република Србија највише је изложена ризику од 
поплава, а могуће су и појаве суша, пожара и земљотреса. Превенција, израда про-
цена и планова заштите и спасавања, као и правовремено реаговање, могу значај-
но ублажити последице природних и катастрофа изазваних људским фактором, 
али и заштитити цивилне и војне инфраструктуре значајне за систем одбране.  

Енергетски чинилац – Енергетска безбедност представља све значајнији чини-
лац у међународним односима, па самим тим утиче непосредно на националне ин-
тересе великих сила, као и на савремене оружане сукобе. Смањење производње у 
земљама потрошачима, недостатак инвестиција у енергетску инфраструктуру, по-
литичка несигурност и сукоби у појединим државама богатим енергентима директ-
но утичу на ниво енергетске безбедности региона и света. Енергенти све више по-
стају ресурс у одмеравању снага великих сила и инструмент политичке борбе. Ре-
публика Србија се налази у позицији у којој би смањење производње енергије у зе-
мљи и отежан увоз енергената узроковали отежано функционисање система од-
бране. Физичко угрожавање безбедности виталне енергетске инфраструктуре, по-
себно гасовода и нафтовода, веома је важно питање коме је потребно све више по-
светити пажњу. У случајевима значајнијег угрожавања може се јавити и потреба да 
се снаге одбране у дужем периоду ангажују на њиховом обезбеђењу. 

Неутралност Републике Србије 
Прво искуство са неутралношћу, Србија је имала средином деветнаестог века, 

када је била приморана да прогласи привремену неутралност, нашавши се током 
Кримског рата 1853. године у вртлогу геополитичких интереса великих сила. Русија 
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је инсистирала да се Србија војно ангажује на њеној страни против Аустрије и Тур-
ске. Због тога, Влада у Бечу је послала војску на српске границе. Србија је отпоче-
ла са ратним припремама, али је Турска, захтевала да се наоружавање одмах пре-
кине. Тако је, у ситуацији конкретних опасности, проглашењем и одржањем неу-
тралности Србија сачувала тешко стечени интегритет. 

Неутралност као безбедносно опредељење 

Република Србија, у географском, а нарочито у геостратегијском погледу, пред-
ставља природно најпогоднију везу између Европе, Азије, Блиског истока и Средо-
земља (три од десет паневропских коридора, које је Европска комисија окарактери-
сала као стратегијски најзначајније за Европу, простиру кроз или у близини геопро-
стора Србије), односно, представља раскрсницу на којој се укрштају путеви који 
спајају север и југ Европе, као и Европу и Блиски Исток.4 Положај Републике Србије 
одређује припадност балканском геополитичком чвору у којем се сукобљавају стра-
тегијски интереси Европе, Евроазије, хришћанског и исламског света. Према гео-
графским и демографским чиниоцима геостратегијског положаја, Србија спада у 
ред малих земаља.5 Статус мале државе са собом носи многе безбедносне импли-
кације. Поред тога, Србија се тренутно налази на економском зачељу Европе. Ин-
дустријска производња у 2012. години, била је на нивоу од свега 38,4% од нивоа из 
1989. године, и таква дезиндустријализација није забележена ни у једној европској 
земљи након другог светског рата.6 Наведене чињенице у међусобној вези са дру-
гим чиниоцима, имају пресудну улогу у решавању актуелних безбедносних дилема, 
односно избора адекватног безбедносног опредељења Републике Србије, имајући 
у виду да свака погрешна стратешка одлука, у домену безбедности, пресудно утиче 
на будућност народа и државе. 

Након пријема Хрватске и Албаније у НАТО, стање у окружењу није сасвим исто 
као приликом процене која је вршена за потребе доношења Стратегије националне 
безбедности Републике Србије. Противправним и једностраним проглашењем не-
зависности Косова и Метохије, привремени органи у покрајини отпочели су и са по-
словима формирања Косовских безбедносних снага, које ће, између осталих, обу-
чавати и НАТО официри из Албанске војске. Тиме се једна суседна земља, сада 
чланица НАТО савеза, која представља земљу матицу побуњеној већини у покраји-
ни, налази у ситуацији да сагласно националним интересима Албанаца на Балкану 
доноси одлуке, спроводи их и учествује у дугорочном одлучивању, а све кроз ин-
ституције НАТО.7  
                              

4 Паневропски коридори су дефинисани као руте у Централној и Источној Европи које су од значаја за 
саобраћај у Европи., Привредна комора Србије,  
http://www.pks.rs/e-learning/fiata/osnove/geografija/koridor.htm, Интернет 23/02/2016. 

