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Ап стракт: Рад се за сни ва на по став ци да се са да шњост за чи ње и да про ис-
ти че из про шло сти, од но сно да је про шлост на ја ва на стан ка са да шњих по ја ва. 
Стра те гиј ско опре де ље ње Ре пу бли ке Ср би је за вој ну не у трал ност је на ста ло у 
од ре ђе ним спе ци фич ним ме ђу на род ним и уну тра шњим: по ли тич ким, еко ном-
ским, без бед но сним, вој ним и дру гим усло ви ма. Кон цепт вој не не у трал но сти 
у Ре пу бли ци Ср би ји се при ме њу је пре ко де сет го ди на. Тај пе риод нам пру жа 
мо гућ ност струч ног и на уч ног са гле да ва ња усло ва, су бје ка та, де лат но сти, ци-
ље ва, мо ти ва, ин те ре са и оства ре них ефе ка та та квог стра те гиј ског опре де ље ња, 
на ро чи то у пре вен тив ном од го во ру на све сло же ни је без бе до но сне прет ње (те-
ро ри зам, из бе глич ке ру те, не ре ше ни ме ђу др жав ни спо ро ви, по сто ја ње са мо-
про гла ше не др жа ве Ко со во на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је). Те жи ште ра да је 
раз ма тра ње са рад ње са ме ђу на род ним ор га ни за ци ја ма и Ру ском фе де ра ци јом, и 
то пре све га са ста но ви шта обе леж ја мо де ла са рад ње, стра те шког парт нер ства, 
кон крет них ме ра у са да шњо сти мо гу ћим об ли ци ма у бу дућ но сти.

Кључ не ре чи: не у трал ност, вој на не у трал ност, са рад ња, на ци о нал на без -
бед ност.

УВОД

Ре пу бли ка Ср би ја је са мо стал на и не за ви сна др жа ва од 2006. го ди не, 
на кон раз дру жи ва ња са Цр ном Го ром. Том раз дру жи ва њу прет хо ди ли су 
сло же ни и те шки про це си: раз би ја ње бив ше СФР Ју го сла ви је (1991–1995), 
агре си ја НА ТО на СР Ју го сла ви ју (1999), уво ђе ње про тек то ра та над Ауто-
ном ном по кра ји ном Ко со во и Ме то хи ја и ус по ста вља ње ми ров не ми си је 
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УН МИК – Ре зо лу ци јом Са ве та без бед но сти број 1244, уну тра шње дру-
штве не про ме не у Ср би ји (2000) по зна те као 5. ок то бар. У дра ма тич ном 
про це су раз би ја ња, на те ри то ри ји бив ше СФРЈ на ста ло је шест са мо стал них 
и не за ви сних др жа ва. 

Про цес раз би ја ња бив ше СФРЈ још тра је, упра во на про сто ру Ре пу бли-
ке Ср би је. При вре ме ни ор га ни вла сти на про сто ру ко ји об у хва та Ауто ном-
на По кра ји на Ко со во и Ме то хи ја, пот по мог ну ти од стра не не ких за пад них 
цен та ра мо ћи, јед но стра но и про тив прав но су про гла си ли 2008. го ди не не-
за ви сност тзв. „Ре пу бли ке Ко со во“. Тај део те ри то ри је Ре пу бли ке Ср би је се 
од та да на ла зи у сво је вр сном sta tus quo ста њу.

Све но во на ста ле др жа ве на про сто ру бив ше СФРЈ, на кон сти ца ња не за-
ви сно сти, сво је стра те шко опре де ље ње усме ра ва ју ка европ ским, а ве ћи на и 
ка евро а тлант ским ин те гра ци ја ма. Као ре зул тат на ве де них про це са, да нас су 
све др жа ве на ста ле раз би ја њем СФРЈ или чла но ви ЕУ или у ста ту су (по тен-
ци јал них) кан ди да та за члан ство. По пи та њу члан ства у НА ТО, Сло ве ни ја, 
Хр ват ска и Цр на Го ра по ста ле су др жа ве чла ни це, Ма ке до ни ја је због про-
бле ма око на зи ва др жа ве у ста ту су кан ди да та, а у БиХ је си ту а ци ја по де ље-
на, јер се ен ти тет Ре пу бли ка Срп ска про ти ви члан ству у НА ТО, ко ме те жи 
дру ги ен ти тет.

Ре пу бли ка Ср би ја је, на кон што је по ста ла не за ви сна и са мо стал на др-
жа ва, у ре ла тив но крат ком ро ку ус пе ла да за о кру жи све др жав не функ ци је 
(као и без бед но сну одн. мо дел си сте ма без бед но сти) (Гор дић 2011: 221), те 
да се укљу чи у ме ђу на род не то ко ве. Ре пу бли ка Ср би ја из ра жа ва ја сно стра-
те шко опре де ље ње за члан ство у ЕУ и у про це су је при ступ них пре го во ра. 
На род на скуп шти на је 2007. го ди не до не ла Ре зо лу ци ју где се у јед ној тач ки 
про кла му је вој на не у трал ност Ср би је, од но сно опре де ље ње да Ср би ја не ће 
би ти чла ни ца ни јед ног по сто је ћег вој ног са ве за.

У по врат ку на свет ску сце ну, Ре пу бли ка Ср би ја је, по ред пу та ка ЕУ и 
при сту па њу про гра му ПзМ НА ТО Али јан се, ус по ста ви ла стра те шка парт-
нер ства са Ру ском Фе де ра ци јом и Ки ном, те отво ри ла при вре ме но за по-
ста вље не ве зе и од но се са број ним др жа ва ма Ла тин ске Аме ри ке, Ази је и 
Афри ке. Ја ча ње ве за Ср би је и Ру си је не на и ла зи на одо бра ва ње код за пад-
них цен та ра мо ћи. Про кла мо ва на вој на не у трал ност Ре пу бли ке Ср би је је 
на стал ном сво је вр сном над зо ру ме ђу на род не за јед ни це, уз че сте опа ске да 
Ср би је „се ди на две сто ли це“ и да ће кад-тад мо ра ти да се из ја сни на чи јој 
је стра ни.

