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ПРЕД ЛО ЗИ РЕ ФОР МИ ОЕБС-А У СВЕ ТЛУ  
СА ВРЕ МЕ НИХ ПО ЛИ ТИЧ КИХ КРИ ЗА  

НА ПРО СТО РУ ЕВРО ПЕ*

Сажетак:Рад пра ти на ста нак и раз вој ОЕБС-а као највaжније са-
вре ме не без бед но сне ор га ни за ци је из пер спек ти ве исто риј ско-по ли тич ке 
ди на ми ке и ин те ре са ме ђу на род них ак те ра. Из вор но фор ми ра на као фо рум 
за сма ње ње тен зи ја из ме ђу иде о ло шки кон фрон ти ра ног Ис то ка и За па да, 
ОЕБС (ис пр ва КЕБС) је ево лу и и рао у стал ну без бед но сну ор га ни за ци ју са 
ди вер си фи ко ва ним ак тив но сти ма и над ле жно сти ма. Ка ко ова ево лу ци ја 
ипак ни је ус пе ла да од го во ри иза зо ви ма вре ме на, ја ви ле су се по тре бе за да-
љим ре фор ма ма ОЕБС-а. У ра ду се, за тим, пра те пред ло зи ре фор ми си сте ма 
ОЕБС-а, ка ко од стра не ње них по је ди них не за до вољ них чла ни ца та ко и од 
стра не Па не ла фор ми ра ног на Ми ни стар ском са ве ту ОЕБС-а ко ји је одр жан 
де цем бра 2004. го ди не у Со фи ји, као и ру ски пред лог „Уго во ра о европ ској 
без бед но сти“ као осно ве но вог, све о бу хват ног пре о бли ко ва ња европ ске без-
бед но сти ми мо по сто је ћег си сте ма ОЕБС-а. У за вр шном де лу ра да се по-
сма тра ути цај са вре ме них по ли тич ких кри за на про сто ру чла ни ца ОЕБС-а 
на мо гу ћи пут ре фор ми са ња ове ре ги о нал не без бед но сне ор га ни за ци је. 

Кључнеречи:ОЕБС, Хел син шки за вр шни акт, ре фор ма Уго во ра о 
европ ској без бед но сти, кри за у Укра ји ни. 

ОЕБС (Ор га ни за ци ја за европ ску без бед ност и са рад њу) је нај ве ћа свет-
ска са вре ме на без бед но сна ме ђу вла ди на ор га ни за ци ја. Са 57 зе ма ља чла ни ца 
сме ште них на про сто ри ма Евро пе, Ази је и Аме ри ке („од Ван ку ве ра до Вла-
ди во сто ка“), са 550 слу жбе ни ка у ње ном се ди шту у Бе чу и са још 2300 слу-
жбе ни ка на те ре ну, да на шње де лат но сти ОЕБС-а ти чу се ши ро ке ле пе зе пи та-
ња – од оних ве за них за пре вен ци ју кон фли ка та, пре ко кри зног ме наџ мен та 

* Рад је на стао у окви ру про јек та 179014 ко га фи нан си ра Ми ни стар ство за про све ту и 
на у ку Ре пу бли ке Ср би је. 
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и пост кон фликт не об но ве, кон тро ле на о ру жа ња, све до про мо ци је људ ских 
пра ва, сло бо де штам пе и над зо ра пар ла мен тар них из бор них про це са. 