5 Драгољуб Секуловић и Љубомир Гиговић, “Чиниоци геополитичког положаја Србије”,  
http://www.sgd.org.rs/publikacije/globus/34/04_Sekulovic_Gigovic.pdf, стр. 44. Интернет 23/02/2016. 

6 “Могуће стратегије развоја Србије”, Економски зборник, књига XIII, САНУ, Београд, 2014, стр. 287. 
7 “Вучића брине споразум Косова и Албаније”, Vesti online,  

http://www.vesti-online.com/Vesti/Srbija/325746/Vucica-brine-sporazum-Kosova-i-Albanije,Интернет 22/02/2016. 
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У таквом окружењу, дугорочни опстанак државе зависи од квалитета српске ди-
пломатије, вођења прагматичне политике, мудрог курса и вештог поступања. С дру-
ге стране, национална безбедност Србије одређена је од стране спољашњих чини-
лаца, било да су то процеси великих размера, као што је интеграција или посебна 
политика великих сила. Заједно са осталим државама Балканског полуострва, као 
кључна земља у региону и једна од најважнијих држава Југоисточне Европе, Репу-
блика Србија се налази на путу придружења Европској унији. При томе, реално са-
гледавајући сопствену снагу и потенцијале, Република Србија енергију своје спољ-
не политике истовремено усмерава и ка другим, незаобилазним, центрима моћи у 
свету. Од земаља далеког Истока, на челу са Народном Републиком Кином, преко 
САД као појединачно највеће светске силе до Руске Федерације, земље која посе-
дује огроман сировински, енергетски и војни потенцијал. Таква опредељења спољ-
не политике Србије позната су и као политичка четири стуба.8 Такође, као значајне 
партнере, Србија истиче државе Афричке уније и водеће земље исламског света, 
међу којима се издваја Турска. 

Република Србија определила се за војну неутралност као безбедносни избор и 
гаранцију свог суверенитета, територијалног интегритета и уставног поретка. То 
подразумева успостављање и развијање свестраних економских, политичких и вој-
них контаката, као и добросуседских односа са државама у непосредном окружењу 
и региону. Тежиште је на развијању уравнотежених односа са великим силама са 
циљем заштите националних интереса, али без везивања или приклањања било 
којој страни.  

Са аспекта одбране земље, војна неутралност, превасходно подразумева осло-
нац на сопствене снаге. За такво опредељење потребна је одговарајућа економска 
моћ државе и поступно повећавање издвајања за модернизацију и опремање вој-
ске савременим борбеним системима, јер су постојећи старије технолошке генера-
ције и на граници експлоатационих ресурса. „Државе са високим животним стан-
дардом и развијеном привредом у сваком погледу су стабилније, па и у безбедно-
сном смислу. Економија малих земаља може директно да допринесе побољшању 
безбедносне ситуације, а економске веза са светом могу се искористити за јачање 
пријатељства, поверења и унапређење односа међу државама. 

Војна неутралност 

Да ли Република Србија има порекло војне неутралности које се може узети као 
основа за њен статус, и сматрати се прекретницом која је одвела у неутралну поли-
тику? Југославија пре Првог светског рата никад није прогласила неутралност, би-
ла је чланица војних савеза Мала Антанта (1920. године), Балканског савеза (Бал-
канска Антанта, 1934. године) и Другог Балканског савеза који је потписала са Грч-
ком и Турском које су чланице НАТО пакта (1953. године).9 Једини период војне не-
                              

8 Драган Петровић и Драган Ђукановић, “Стубови спољне политике Србије – ЕУ, Русија, САД и Кина”, 
Институт за међународну политику и привреду, Београд, 2012, стр. 236. 