С дру ге стра не, ру ко вод ство Ре пу бли ке Ср би је ви ђе ње ме ста вој не не у-
трал но сти на ме ђу на род ној сце ни из но си у На цр ту Стра те ги је на ци о нал не 
без бед но сти, где се кон ста ту је да је Ре пу бли ка Ср би ја вој но не у трал на и да 
то ни је у су прот но сти са ус по ста вље ном и раз ви је ном са рад њом са НА ТО, 
ЕУ и стра те шким парт нер ством са Ру ском Фе де ра ци јом.
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ОСНОВ ВОЈ НЕ НЕ У ТРАЛ НО СТИ СР БИ ЈЕ

Не у трал но шћу се озна ча ва ста ње оно га ко ји не уче ству је у спо ру или у 
су ко бу, а у ме ђу на род ним од но си ма не у трал ност озна ча ва не при стра сност 
пре ма стра на ма ко је су у ору жа ном су ко бу (Но ва ко вић 2016: 40). Ва жан 
до ку мент за прав ни ста тус не у трал них др жа ва је сте Ха шка кон вен ци ја V из 
1907. го ди не – О пра ви ма и оба ве за ма не у трал них др жа ва у слу ча ју ра та на 
коп ну. Иако да нас са др жин ски при лич но за ста рео, овај до ку мент и да ље 
пред ста вља кључ ну ре фе рент ну тач ку за основ на пра ва и оба ве зе не у трал них 
др жа ва то ком ору жа ног кон флик та, а ко ја се сво де на сле де ће: те ри то ри ја 
не у трал не др жа ве је не по вре ди ва, стра не у су ко бу не сме ју да ко ри сте те ри-
то ри ју не у трал не др жа ве за пре воз вој ске и вој не опре ме ни ти за мо би ли-
за ци ју тру па. Ме ђу тим, не у трал на др жа ва ни је оба ве зна да има тр го вач ке и 
еко ном ске од но се на истом ни воу са свим др жа ва ма, или да бу де не при стра-
сна у иде о ло шким пи та њи ма. На овај на чин ус по ста вљен је си стем ко ји је 
тре ба ло, ба рем те о рет ски, да по шту ју све при зна те др жа ве то ком ору жа них 
кон фли ка та (Но ва ко вић 2012: 4).

Не у трал ност мо же би ти при вре ме на или стал на. При вре ме на се од но си 
на од ре ђе ни ору жа ни су коб (при мер Ита ли је у Пр вом, и СAД ка ко у Пр-
вом та ко и у Дру гом свет ском ра ту), а стал на пред ста вља оба ве зу пре у зе ту 
у вре ме ми ра да ће од ре ђе на др жа ва би ти не у трал на у сва ком ра ту (при мер 
Швај цар ске као је ди не др жа ве у том ста ту су). Стал на не у трал ност мо же би-
ти ус по ста вље на фор мал но, на осно ву ме ђу на род них спо ра зу ма или не фор-
мал но, без по сто ја ња зва нич ног до ку мен та о при зна ва њу не у трал но сти од 
стра не ре ле вант не ме ђу на род не ор га ни за ци је. 

На при ме ру не у трал но сти Швај цар ске, ко ја је при зна та на Беч ком кон-
гре су 1815. го ди не, Си рил Блек да је вр ло ва жне те о риј ске за кључ ке: 1) не-
у трал на др жа ва тре ба да из бе га ва увла че ње у рат не су ко бе; 2) не у трал на 
др жа ва тре ба да одр жа ва спрем ним сво је на ци о нал не ре сур се за од бра ну; 
3) не у трал на др жа ва тре ба да во ди спољ ну по ли ти ку ко ја би јој омо гу ћи ла 
да из бег не по тен ци јал но бу ду ће рат но ан га жо ва ње, дру гим ре чи ма тре ба да 
во ди тзв. по ли ти ку уз др жа ва ња (Cyril Black 1968: 22). Ме ђу тим, све стал но 
не у трал не др жа ве има ју пра во на са мо од бра ну, као и пра во да по зо ву дру гу 
др жа ву у по моћ уко ли ко је њи хов ста тус угро жен. У том сми слу се де фи ни-
ше и пра во на не у трал ност под оруж јем, од но сно пра во да не у трал на др жа ва 
пу тем соп стве не вој не мо ћи од вра ћа дру ге зе мље од по тен ци јал не агре си је 
(Но ва ко вић 2012: 4).

Од свог на стан ка ин сти тут не у трал не др жа ве се кроз те о ри ју и прак-
су у ме ђу на род ним од но си ма ме њао, ево лу и рао, не рет ко на ру ша вао то-
ком ра то ва, а по ја вом гло бал них ор га ни за ци ја као што су Дру штво на ро да,  
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Ор га ни за ци ја ује ди ње них на ци ја, НА ТО, ЕЗ/ЕУ и члан ством не у трал них 
др жа ва у те ор га ни за ци је, че сто је обе сми шља ван.

Ис ку ство Дру штва на ро да из ме ђу два свет ска ра та не иде у при лог уни-
вер зал но сти прав ног ин сти ту та не у трал но сти, чак и у слу ча ју ло кал них ра-
то ва (нпр. Ита ли је и Аби си ни је, Ја па на и Ки не) и из бе га ва ња јед ног бро ја 
зе ма ља да при ме њу ју санк ци је (Пет ко вић 1982: 97). На и ме, сма тра ло се да 
је усва ја ње за јед нич ких ме ра про тив др жа ва ко је кр ше ме ђу на род ни по ре-
дак, би ло у су прот но сти са оба ве зом не при стра сно сти не у трал них др жа ва 
у су ко би ма дру гих др жа ва. У на ве де ним окол но сти ма, Швај цар ска ме ња 
сво ју тра ди ци о нал ну по ли ти ку ин те грал не не у трал но сти у ди фе рен ци јал ну 
не у трал ност, омо гу ћа ва ју ћи на тај на чин уче шће у еко ном ским санк ци ја-
ма, што се мо же сма тра ти и за чет ком ин сти ту та вој не не у трал но сти (Mo os 
Car lo 2014).

По сле Дру гог свет ског ра та ус по ста вље на је ОУН, чи ја По ве ља пред-
ви ђа оба ве зу чла ни ца др жа ва да по сту па ју у скла ду с од лу ка ма Са ве та без-
бед но сти. На мет ну ло се пи та ње да ли је члан ство у ОУН у су прот но сти с 
не у трал но шћу? Због то га, Швај цар ска до 2002. го ди не ни је би ла чла ни ца 
УН (већ са мо не ких ње них те ла), оста ју ћи до след на у сво јој ин те грал ној не-
у трал но сти. Аустри ја, ко ја је по ста ла члан УН 1955. од лу ком ве ли ких си ла, 
упр кос ње ној не у трал но сти, про мо ви са ла је но ви при ступ у ме ђу на род ним 
од но си ма, као по ли ти ку ак тив не не у трал но сти. Та по ли ти ка је под ра зу ме-
ва ла ак тив ни ан га жман зе мље у про мо ци ји ци ље ва и иде а ла ко ји се на ла зе у 
По ве љи УН, а кроз уче шће у УН ко ми си ја ма и ко ми те ти ма као и у УН ми си-
ја ма очу ва ња ми ра (Bayer–Hof mann 2011: 296).