Фор ми ра на то ком Хлад ног ра та као сво је вр сни фо рум ко ји је слу жио за 
сма ње ње тен зи ја из ме ђу иде о ло шки кон фрон ти ра ног Ис то ка и За па да, ОЕБС 
пред ста вља ти пи чан при мер ме ђу на род не ор га ни за ци је чи ји су на ста нак и 
раз вој дик ти ра ле исто риј ско-по ли тич ке при ли ке и ин те ре си ме ђу на род них 
ак те ра. Ми ров не и без бед но сне ор га ни за ци је, да ка ко, ни ка да ни су би ле по-
ли тич ки не у трал не, идеј но са мо ни кле и уда ље не од ин те ре сних про јек ци ја 
ње них осни ва ча. По ли тич ки ин те ре си су се увек на ла зи ли у по за ди ни фор-
му ли са них и оства ри ва них ми ров них кон це па та. „Европ ски кон церт“, ко ји је 
на стао 1815. го ди не као ми ров ни про јект, био је из раз ме ђу на род не рав но те же 
сна га иза ко је је ста ја ла Ве ли ка Бри та ни је као сво је вр сни хе ге мон са сво јом 
Pax Brit ta ni com и вла да ви ном свет ским мо ри ма.1 Уни вер зал не ми ров не ор га-
ни за ци је – Ли га На ро да и УН – та ко ђе су на ста ле као про јек ти ко ји су од ра-
жа ва ли рав но те жу у ме ђу на род ним од но си ма, тј. по сто је ћи ба ланс сна га. 
Њи хов се ин сти ту ци о нал ни об лик по ка зи вао оно ли ко успе шним ко ли ко је 
мо гао да усме ра ва и ми ри раз ли чи те ре ал-по ли тич ке ин те ре се у да тим ме ђу-
на род ним при ли ка ма. Та ко је и ОЕБС-с (ис пр ва КЕБС) од „мо ста“ ко ји је 
слу жио за ба лан си ра ње из ме ђу хлад но ра тов ских та ка ма ца, вре ме ном био 
тран сфор ми сан у ре ги о нал ну без бед но сну ор га ни за ци ју. Ова ор га ни за ци ја је 
по ступ но раз ви ја ла сво је прав не ак те, де фи ни са ла соп стве не прин ци пе и за-
да та ке, из гра ђи ва ла сво је аран жма не и сло же ни ин стру мен та ри јум за њи хо ву 
ре а ли за ци ју ко ји су јед на ко об у хва та ли и ње но ау то ном но ин сти ту ци о нал-
но-ад ми ни стра тив но уре ђе ње и опе ра ци је на те ре ну.2 По ступ но, ОЕБС је 
из ра стао не са мо у нај ве ћу ре ги о нал ну без бед но сну ор га ни за ци ју, већ и ону 
нај зна чај ни ју, чи је је де ло ва ње уре ђе но По гла вљем VI II По ве ље УН-а. 

1. ПО ЛИ ТИЧ КИ КОН ТЕСТ НА СТАН КА И ЕВО ЛУ ЦИ ЈЕ ОЕБС-А

Пр ви пред ло зи за ства ра ње кон фе рен ци је ко је би се ба ви ла пи та њи ма 
без бед но сти у Евро пи по че ли су се ја вља ти још од пе де се тих го ди на 20. ве ка, 
али је хлад но ра тов ска кли ма спре ча ва ла њи хо ву ре а ли за ци ју све до по чет-
ка се дам де се тих го ди на, до раз го во ра у Ди по ли ју из но вем бра 1972. го ди не. 

1 О по ли тич ким при ли ка ма у вре ме на стан ка „Ве ли ког Кон цер та“ ви де ти Вла ди мир 
По тем кин Исто ри ја ди пло ма ти је, том 1, Бе о град, 1945, као и Хен ри Ки син џер, Ди пло ма-
ти ја, том 1, Вер зал Прес, 1999. За Ли гу На ро да ви де ти Chri stop her Pol lock, The Le a gue of 
Na ti ons, The Law bo ok Ex chan ge Ltd, Clark, New Јer sey, 2003, a за по ли тич ке окол но сти на-
стан ка УН: Stan ley Me i sler, UN: Hi story, Gro ve Press, New York, 2011