9 Видети: Балкански савези, http://www.enciklopedija.hr/natuknica.aspx?ID=5543, Интернет 14/03/2016. 
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утралности Србије, тадашње Социјалистичке Федеративне Републике Југославије, 
и њене наследнице Савезне Републике Југославије, везује се за чланство у Покре-
ту Несврстаних Земаља од 1961. године до 1992. године и специфичну спољну по-
литику која је правила баланс између Запада и Истока.10 

С обзиром да о неутралности Србије не можемо да нађемо неке трагове из да-
леке прошлости, за разумевање садашње политике војне неутралности Србије, по-
требно је осврнути се на време неколико година пре 2007. године, како бисмо виде-
ли да ли су и пре тога постојале аспирације за такву политику. Од 1999. године, ко-
ју за потребе овог рада узимамо као референтну, па до проглашења војне неутрал-
ности 2007. године, политичка сцена Србије је била пуна важних догађаја како на 
међународном тако и на унутрашњем плану. У том периоду, Србија се суочила са 
бомбардовањем њене територије, променом њеног политичког режима и распадом 
државне заједнице између ње и Црне Горе, док је „косовско питање“ све време ви-
сило над главом српских политичара. 

НАТО бомбардовање Савезне Републике Југославије (СРЈ), које је трајало од 
24. марта до 10. јуна 1999. године без одобрења Савета безбедности Уједињених 
нација, означило је крај међународног права, са аспекта поштовања Повеље Уједи-
њених нација. Напади су суспендовани након потписивања војно-техничког спора-
зума о повлачењу југословенске војске и полиције са Косова и Метохије. Истог да-
на у Савету безбедности је усвојена Резолуција 1244 по којој Југославија (Србија) 
задржава суверенитет над Косовом и Метохијом, али оно постаје међународни про-
текторат под управом УНМИК и КФОР. Са војском и полицијом у Србију је избегло 
више од 200000 косметских Срба и других неалбанаца. 

У септембру 2000. године, након што су опозиционе партије тврдиле да је извр-
шена превара на савезним изборима, започели су улични протести и немири по зе-
мљи. То је кулминирало падом режима Слободана Милошевића 5. октобра 2000. 
године. Истог месеца је Европска унија започела преговоре са Србијом у оквиру 
Споразума о стабилизацији и придруживању (ССП). Оптужен за спонзорисање рат-
них злочина против човечности током ратова у бившој Југославији, Милошевић је 
предат Хашком трибуналу, 2001. године (где је и умро 2006 године). 

СРЈ није била члан Уједињених нација до 2000. године, а када је постала, њено 
постојање се суочавало са проблемом опстанка. Незадовољна федералним уређе-
њем државе, Црна Гора је почела да захтева већи степен независности, са евенту-
алном трансформацијом федерације у „Савез две независне међународно призна-
те републике“. То је довело до формирања Државне заједнице Србија и Црна Гора 
(СЦГ) 4. фебруара 2003. године. Месец дана касније убијен је премијер Србије Зо-
ран Ђинђић, познат по његовим изјавама о европским и демократским визијама. 

Ни УНМИК па ни привремене Косовске институције нису успеле да обезбеде 
мир и стабилност на Косову и Метохији. На Косову и Метохији, 17. и 18. марта 
2004. године је дошло до насиља у којем је учествовало око 50000 људи у 33 на-
силна инцидента. У поменутој ескалацији насиља живот је изгубио 11 косовских 
Албанаца и 8 косовских Срба, 945 особа је повређено, оштећено је 730 кућа и 36 
                              

10 Видети: Република Србија у Покрету Несврстаних Земаља (ПНЗ),  
http://www.mfa.gov.rs/sr/index.php/spoljna-politika/multilaterala/pnz?lang=lat, Интернет 11/03/2016. 
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православних цркава и манастира који су припадале косовским Србима.11 Као ре-
зултат тог догађаја уследио је велики погром Срба са Косова и Метохије.  