За вр шет ком Хлад ног ра та 90-их го ди на про шлог ве ка до ве ден је у пи-
та ње сми сао по сто ја ња НА ТО са ве за, јер ви ше ни је по сто јао Вар шав ски 
пакт. На кон ра то ва на про сто ру бив ше Ју го сла ви је, осла ња ју ћи се на мо-
гућ ност пре ли ва ња су ко ба из дру гих зе ма ља на зе мље чла ни це НА ТО, као 
и по ја вом аси ме трич них прет њи без бед но сти, НА ТО је уз ре де фи ни са ње 
без бед но сне и од брам бе не по ли ти ке на ста вио да ег зи сти ра. У исто вре ме, 
НAТО је по ну дио оквир за са рад њу и но вим де мо кра ти ја ма у Ис точ ној 
Евро пи и европ ским стал но не у трал ним др жа ва ма кроз про гра ме Са вет 
евро а тлант ског парт нер ства и Парт нер ство за мир (ПзМ). Са овим ме ха-
ни зми ма Али јан са је по ну ди ла мо гућ ност за са рад њу на ни воу ко ји др жа-
ве парт не ри иза бе ру, без оба ве зе да у бу дућ но сти по ста ну чла но ви. Све 
европ ске стал но не у трал не др жа ве по ка за ле су ин те ре со ва ње да уче ству-
ју у Парт нер ству за мир (Ир ска се при дру жи ла по след ња 1999. го ди не). 
Њи хо ви кон цеп ти без бед но сти и од бра не, као и од брам бе не спо соб но сти, 
про шли су кроз струк тур не про ме не, ка ко би се при ла го ди ли но вим без-
бед но сним иза зо ви ма и но во у спо ста вље ном парт нер ству са НAТО (Но-
ва ко вић 2012: 7).
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По се бан иза зов за ин сти тут стал не не у трал но сти пред ста вља ло је при-
кљу че ње че ти ри стал но не у трал не европ ске зе мље (Аустри ја, Фин ска, Ир-
ска и Швед ска) Европ ској Уни ји. Да би се у од ре ђе ној ме ри уса гла си ла 
по ли ти ка не у трал но сти ових зе ма ља са За јед нич ком спољ ном и без бед но-
сном по ли ти ком (ЗСБП) и За јед нич ка без бед но сна и од брам бе на по ли ти ка 
(ЗБОП) ЕУ у ин те грал ни текст Устав ног спо ра зу ма ЕУ, укљу че на је из ве-
сна Ир ска кла у зу ла1 (2), ко ја се на шла и у ин те грал ном тек сту Ли са бон-
ског уго во ра. Устав ни уго вор ЕУ увео је и кла у зу лу со ли дар но сти (та ко ђе 
ин кор по ри ра на у Ли са бон ски уго вор), ко јом се га ран ту је по моћ и ан га жо-
ва ње свих др жа ва чла ни ца са свим сред стви ма ко ја су им на рас по ла га њу 
(укљу чу ју ћи и вој не ре сур се) у слу ча ју те ро ри стич ког на па да на те ри то ри ју 
јед не или ви ше од њих, као и у слу ча ју при род них или ве штач ки иза зва них 
ка та стро фа (Но ва ко вић 2012: 8). У по ме ну тој Ир ској кла у зу ли ко ри сти се 
тер мин вој на не у трал ност, чи ме се ис ти че про ме на кон цеп та не у трал но сти, 
а сво ди се на при хва та ње по ли тич ких и еко ном ских ин те гра ци ја у окви ри ма 
ЕУ, уз исто вре ме но не при хва та ње ду бљих ин те гра ци ја у обла сти ма ЗБОР, 
слич но „ди фе рен ци јал ној“ не у трал но сти Швај цар ске из вре ме на члан ства 
у Дру штву на ро да. 

Мо же се за кљу чи ти да тра ди ци о нал на стал на не у трал ност у да на шње 
вре ме ви ше не по сто ји. Због по ја ве но вих иза зо ва и прет њи без бед но сти, 
све европ ске не у трал не зе мље при кљу чи ле су се про гра му ПзМ, а ве ћи део 
њих су и чла но ви ЕУ. Ови про це си су за по сле ди цу има ли при ла го ђа ва ње 
кон цеп та тра ди ци о нал не по ли ти ке не у трал но сти. 

По ред европ ске иде је не у трал но сти, за раз у ме ва ње по ре кла да на-
шњег опре де ље ња Ср би је за вој ну не у трал ност ва жна је и ју го сло вен ска 
по ли ти ка не свр ста ва ња. Не свр ста ност је би ла јед но стра на спољ но по ли-
тич ка ори јен та ци ја мно гих др жа ва ко је су же ле ле да оста ну из ван вој них 
и по ли тич ких бло ко ва (Пет ко вић 1974: 17). СФРЈ би ла је је дан од осни-
ва ча По кре та не свр ста них и за у зи ма ла зна чај но ме сто у ње му то ком свог  
по сто ја ња. 

Са вре ме ни срп ски исто ри ча ри ис ти чу да је По крет не свр ста них био 
про ак ти ван по крет, вр ло ути цај на ор га ни за ци ја у све ту (са ви ше од 100 
чла но ва), и да је СФРЈ за хва љу ју ћи ње му има ла ја ку пре го ва рач ку по зи-
ци ју. Исто вре ме но, на гла ша ва ју да се не у трал ност Ср би је и не свр ста ва-
ње СФРЈ и кон цеп ту ал но раз ли ку ју (Јок си мо вић 2017). Не у трал ност је  

1  Ир ска кла у зу ла: „По ли ти ка Уни је не ће ути ца ти на спе ци фи чан ка рак тер без бед но-
сне и од брам бе не по ли ти ке од ре ђе них др жа ва чла ни ца, и у том сми слу, Ир ска је на-
гла си ла сво ју тра ди ци о нал ну по ли ти ку вој не не у трал но сти“. (AN NEX IV Dec la ra tion 
by the Euro pean Co un cil, Pre si den tial Con clu si ons, Se vil le Euro pean Co un cil 21 and 22 
Ju ne 2002). <http://www.statewatch.org/cia/documents/seville-decl-nice-treaty-irish-
neutrality.pdf >. [1 3.  3. 2018 ].
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прав ни и по ли тич ки ин сти тут на стао исто риј ским раз во јем у окви ру 
европ ског све та, док је не свр ста ност по ли тич ки по крет зе ма ља тре ћег све-
та ко је су ак тив ни је у ме ђу на род ним по сло ви ма од не у трал них (Пет ко вић  
1977: 335). 