Без обзира на лошу ситуацију на Косову и Метохији и немоћи међународне за-
једнице да је држи под контролом и без обзира на још увек свеже успомене од НА-
ТО бомбардовања Србија и Црна Гора је наставила пут ка даљој евроатлантској 
интеграцији. Стратегија одбране СЦГ из 2004. године је нагласила између осталог 
да су Србија и Црна Гора потврдиле ново опредељење за чланство у међународ-
ним безбедносним структурама, првенствено за прикључење програму „Партнер-
ство за мир“ НАТО, НАТО савезу заснованом на демократској вољи грађана и дру-
гим европским и евроатлантским интеграцијама.12 

Априла 2005. године Савет министара Европске уније потврдио је позитивну Сту-
дију о изводљивости преговора о склапању Споразума о стабилизацији и придружи-
вању са Србијом и Црном Гором. Студија је предвиђала тзв. принцип двоструког ко-
лосека у придруживању двеју држава чланица, и није се односила на Косово и Мето-
хију. Сходно том принципу, две републике би одвојено преговарале о економским пи-
тањима везаним са ССП, али би биле једна држава кад су у питању политички крите-
ријуми (демократија, владавина, права, људска и мањинска права).13 

Крајем те године, црногорско руководство је почело да подсећа на своје право да ор-
ганизује референдум. Црна Гора је 21. маја 2006. на референдуму изгласала незави-
сност са око 55,5%, а 3. јуна исте године је Парламент Црне Горе прогласио независност. 

На изглед, проблемима Србије је дошао крај. Црна Гора је кренула својим пу-
тем и очекивало се да ће напокон и политичка сцена Србије бити консолидованија 
и наставити демократски пут Србије. Међутим, Косовско питање не само што се ни-
је решило, него је постало велики изазов у време кад се са свих страна (тј. од пред-
ставника међународне заједнице, српске и албанске стране), могло чути да је sta-
tus quo Косова и Метохије неодржив. Српска страна је предложила широку аутоно-
мију за Косово и Метохију уз поштовање Резолуције Савета безбедности 1244, док 
су косовски Албанци уз подршку међународних снага захтевали независност. Осе-
тивши да проглашење независности Косова није далеко, Србија је 2007. године од-
луком Народне скупштине прогласила војну неутралност која је изричито забрани-
ла учлањење Србије у постојеће војне савезе, док референдумом не буде другачи-
је одлучено. Војна неутралност Републике Србије је проглашена Резолуцијом На-
родне скупштине Републике Србије о заштити суверенитета, територијалног инте-
гритета и уставног поретка усвојеној 26. децембра 2007. године.  

Креатор ове Резолуције је Демократска странка Србије (ДСС) Војислава Кошту-
нице која је два месеца пре тога донела сличну Декларацију о неутралности у којој 
се одбацује чланство у НАТО.14 Војна неутралност Србије је предвиђена у тачки 6 
                              

11 Џуди Бат “Питање Србије” Свеске из Шајоа, бр. 81, Париз, август 2005, стр. 38-39,  
http://www.iss.europa.eu/uploads/media/cp081-Serbian.pdf, Интернет 14/02/2016. 

12 Стратегија Одбране Србије и Црне Горе, Београд, 2004, стр. 1, 
http://www.emins.org/sr/dokumenti/downloads/ostalo/odbrana.pdf, Интернет 11/03/2016. 

13 Џуди Бат “Питање Србије” Свеске из Шајоа, бр. 81, Париз, август 2005, стр. 28,  
http://www.iss.europa.eu/uploads/media/cp081-Serbian.pdf, Интернет 17/02/2016. 

14 Видети: http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2007&mm=10&dd=28&nav_id=269752 и  
http://www.dssns.rs/wp-content/uploads/dekleracija-o-vojnoj-neutralnosti-srbije.pdf, Интернет 10/03/2016. 
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Резолуције која гласи: „Због укупне улоге НАТО, од противправног бомбардовања 
Србије 1999 године без одлуке Савета безбедности до Анекса 11 одбаченог Ахти-
саријевог плана, у коме се одређује да је НАТО ’коначан орган’ власти у ’незави-
сном Косову’, Народна скупштина Републике Србије доноси одлуку о проглашава-
њу војне неутралности Републике Србије у односу на постојеће војне савезе до 
евентуалног расписивања референдума на којем би се донела коначна одлука о 
том питању”.15 Комплетан текст Резолуције Народне скупштине Србије, којом је из-
међу осталог проглашена и војна неутралност, дат је у прилогу 3 овог рада. 