По ред не свр ста но сти и не у трал но сти, у вре ме Хлад ног ра та по сто јао је 
не у тра ли зам, пре ла зни об лик ко јим се озна ча вао ста тус др жа ва из ван су ко ба 
и вој них бло ко ва. Ста тус не у тра ли зма ни је под ра зу ме вао да др жа ва же ли да 
оста не из ван свих рат них су ко ба (као што је то код др жа ва ко је су про гла-
си ле стал ну не у трал ност) или да је ну жно при вр же на ми ру и ње го вој про-
мо ци ји, већ са мо да же ли да оста не из ван су ко ба ве ли ких си ла. Ове зе мље, 
углав ном на ста ле де ко ло ни за ци јом, обич но су се вре ме ном при кљу чи ва ле 
по кре ту не свр ста них зе ма ља. 

Ср би ја је 2007. го ди не ре зо лу ци јом На род не скуп шти не про гла си ла 
вој ну не у трал ност ру ко во ђе на на сто ја њем да оне мо гу ћи от це пље ње Ко со ва 
и Ме то хи је на кон бом бар до ва ња СРЈ 1999. и до ла ска тру па НА ТО пак та на 
те ри то ри ју Ср би је.2

Од про гла ше ња вој не не у трал но сти по сто је опреч на ми шље ња ка ко у 
до ма ћој (срп ској), та ко и у ме ђу на род ној јав но сти. Је дан од основ них раз-
ло га је то што је на ве де на ре зо лу ци ја је ди ни фор мал ни до ку мент у ко јем се 
спо ми ње вој на не у трал ност. Вој на не у трал ност Ср би је ни је учвр шће на уста-
вом или за ко ном, а чак ни у стра те шким до ку мен ти ма ко ји де фи ни шу сфе ру 
по ли ти ке на ци о нал не без бед но сти и од бра не, као што Стра те ги ја на ци о нал-
не без бед но сти и Стра те ги ја од бра не, до не те 2009. го ди не, ни јед ном реч ју 
ни је по ме ну та про кла мо ва на вој на не у трал ност.

Пре ма ми шље њу не ких кри ти ча ра, срп ски кон цепт не у трал но сти у 
при лич ном је не са гла сју са тра ди ци о нал ним кон цеп том не у трал но сти. На-
во де да де фи ни ци ја „вој на не у трал ност у од но су на по сто је ће вој не са ве зе“, 
из на ве де не ре зо лу ци је, не са др жи ни ка кве су штин ске оба ве зе у по гле ду 
спољ не по ли ти ке у бу дућ но сти и да оста вља отво ре ном мо гућ ност да сту-
пи у не ки но во о сно ва ни вој ни са вез, ако се за то ука же при ли ка. Та ко ђе, 
кри ти ку је се чи ње ни ца да Ср би ја ни је огра ни чи ла мо гућ ност при су ства 
стра них тру па и вој них ба за на сво јој те ри то ри ји, што су основ ни зах те ви 

2 Народ на  скупш ти на  Р еп ублике  С рб иј е и згласа ла  је  2 7. новембр а 2007 . г одине  Р езо-
луциј у  Народне скупш ти не  о  зашти ти суверенитет а, тер итори јалног интег рит ета 
 и устав ног  п ор етка  Ре публике С рб ије. Став 6 р езолуциј е  гл аси: „ Зб ог  у ку пне уло-
ге НАТО- а, од пр от ив правног бом бардов ањ а Срби је без о длуке СБ  до  А некса 1 1 
 одбачен ог  Ахтисар ије вог п ла на, у  к оме се о дре ђу је  да је  НАТО   ’кон ач ан орг ан ’ 
в ласти  у  ’незав ис ном Косо ву’ ,  Народн а ску пш тина донос и  од луку о  пр ог ла шавањ у 
 вој не  неутрал ности Републ ик е Срб ије  у од но су на постој ећ е војне савезе до 
евентуалног расписивања референдума на којем би се донела коначна одлука по 
том питању“. <http://www.srbija.gov.rs/kosovo-metohija/index.php?id=80729 >. 
[13 .  3.  2018] .
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за стал но не у трал не др жа ве још од Ха шке Кон вен ци је V из 1907. го ди не 
(Но ва ко вић 2012: 11). Кри ти ку ју се из ја ве ру ко во де ћих по ли ти ча ра Ср-
би је о то ме ка ко „Ср би ја ужи ва пу ну по др шку за пад них др жа ва и Ру си је да 
је вој на не у трал ност за Ср би ју пра ви пут“. То у прак си, ка ко се на во ди на 
по је ди ним ме сти ма у ли те ра ту ри, не ма ни ка квог прав ног уте ме ље ња, јер 
вој ну не у трал ност не чи не из ја ве свет ских ли де ра већ ва ља ни прав ни ак-
ти, а до ко јих се до ла зи ис пу ња ва њем оба ве за про пи са них ме ђу на род ним 
кон вен ци ја ма и уго во ри ма, по чев ши од Ха шке кон вен ци је из 1907. го ди не 
(Пе цић 2017).

Уви де ћи зна чај не про ме не у стра те гиј ском окру же њу Ре пу бли ке Ср-
би је и ува жа ва ју ћи чи ње ни цу да Ре пу бли ка Ср би ја мо ра да пра ти про ме не 
у окру же њу и да при ла го ђа ва сво ју без бед но сну по ли ти ку тим про ме на ма, 
над ле жне ин сти ту ци је су из ра ди ле на црт Стра те ги је на ци о нал не без бед-
но сти Ре пу бли ке Ср би је и на црт Стра те ги је од бра не Ре пу бли ке Ср би је. 
Кључ на опре де ље ња при ли ком из ра де ових до ку ме на та, чи је је до но ше ње 
са да већ у за вр шној фа зи, би ла су вој на не у трал ност и европ ска спољ но по-
ли тич ка ори јен та ци ја.3 

У но вој Стра те ги ји на ци о нал не без бед но сти Ре пу бли ке Ср би је и 
Стра те ги ји од бра не Ре пу бли ке Ср би је, за раз ли ку од истих до ку ме на та 
из 2009. го ди не, по се бан осврт је дат на де фи ни са ње по ли ти ке вој не не-
у трал но сти.