Као што је даље наведено у том документу, Резолуција је донета имајући у виду 
реалну опасност по суверенитет и територијални интегритет Републике Србије која 
проистиче из претњи једностраним проглашењем независности Косова од стране 
привремених институција самоуправе у покрајини, као и из изјава неких држава да ће 
признати једнострану независност Косова.16 Као главне мотиве за војну неутралност 
поменута Резолуција наводи бомбардовање СРЈ 1999. године, као и актуелну улогу 
НАТО на Косову и Метохији. Поставља се питање ако су поменути мотиви разлог за 
војну неутралност зашто и шта се толико чекало да би се прогласила та неутрал-
ност? Тим пре што годину дана пре доношења те Резолуције, новоусвојени Устав Ре-
публике Србије у преамбули садржи одредницу да је Косово и Метохија саставни део 
територије Србије и наглашава да сви државни органи треба да заступају и штите 
државне интересе Србије на Косову и Метохији у свим унутрашњим и спољним поли-
тичким односима. О неутралности нема ни речи.17 Да ли то значи да кад је донет 
Устав нико није имао идеју да би Србија могла постати војно неутрална земља? 

Прва карактеристика проглашења војне неутралности Републике Србије, садр-
жана је у чињеници да одлуци није претходила стручна и јавна расправа, као ни да 
јавност није упозната са евентуалним постојањем стратегијске политичке анализе 
која је узроковала овакву врсту одлуке. Доношење Резолуције о начелној и трајној 
неутралности, или несврставању у војне савезе и изношење захтева да неутрал-
ност буде прихваћена од стране релевантних међународних фактора, говори о 
озбиљној намери да земља остане ван војних савеза и не узме учешће у будућим 
сукобима. Такву акцију Народна скупштина Републике Србије није спровела, већ је 
одлучила да Република Србија треба да остане неутрална до даљег. Другим речи-
ма, Народна скупштина Републике Србије је усвојила одлуку о привременом несвр-
ставању у војне савезе, али не и о неутралности. Неутралност према војним саве-
зима укључује самостално одлучивање и спровођење безбедносне и одбрамбене 
политике и поседовање капацитета за заштити сопствене територије од савеза који 
би могли да је употребе у ратне сврхе. Индикативно је и понављање синтагме „не-
ке западне државе“, чак четири пута у тексту Резолуције. Јер, управо „неке западне 
државе“, чине окосницу одлучивања о пријему Републике Србије у Европску унију, 
која, као што је више пута наглашено, нема алтернативу. Из чињенице да прогла-
                              

15 Резолуција Народне скупштине Републике Србије о заштити суверенитета, територијалног интегри-
тета и Уставног поретка Републике Србије; тачка 6; 26. децембар 2007. године. 

16 Резолуција Народне скупштине Републике Србије о заштити суверенитета, територијалног интегри-
тета и Уставног поретка Републике Србије; тачка 2; 26. децембар 2007. године. 

17 Видети: http://www.ustavni.sud.rs/page/view/139-100028/ustav-republike-srbije. 
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шена војна неутралност није изазвала било какве промене у међународним одно-
сима, обзиром да ни међународна заједница није признала такво стање, нити је Ср-
бија тражила да је признају као војно неутралну, произилази да се српска верзија 
неутралности, односно, војне неутралности, не може упоређивати ни са једном 
верзијом неутралности било које друге неутралне државе у Европи.  

Друга карактеристика проглашења војне неутралности Републике Србије је пове-
зана са не помињањем појма војне неутралности у стратегијским и доктринарним до-
кументима, законима и другим општим актима, у области безбедности и одбране, а 
што је требало да се учини и даље операционализује. Уставна регулисаност статуса 
неутралности производи обавезу операционализације таквога статуса и стања у 
свим стратегијским и нормативним документима, чиме се даље усмерава и коорди-
нира и политика у одређеним областима. На тај начин, држава остварује циљеве де-
финисане у стратегијским и доктринарним актима. Као што је истакнуто, два кровна 
стратегијска документа, Стратегија националне безбедности Републике Србије и 
Стратегија одбране Републике Србије, донета у октобру 2009 године (скоро две годи-
не након проглашења војне неутралности), такође не спомињу војну неутралност Ср-
бије. Да ли овај изостанак одреднице о војној неутралности показује да такво стање 
није део концепта донетих стратегија које се односе на дугогодишњи период? 

Слично као и у случају војне неутралности, Стратегија националне безбедности 
Републике Србије и Стратегија одбране Републике Србије су усвојени уз одсуство 
адекватне стручне и јавне расправе која би морала да претходи тако битној актив-
ности, обзиром на њихов шири друштвени значај.18 Иако питање националне без-
бедности има шири карактер од одбране, цео процес израде Стратегије национал-
не безбедности Републике Србије у званичним институцијама водило је Министар-
ство одбране. Уставом, Законом о одбрани и другим документима није прецизира-
но ко тачно треба да има надлежност у овим пословима. Самим тим је остало неја-
сно да ли председник Републике, Влада, Народна скупштина, или Министарство 
одбране, треба да буду носиоци, односно координатори тих активности.  

Као што је наглашено, у Стратегији одбране Републике Србије и Стратегији на-
ционалне безбедности Републике Србије претходно усвојена политика војне неу-
тралности, не само да није конкретније разрађена, него чак није ни поменута. Исти-
на, у Стратегији националне безбедности, не помиње се децидно војна неутрал-
ност, али се у тексту констатује да Србија „не сматра, унапред, ниједну државу или 
савез непријатељским“.19 Дакле, у кључним безбедносним документима Србије не 
помиње се њена војна неутралност, већ се идентификују асиметрични безбедносни 
изазови као приоритети који имплицирају кооперативну безбедност у оквиру про-
грама Партнерство за мир.20 Изостављање одредница о неутралности из ових 
                              

18 О нацрту Стратегије Националне безбедности, Паралакс колумна, http://paralaks.edu.rs/rs/kolumne/o-
nacrtu-strategije-nacionalne-bezbednosti, Интернет 10/03/2016. 

19 Стратегија националне безбедности републике Србије, Београд, 2009, стр. 15. 
20 Програм “Партнерствo за мир”, покренут 1994. године, је програм практичне билатералне сарадње 

између НАТО, у целини, и појединачних држава које у њему учествују. Основни циљ Партнерства је уна-
пређење реформе, изградња међусобног поверења и увећање способности партнерских држава за очу-
вање мира и безбедности на добровољној, флексибилној и транспарентној основи. 
http://www.mod.gov.rs/sadrzaj.php?id_sadrzaja=4358, Интернет 14/03/2016. 
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стратегијско-доктринарних докумената је на неки начин и очекивано, будући да 
Стратегија националне безбедности Републике Србије, Стратегија одбране Репу-
блике Србије и Доктрина Војске Србије, морају у потпуности да прате уставна одре-
ђења. Исто важи и за Закон о одбрани и Закон о Војсци, који су морали да разраде 
наше разумевање концепта неутралности, али о томе у тим највишим законским 
актима нема ни речи.21  

С друге стране у Стратегији националне безбедности Републике Србије, поми-
ње се, Европска безбедносна одбрамбена политика и истиче да је: „Србија спрем-
на да гради капацитете и могућности система националне безбедности у складу са 
стандардима и обавезама које проистичу из Европске безбедносне и одбрамбене 
политике.“ Таква одредба није у сагласности са проглашеном војном неутрално-
шћу. Наиме, Лисабонским уговором, све земље чланице Европске уније, подржале 
су решења у погледу увођења клаузуле о солидарности и клаузуле о узајамној од-
брани, који од Европске уније de facto, прави неку врсту војног савеза.22  