У на цр ту Стра те ги је на ци о нал не без бед но сти из но си се став да по ли-
ти ка вој не не у трал но сти ни је у кон флик ту са на сто ја њем Ре пу бли ке Ср би је 
да се при дру жи ЕУ, као ни ста вом да не по ста не чла ни ца НА ТО. Да ље се 
на во ди да ће Ре пу бли ка Ср би ја, по ла зе ћи од уве ре ња да од бра на и за шти-
та од са вре ме них аси ме трич них иза зо ва, ри зи ка и прет њи не де љи ва у ме-
ђу на род ној за јед ни ци, „про ду би ти ин сти ту ци о на ли зо ва ну са рад њу са ЕУ, 
чла ни ца ма и парт не ри ма НА ТО, Ру ском Фе де ра ци јом и дру гим др жа ва ма 
са ко ји ма је пот пи са ла де кла ра ци је о стра те шком парт нер ству и спо ра зу ме 
о са рад њи у обла сти ма од бра не, без бед но сти, енер ге ти ке, за шти те жи вот-
не сре ди не и дру гим. При сту па њем НА ТО про гра му Парт нер ство за мир, 
отва ра њем вој ног пред став ни штва у Ми си ји Ре пу бли ке Ср би је при НА ТО, 
ус по ста вља њем НА ТО вој не кан це ла ри је за ве зу у Бе о гра ду и усва ја њем 

3 Јав на рас пра ва о на цр ти ма Стра те ги је на ци о нал не без бед но сти Ре пу бли ке Ср би је 
и Стра те ги је од бра не Ре пу бли ке Ср би је одр жа на је у пе ри о ду од 20. апри ла до 15. 
ма ја 2018. го ди не. Тек сто ви на цр та Стра те ги је на ци о нал не без бед но сти Ре пу бли ке 
Ср би је и Стра те ги је од бра не Ре пу бли ке Ср би је би ли су пред ста вље ни на окру глим 
сто ло ви ма и струч ним рас пра ва ма у Но вом Са ду, Ни шу и Бе о гра ду. На сај ту Ми ни-
стар ства од бра не (<http://www.mod.gov.rs/cir/5289/javna-rasprava-5289>) доступни 
су Закључци Владе, образложења нацрта, нацрти Стратегије националне безбедности 
Републике Србије и Стратегије одбране Републике Србије и извештаји о спроведеној 
јавној расправи.
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Ин ди ви ду ал ног ак ци о ног пла на парт нер ства (IPAP), али и пот пи си ва њем 
Де кла ра ци је о стра те шком парт нер ству са Ру си јом, те отва ра њем Срп ско- 
-ру ског ху ма ни тар ног цен тра, Ср би ја је по твр ди ла ду го роч но опре де ље ње 
да пру жа до при нос за јед нич ким де мо крат ским вред но сти ма и учвр шћи ва-
њу ре ги о нал не и гло бал не без бед но сти. По ла зе ћи од сво јих ин те ре са, Ср-
би ја је уни ла те рал но про гла си ла вој ну не у трал ност, у од но су на по сто је ће 
вој не са ве зе. Од лу ка не ис кљу чу је уса гла ша ва ње без бед но сне и од брам бе не 
по ли ти ке са ЕУ, са рад њу са НА ТО, Ру ском Фе де ра ци јом и дру гим зе мља-
ма са ко ји ма је скло пљен уго вор о вој но-тех нич кој са рад њи, као ни уче шће 
у мул ти на ци о нал ним опе ра ци ја ма УН и ми си ја ма ЕУ. Вој на не у трал ност 
под ра зу ме ва да Ре пу бли ка Ср би ја раз ви ја си стем од бра не ко ји омо гу ћа ва 
осло нац на соп стве не људ ске и ма те ри јал не ре сур се. При том, не ма смет њи 
да се од бра на спро во ди и у са рад њи са дру гим др жа ва ма и ме ђу на род ним 
без бед но сним ор га ни за ци ја ма, уко ли ко за то по сто ји обо стра ни или гло-
бал ни ин те рес“ (Ре пу бли ка Ср би ја 2017). 

На сли чан на чин де фи ни ше се опре де ље ње по ли ти ке вој не не у трал-
но сти у на цр ту Стра те ги је од бра не, где се још јед ном на гла ша ва да ће Ср-
би ја, ра ди ја ча ња спо соб но сти и ка па ци те та за од бра ну зе мље, раз ви ја ти и 
уна пре ђи ва ти од но се са НА ТО у окви ру про гра ма Парт нер ство за мир, а 
та ко ђе са ра ђи ва ти са Ор га ни за ци јом Уго во ра о ко лек тив ној без бед но сти 
(ОДКБ), за ла жу ћи се за мир и ре ша ва ње спо ро ва без упо тре бе си ле, шти-
те ћи при том рас по ло жи вим прав ним и дру гим сред стви ма сво ју вој ну не у-
трал ност. 

СА РАД ЊА СА НА ТО СА ВЕ ЗОМ

Од но си Ре пу бли ке Ср би је и НА ТО вр ло су спе ци фич ни, усло вље ни 
исто риј ским окол но сти ма и до га ђа ји ма из не дав не про шло сти. Ме ђу гра ђа-
ни ма Ср би је углав ном не вла да по зи тив но ми шље ње о НAТО али јан си, пре 
све га због бом бар до ва ња СР Ју го сла ви је 1999. го ди не, али и због од су ства 
не при стра сно сти у ин тер вен ци ја ма про тив Ср ба у ра то ви ма 90-их на про-
сто ри ма бив ших ре пу бли ка СФРЈ. Не ис пу ња ва њем пре у зе тих оба ве за НА-
ТО сна га на Ко со ву и Ме то хи ји (КФОР) у обез бе ђи ва њу ми ра, си гур но сти 
и функ ци о ни са њу мул ти кул ту рал ног дру штва, што је ре зул ти ра ло мар тов-
ских по гро мом Ср ба 2004. го ди не, као и отво ре ном по др шком ал бан ским 
се па ра ти сти ма код про гла ше ња не за ви сно сти тзв. др жа ве „Ко со во“, об но-
вље ни су не га тив ни сен ти мен ти у срп ској јав но сти.