Потписивање Бриселског споразума, је била прилика за измену и усаглашава-
ње одредби Стратегије националне безбедности и Стратегије одбране Републике 
Србије, како са аспекта проглашене војне неутралности тако и са аспекта дефини-
сања изазова, ризика и претњи Републици Србији.23 Наиме, после усвајања Бри-
селског споразума, није се разматрало да ли је он компатибилан са Стратегијом 
националне безбедности и Стратегијом одбране Републике Србије. То је свакако 
требало учинити, јер се са разлогом може отворити питање одреднице из Страте-
гије националне безбедности Републике Србије у којој је Косово (због нарушавања 
територијалног интегритета и суверенитета Србије) на врху листе безбедносних 
претњи. Да је „Косово највећа безбедносна претња“, поновљено је и у излагању 
министра одбране приликом представљања рада нове Владе Републике Србије. 
Једно од могућих решења за ревизију Стратегије националне безбедности јесте да 
се из рубрике „претње“ Косово пребаци у рубрику „циљеви“. При томе би се морало 
нагласити да је један од стратешких циљева Републике Србије мир и безбедност 
на Косову што ће се, на пример, постизати кроз билатералну сарадњу са „органима 
Косова“ и у оквиру регионалне сарадње, а све до коначног повратка суверенитета 
Републике Србије над тим делом своје територије. 

На основу свега наведеног, очигледно је да је војна неутралност Србије предви-
ђена само у Резолуцији којом је и донета. Ни један други докуменат сем ДСС-ове 
декларације о неутралности не спомиње војну неутралност. Из раније образложе-
                              

21 Стратегија националне безбедности републике Србије, Београд, 2009, стр. 16. 
22 Лисабонски уговор садржи одредбу по којој је сарадња у оквиру ЗБОП комплементарна обавезама  
према НАТО, који за земље чланице НАТО остаје темељ колективне одбране у Европи, као и одредбу 

на основу које искључиво од воље државе чланице зависи до које мере ће се ангажовати у активности-
ма ЗБОП., Лисабонски уговор члан 42., став 2. и одредбу “Уколико је држава чланица жртва оружане 
агресије на својој територији, друга држава чланица има обавезу да јој пружи помоћ и подршку свим 
расположивим средствима, у складу са чланом 51 Повеље УН”, Лисабонски уговор, члан 42, став 7, 
www.sabor.hr/fgs.axd?id=22852, Интернет 19/02/2016. 

23 “Уставни поглед на Бриселски споразум”, Danas.rs, чланак,  
http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/pravo_danas/ustavni_pogled_na_briselski_sporazum_.1118.html?news_id=280181, 
Интернет, 14/02/2016. 
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ног у овом раду, да би једна држава била неутрална морају да буду испуњени од-
ређени услови. Или да постоји једнострана изјава државе да се опредељује за ста-
тус неутралности, или да постоји уговор којим друге државе изјављују да ће при-
знати или гарантовати неутралност те државе. Такође, кроз анализу искустава по-
знатих неутралних држава, очигледно је да оне испуњавају барем један од наведе-
них услова, или ако их не испуњавају више теже да буду несврстане него неутрал-
не. Кад је једна земља неутрална то подразумева да ће бити и војно неутрална 
иначе се поставља питање чему сврха неутралности једне земље кад би та иста 
одлучила да не буде војно неутрална. 

Закључак 
Кроз дефинисање одредница савременог окружења, појма, поделе и карактери-

стика неутралности, као и анализом неутралности у савременој међународној по-
литичкој пракси, овај рад даје допринос да се објективно сагледа тренутни статус и 
даље перспективе војне неутралности Републике Србије. 

Динамична природа савремених међународних односа, неутралност, као појам, 
првенствено одређује као војну, односно одбрамбену функцију државе, а не као по-
литички аспект неутралности. У савременим међународним односима политичка 
неутралност је данас више теоријска могућност него реалност. Опредељењем др-
жаве да буде војно неутрална изражава се њен став о томе да не жели да приступи 
неком војном савезу, нити да изграђује војно савезништво. Евидентно је да је опре-
дељење за војну неутралност директно повезано са савременим окружењем, како 
на глобалном, тако и на регионалном нивоу. Чиниоци савременог окружења који 
пресудно условљавају статус војне неутралности (безбедносни, политички, економ-
ски, социјални, технолошки, информациони, еколошки и енергетски чиниоци), могу 
се сублимирати пре свега на геостратегијски положај, стабилност унутрашње без-
бедносне ситуације, адекватну економска моћ, висок БДП и способност развоја 
сопствених војних снага. 

Република Србија је у Резолуцију Народне скупштине Републике Србије о за-
штити суверенитета, територијалног интегритета и уставног поретка од 26. децем-
бра 2007. године унела и пасус о војној неутралности Србије. Овој одлуци није 
претходила јавна и стручна расправа, сходно демократској пракси, и овако битна 
одлука донесена је у једној реченици, у документу који се начелно односи на нешто 
друго. Осим тога, неутралност се не спомиње ни у другим законским и подзакон-
ским актима, па је чињеница да је читава спољнополитичка и безбедносна оријен-
тација државе дефинисана само једном проширеном реченицом, карактеристика 
без преседана. Јер, управо у овим документима, требало би да буду дефинисане 
активности и понашање које неутралну земљу доводе до декларисаних циљева у 
оквиру политике националне безбедности. 

Проглашење војне неутралности Србије је извршено како би се некако спречило 
проглашење независности Косова. Мала је вероватноћа да се стварно мислило да 
ће таква Резолуција зауставити земље НАТО или Европске уније да признају Косово. 
Такав поступак је политички акт привременог карактера који је донет на брзину, два 
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месеца после декларације о неутралности Демократске странке Србије Војислава 
Коштунице као и два месеца пре проглашења независности Косова. Привремени ка-
рактер тог акта се види у чињеници да је војна неутралност споменута само у Резо-
луцији у којој је донета; ни Устав па ни један други докуменат не говори о њој.  

Ако је Србија заиста желела да постане војно неутрална, то је требало урадити 
усвајањем посебног законског акта у коме би била проглашена војна неутралност, 
и то тек после стручне и јавне расправе. У њему би морало бити истакнуто да се 
Србија залаже за мир, кооперацију, сарадњу и суздржаност у спољној и одбрамбе-
ној политици. У реченици којом се уводи војна неутралност, Србија се није одрекла 
евентуалног учлањења у неке нове војне савезе, већ само учлањења у оне који 
тренутно постоје. Такође, не брани се присуство страних војски, њихово кретање 
ни изградња војних база на територији Србије.  

Будућност опредељења Републике Србије о војној неутралности између оста-
лог зависи од: деловања кључних доносиоца стратешких одлука у свету и региону 
југоисточне Европе; начина решавања статуса Косова и Метохије; стања безбедно-
сти у стратегијском окружењу; темпа европских интеграција и стања у Европској 
унији; угледа и перспективе NATO и њеног источног пандана, Организације догово-
ра о колективној безбедности (ОДКБ); супротстављености интереса САД и Русије 
на простору Југоисточне Европе, као и од намере и успешности деловања и других 
најутицајнијих субјеката међународних односа у доследном поштовању одредаба 
међународног права.  

Војна неутралност Србије обавезује само њу јер ниједна држава па чак ни Руси-
ја (која је против уласка Србије у НАТО) није дала службено признање војне неу-
тралности Србије као такве. Такође, са правног гледишта, појам војна неутралност 
није познат у међународним односима. Земље или јесу или нису неутралне. Неу-
тралне земље су првенствено војно неутралне јер сама неутралност нема смисла 
без војне неутралности. Фактички, Србија је неутрална само у односу на НАТО као 
једини постојећи војни савез. У међувремену, развија и унапређује односе са Вој-
ском Охаја САД, активно учествује у међународним мировним мисијама под манда-
том Уједињених нација и у мировним мисијама Европске уније. Уосталом, Војска 
Србије је професионализована по НАТО стандардима што се битно разликује од 
устројства војске неутралних земаља, које су задржале традиционално служење 
војног рока. 
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