На кон па да Сло бо да на Ми ло ше ви ћа, но ви ју го сло вен ски и срп ски 
ор га ни вла сти опре де ли ли су се за са рад њу са европ ским и евро а тлант-
ским ин сти ту ци ја ма. Ме ђу тим, већ од са мог по чет ка у вла да ју ћој ве ћи ни 
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би ло је раз ли чи тих по гле да и од но са пре ма евро а тлан ским ин те гра ци ја-
ма. Ипак, од но си са НА ТО али јан сом раз ви ја ли су се уз ла зном ли ни јом и 
ма ни фе сто ва ли кроз раз ви је ни по ли тич ки ди ја лог, што је ре зул ти ра ло да 
на Са ми ту НА ТО у Ри ги, 29. но вем бра 2006. го ди не, Ре пу бли ка Ср би ја 
бу де по зва на да при сту пи про гра му Парт нер ство за мир. Уче сни ца про-
гра ма је фор мал но по ста ла 14. де цем бра исте го ди не, пот пи сом Оквир ног  
до ку мен та. 

Пи та ње евро а тлант ских ин те гра ци ја зе мље (од но сно ула зак у ПзМ и 
евен ту ал но члан ство у НAТО) ак ту а ли зо ва но је по чет ком про це са пре го-
во ра о ста ту су Ко со ва 2006. го ди не, под су пер ви зи јом спе ци јал ног иза сла-
ни ка Ге не рал ног Се кре та ра УН Мар ти ја Aхтисарија. На кон што је пред лог 
Ср би је за ко нач но ре ше ње ста ту са од би јен од стра не ко сов ских Aлбанаца, 
пред став ни ци Ср би је за у зе ли су дру га чи ји став пре ма За пад ним парт не ри-
ма и по че ли да ди рект но оп ту жу ју НAТО и Сје ди ње не Aмеричке Др жа ве 
да су за штит ни ци се па ра ти ста на Ко со ву. У сло же ним ме ђу на род ним и уну-
ра шњим усло ви ма, у Скуп шти ни Ре пу бли ке Ср би је је до не та Ре зо лу ци ја, 
ко јом је уста но вље на вој на не у трал ност. Та ко ђе, све је из ра же ни је опре де-
ље ње и прак тич не де лат но сти при бли жа ва ња Ср би је Ру си ји и Ки ни, у ци љу 
спре ча ва ња при зна ва ња Ко со ва у Са ве ту без бед но сти УН.

И по ред еви дент не кри зе у од но си ма са НА ТО али јан сом, Ср би ја је на-
ста ви ла са рад њу кроз про грам ПзМ. Јед но од бит них опре де ље ња би ло је и 
до сти за ње без бед но сних стан дар да по треб них за ин те гра ци ју у ЕУ (опре де-
ље ње и про цес ко ји су се па ра лел но од ви ја ли). У на ред ним го ди на ма усле-
ди ли су пред ви ђе ни ме ха ни зми са рад ње про гра ма Парт нер ство за мир, као 
што су Пре зен та ци о ни До ку мент (2007), ви ше Ин ди ви ду ал них про гра ма 
парт нер ства (In di vi dual Part ner ship Pro gram me) у пе ри о ду од 2009. го ди-
не, Ин ди ви ду ал ни ак ци о ни план парт нер ства (In di vi dual Part ner ship Ac tion 
Plan), ко ји је усво јен 2015.го ди не и за јед нич ке ак тив но сти у окви ру Про-
це са пла ни ра ња и пре гле да (Plan ning and Re vi ew Pro cess). Ре пу бли ка Ср би ја 
за кљу чи ла је ви ше спо ра зу ма по ра зним пи та њи ма са рад ње, ка ко са НА ТО, 
та ко и са по је ди ним ње ним чла ни ца ма и чла ни ца ма про гра ма ПзМ. Ме ђу 
нај ва жни ји ма су: Спо ра зум о без бед но сти ин фор ма ци ја (Se cu rity Agre-
e ment) за кљу чен 2008. го ди не, Спо ра зум о ста ту су сна га – СОФA спо ра-
зум са вла дом СAД (2006), Спо ра зум о ста ту су сна га – СОФA спо ра зум са 
НAТО али јан сом (2015) и Спо ра зум за по др шку и на бав ку (NSPO) о са-
рад њи у обла сти ло ги стич ке по др шке (2016).

Са рад ња са НА ТО-м од ви ја ла се и кроз отва ра ње Вој не кан це ла ри је 
НAТО за ве зу у Бе о гра ду и Ми си је Ре пу бли ке Ср би је при НА ТО у Бри се лу. 
Са рад ња се од ви ја и у обла сти ци вил не за шти те и ван ред них си ту а ци ја, кроз 
уче шће на ве жба ма упра вља ња по сле ди ца ма ван ред них си ту а ци ја EADRCC 
(Евро а тлант ски цен тар за ко ор ди на ци ју од го во ра на ван ред не си ту а ци је).
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По се бан вид са рад ње Вој ске Ср би је са НAТО-м је сте при ме на Кон-
цеп та опе ра тив них спо соб но сти (Ope ra ti o nal Ca pa bi li ti es Con cept), мо де-
ла про ве ре об у че но сти за је ди ни це НAТО и са ве зни ке ко ји су по тен ци јал-
ни уче сни ци опе ра ци ја во ђе них од НAТО. Уз по др шку СAД, фор ми ра ни 
су Си му ла ци о ни цен тар у Бе о гра ду за ве жбе по др жа не ра чу нар ским си-
му ла ци ја ма и Цен тар за обу ку је ди ни ца за мул ти на ци о нал не опе ра ци-
је у ба зи „Југ“ из ме ђу Бу ја нов ца и Пре ше ва, ко ји има ста тус „парт нер-
ског“, од но сно у ње му се спро во де кур се ви и ве жбе за чла ни це НAТО и  
про гра ма ПзМ. 

Усва ја њем IPAP ус по ста вљен је и оквир за про ду бљи ва ње са рад ње из-
ме ђу Ре пу бли ке Ср би је и НА ТО-а и за уна пре ђе ње и по ди за ње по ли тич ког 
ди ја ло га на ви ши ни во

На ве ден је са мо део бит них са др жа ја са рад ње и парт нер ства за пе ри од 
од про кла мо ва не вој не не у трал но сти до да нас.

СА РАД ЊА СА РУ СКОМ ФЕ ДЕ РА ЦИ ЈОМ

Ове го ди не Ср би ја и Ру си ја обе ле жа ва ју зна ча јан да тум – 180. го ди-
шњи цу ус по ста вља ња ди пло мат ских од но са, ка да је срп ски кнез Ми лош 
Обре но вић при мио пр вог ру ског кон зу ла. Овај до га ђај отво рио је но ву 
стра ни цу у ви ше ве ков ној за јед нич кој исто ри ји два истин ски брат ска на ро да 
ко је об је ди њу ју исти кул тур но-ци ви ли за циј ски ко ре ни и ду хов но срод ство. 
Са рад ња на ших зе ма ља пре ва зи ла зи уоби ча је не окви ре ме ђу др жав них од но-
са (Ла вров–Да чић 2018).

У исто ри ји срп ско-ру ских од но са број ни су при ме ри уза јам не по мо ћи 
и со ли дар но сти, за јед нич ке бор бе и стра да ња, и то увек у осло бо ди лач ким 
ра то ви ма. Брат ска љу бав два сло вен ска на ро да увек је би ла де тер ми нан та, 
сво је вр сна оба ве за и осло нац ме ђу соб них вој но-по ли тич ких од но са.

У по след њој де це ни ји од но си из ме ђу Ср би је и Ру си је уз диг ну ти на но ви 
ни во стра те шког парт нер ства, што је по твр ђе но би ла те рал ном Де кла ра ци-
јом о стра те шком парт нер ству, ко ју су пот пи са ли пред сед ни ци две зе мље 
у ма ју 2013. го ди не у Со чи ју. По ли тич ки ди ја лог раз ви ја се ди на мич но, у 
усло ви ма по ве ре ња и раз у ме ва ња, ре дов но и на нај ви шем ни воу. Ме ђу соб на 
са рад ња је по себ на по уза јам ном по што ва њу из бо ра дру ге стра не и узи ма њу 
у об зир ње них ин те ре са. Бе о град и Мо сква про ти ве се штет ној прак си „или 
са на ма или про тив нас“, ко ја је већ до ве ла до ја ча ња не по ве ре ња и не ста бил-
но сти на европ ском кон ти нен ту (Ла вров–Да чић 2018).

Ру си ја пред ста вља сна жан осло нац Ср би ји у ме ђу на род ним од но си-
ма, по себ но у од но су на ре ша ва ња ста ту са срп ске Ауто ном не По кра ји не 
Ко со во и Ме то хи ја, од луч ним не при зна ва њем не за ви сно сти тзв. др жа ве  
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„Ко со во“. Ру си ја је прин ци пи јел на у „по др шци срп ским при ја те љи ма ко ји 
во де пре го во ре са При шти ном уз по сред ство Бри се ла“ за до би ја ње уза јам но 
при хва тљи вог ре ше ња на ба зи Ре зо лу ци је УН 1244 (Ам ба са да Ру ске Фе де-
ра ци је у РС 2013). С дру ге стра не, Ср би ја као кан ди дат за члан ство у ЕУ, 
одо ле ла је ве ли ким при ти сци ма за уса гла ша ва ње спољ ње по ли ти ке са Уни-
јом и ни је се при кљу чи ла санк ци ја ма про тив Ру си је, шта ви ше, на пра ви ла је 
и пре се дан у од но су на сво ја спољ но-по ли тич ка опре де ље ња не по др жа ва-
њем ре зо лу ци је УН о Кри му.

Ин те рес за срп ско-ру ске од но се ни је јед но сме ран и не ини ци ра га са мо 
срп ска стра на. Упр кос чи ње ни ци да је Ср би ја окру же на чла ни ца ма ЕУ, као и 
чла ни ца ма НAТО-а, пред ста вља ју ћи сво је вр сно остр во ме ђу чла ни ца ма ове 
две ор га ни за ци је – она је по бу ди ла па жњу Ру си је у кон тек сту ње не ду го роч-
не стра те шке по ли ти ке на Бал ка ну и у Евро пи.

На кон ус по ста вља ња стра те шког парт нер ства (Де кла ра ци ја о стра те-
шком парт нер ству), у но вем бру исте го ди не пот пи са лан је Спо ра зум о вој-
ној са рад њи (За кон о по твр ђи ва њу спо ра зу ма про гла шен 2014. го ди не). 
Том при ли ком Шој гу је на гла сио да је до го во ре но ја ча ње од но са ге не рал-
шта бо ва Ру си је и Ср би је, као и са рад ње у обла сти вој не ин ду стри је, за ко-
ју је кон стан то вао: „Про те клих 15, а мо гу ре ћи и 20 го ди на, ни во са рад ње 
се сма њио до дра стич ног, мо гу да ка жем не при стој ног ни воа, и нај бо ље је 
да од но се у обла сти вој не ин ду стри је уре ди мо у нај кра ћем ро ку“ (Ла зан ски 
2013) и до дао да оче ку је ди на мич ну и плод ну вој ну са рад њу две зе мље. Овај 
спо ра зум је у на ред ним го ди на ма био плат фор ма за раз не вр сте са рад ње, као 
што су: шко ло ва ње и уса вр ша ва ње, за јед нич ке ве жбе, до на ци ја и ку по ви на 
на о ру жа ња и вој не опре ме. За јед нич ке ве жбе и на бав ка ру ског на о ру жа ња 
из дво ји ли су се као основ ни па ра ме три за оце ну ни воа са рад ње или, из угла 
за пад них зе ма ља, сте пе на при бли жа ва ња Ср би је и Ру си је.

Пр ва за јед нич ка ак тив ност на обу ци, ве ћег фор ма та, би ла је ве жба са 
ан ти те ро ри стич ким сце на ри јем „Срем 2014“, са уче шћем спе ци јал них па-
до бран ских је ди ни ца, одр жа на но вем бра 2014. го ди не у Ср би ји. Обе стра не 
пр во бит но су до го во ри ле да се одр жа ва ре дов на го ди шња би ла те рал на ве-
жба, али се ве жби при дру жи ла и Бе ло ру си ја и ве жба је до би ла сим бо лич но 
име „Сло вен ско брат ство“. Пр ва ве жба под тим на зи вом одр жа на је 2015. у 
Ру си ји и од та да се сва ке го ди не из во ди, и то на из ме нич но у не кој од др жа ва 
уче сни ца.

Дру га вр ло зна чај на ре дов на го ди шња би ла те рал на ве жба Вој ске Ср би је 
и Ору жа них Сна га РФ ко ја се из во ди од 2015. је сте ве жба за пи ло те ави о на 
МиГ-29 и тран спорт них хе ли коп те ра Ми-8(17) под на зи вом „Брат ство ави-
ја ти ча ра Ру си је и Ср би је“ или по пу лар но БAРС. И ова ве жба се из во ди на-
из ме нич но, у Ру си ји и Ср би ји. Од 2014. го ди не при пад ни ци Вој ске Ср би је 
ре дов но уче ству ју и на ар миј ским игра ма у Ру си ји.
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Ру си ја је као до на ци ју 2017. го ди не ис по ру чи ла Ср би ји 6 ави о на МИГ-29,  
али уз оба ве зу Ср би је да фи нан си ра њи хов ре монт и мо дер ни за ци ју, у вред-
но сти 185 ми ли о на евра. Њи хов ре монт је у за вр шној фа зи и до кра ја 2018. 
го ди не пла ни ра но је уво ђе ње у опе ра тив ну упо тре бу. До го во ре на је и до на-
ци ја 30 тен ко ва Т-72 и 30 оклоп них тран спор те ра БРДМ-2. Прет ход но су 
из Ру си је ку пље на два хе ли коп те ра МИ-17В (2016. го ди не), Вој но-тех нич ка 
са рад ња са Ру си јом је и да ље ве о ма ин тен зив на (на бав ка но вог на о ру жа ња 
– че ти ри „Ми-17“ тран спорт на хе ли коп те ра и че ти ри „Ми-35“ бор бе на хе-
ли коп те ра, опре ма ње и мо дер ни за ци ја ми го ва 29, тен ко ва Т-72 и бор бе них 
во зи ла пе ша ди је, као и од ре ђе ним ти по ви ма про тив ва зду шног на о ру жа ња 
(Вла да РС 2018). 

По ред би ла те рал не са рад ње са Ру си јом, Ср би ја раз ви ја и са рад њу са 
ОДКБ. На и ме, 13. апри ла 2013. го ди не, пар ла мен тар на де ле га ци ја Ср би-
је при мље на је у свој ству по сма тра ча у Пар ла мен тар ну скуп шти ну ОДКБ. 
По сле пар ла мен тар не и вој не са рад ња Ср би је са ОДКБ-ом, у 2018. го ди ни 
пла ни ра но је уче шће на ни воу по сма тра ча, и то на ко манд но-штаб ној ве жби 
„Са деј ство 2018“ и так тич кој ве жби „Не рас ки ди во брат ство 2018“ у Ру ској 
Фе де ра ци ји, док је на ве жби „Ко балт“ у Ка зах ста ну пред ви ђе но уче шће срп-
ског из ви ђач ког оде ље ња.

Још је дан од бит них чи ни ла ца са рад ње је сте фор ми ра ње за јед нич ког Ру-
ско-срп ског ху ма ни тар ног цен тра у Ни шу, ко ји је на ме њен бр зом ре а го ва њу 
у слу ча ју еле мен тар них не по го да – по жа ра, по пла ва и зе мљо тре са, а ко ји је 
зва нич но по чео да ра ди 25. апри ла 2012. го ди не. Од та да су у ви ше на вра та 
пру жа ли по моћ на шој др жа ви и гра ђа ни ма при ли ком га ше ња по жа ра, у по-
пла ва ма 2014. го ди не итд. 

По раст вој не и вој но тех нич ке са рад ње са Ру ском фе де ра ци јом, ОДКБ, 
али и Бе ло ру си јом у по след њим го ди на ма до при но се ја ча њу ка па ци те та за 
од бра ну и ста бил ност у Ре пу бли ци Ср би ји и ре ги о ну.

Ра ди са гле да ва ња ми шље ња и ста во ва гра ђа на у на шој зе мљи ре а ли зо-
ва но је ви ше ис тра жи ва ња ре ле вант них чи ни ла ца у овој обла сти. Ис тра-
жи ва ња јав ног мње ња по ка за ла су ста во ве и тен ден ци је гра ђа на и пар ти ја 
Ср би је у од но си ма пре ма ЕУ и НА ТО са јед не, и Ру си је са дру ге стра не. 
(По сто је раз ли чи та ви ђе ња си ту а ци је у срп ској јав но сти, по пут: „жи вот на 
за па ду, ср це на ис то ку“, „би знис на јед ну, љу бав на дру гу стра ну“, „гра ђа ни 
Ср би је све ве ћу по др шку да ју Ру си ји али да би ипак пре жи ве ли у зе мља-
ма ЕУ“.) У тим ис тра жи ва њи ма 71,6 од сто ис пи та ни ка сма тра да за Ср би ју 
ни је до бар ула зак у ЕУ и НAТО, док се ви ше од 55 од сто ан ке ти ра них из-
ја шња ва да Ср би ја тре ба да се др жи Ру си је, пре ма ис тра жи ва њу CE SID-а 
2016 (Ve sti on li ne 2016). 

Ип сос стра те џик мар ке тинг ре а ли зо вао је ис тра жи ва ње кра јем де цем-
бра 2015. го ди не. Ре зул та ти ис тра жи ва ња та ко ђе су по ка за ла да по зи тив но 
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ми шље ње о Ру си ји има 72%, о ЕУ 25%, а о НAТО 7% ис пи та ни ка. За ула зак 
у ЕУ би гла са ло 46%, док је про тив 38% ис пи та ни ка (B92 2016). 

У од но су на слич на ис тра жи ва ња у прет ход ним го ди на ма по пу лар ност 
Ру ске Фе де ра ци је у Ср би ји је у по ра сту. 
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MILITARY NEUTRALITY OF SERBIA AND CO-OPERATION  
WITH RUSSIAN FEDERATION

Sum mary

New challenges and threats to security in contemporary society represent a challenge to 
“traditional neutrality” as the guarantor of citizens and territory security. All European neutral 
states modified more or less their concepts of neutrality by the establishing of co-operation with 
certain international organizations. There is no permanent neutrality in traditional sense any 
longer, but these are different initial “differential” forms of neutrality. Thus, concept of military 
neutrality is a specific model in the Republic of Serbia. 

Starting from national interests, Serbia unilaterally proclaimed military neutrality. The 
decision of military neutrality is the co-operation model and compliance of security and de-
fence politics with EU, NATO, ODKB, Russian Federation and other states and international 
organizations with which the Contract on military-technical co-operation was stipulated, and 
participation in multinational operations of UN and missions of EU, all with aims of providing 
contribution to common democratic values and reinforcing of regional and global security. 

The increasing military co-operation with Russian Federation in the latest years represents 
the confirmation of political determination for military neutrality of Serbia. Such tendencies in 
foreign politics were reinforced in May 2018, when National Assembly of the Republic of Serbia 
adopted alterations and amendments of the Law on Defence. By the same law defence interest, 
military neutrality, co-operation and partnership with states and international organizations in 
the field of security and defence were defined. 

Key words: neutrality, military neutrality, co-operation, national security.
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