2 О исто ри ја ту раз во ја ОЕБС-а и ње го вом ин сти ту ци о нал ном окви ру де таљ ни је код: 
Da vid J Gal bre ath, The Or ga ni za tion for Se cu rity and Co-ope ra tion in Eu ro pe (OSCE), Ro u tled ge, 
New York, 2007 
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Обе су пер си ле су та да до шле до ста но ви шта, сва ка из сво је ин те ре сне пер-
спек ти ве, ка ко би им ова ква кон фе рен ци ја мо гла би ти од ко ри сти. Зе мље 
Вар шав ског уго во ра же ле ле су прав но санк ци о ни са ње sta tus quo-a, то јест 
очу ва ње свог ути ца ја на ко му ни стич ке ре жи ме у ис точ ној Евро пи и да ље 
уна пре ђе ње про це са де тан та. По је ди не зе мље (по пут Фин ске) су же ле ле да 
још ви ше ис так ну сво ју по ли ти ку бло ков ске не у трал но сти, док су зе мље 
чла ни це НА ТО пак та те жи ле да, по ред уна пре ђе ња про це са де тан та, ство ре 
усло ве за бу ду ће про ме не у ис точ ној Евро пи. Или, ка ко ка же Хен ри Ки син-
џер: „На ма је би ло ја сно да Со вјет ски Са вез има сво је, пот пу но су прот не, 
пла но ве, али смо уо чи ли да она (кон фе рен ци ја, прим. А. Г.) За па ду, на ду жи рок, 
до но си ко рист (...) Аме ри ка је ис ко ри сти ла свој ути цај ка ко би се пи та ње 
гра ни ца све ло на оба ве зу да се не ме ња ју си лом, што је прак тич но прин цип 
пре у зет од По ве ље УН (...) Нај зна чај ни ја од ред ба „Хел син шког спо ра зу ма“ 
би ла је, ка ко се ис по ста ви ло, ткз. III „кор па“ – о људ ским пра ви ма. Она ће 
од и гра ти нај зна чај ни ју уло гу у дез ин те гра ци ји со вјет ске са те лит ске ор би те 
и по ста ће Би бли ја свим бор ци ма за људ ска пра ва у зе мља ма чла ни ца ма 
Али јан се“.3 Пре по ру ке раз го во ра у Ди по ли ју кра јем 1972. го ди не, из да те у 
ви ду „Пла ве књи ге“, по ста ви ле су осно ве за кон фе рен ци ју по зна ту као „Хел-
син шки про цес“. Кон фе рен ци ја се од ви ја ла у три фа зе: пр ве, ко ја је тра ја ла 
све га не ко ли ко да на у ју лу 1973, ко ли ко је би ло по треб но пред став ни ци ма 35 
зе ма ља да се уса гла се око пре по ру ка из „Пла ве књи ге“; дру ге, глав не рад не 
фа зе, ко ја се од ви ја ла из ме ђу сеп тем бра 1973. и ју ла 1975. го ди не у Же не ви, а 
ко ја је ре зул ти ра ла „Хел син шким за вр шним ак том“ ко га су пот пи са ле све 
уче сни це пре го во ра; и тре ће фа зе, у ви ду од ви ја ња кон фе рен ци је на осно ву 
пот пи са ног до го во ра ко ја се, под пред се да ва њем кар ди на ла Ав го сти на Ка-
за ро ли ја, од и гра ла из ме ђу 30. ју ла и 1. ав гу ста 1975. го ди не у Хел син ки ју. 

Исто риј ски зна чај КЕБС-а за от по чи ња ње хлад но ра тов ског де тан та (као 
што је ис так ну то и у За вр шном ак ту Хел син шке кон фе рен ци је) из ме ђу две 
та да шње су пер си ле је не спо ран. Спо ра зум је укљу чи вао и не у трал не и не-
свр ста не др жа ве, омо гу ћа ва ју ћи им да кроз рад кон фе рен ци је оства ру ју 
ду бље ме ђу соб не кон так те и ускла ђу ју сво је че сто про ти ву реч не ин те ре се 
у ткз. „три кор пе“: у обла сти без бед но сти, по пи та њу при вред не са рад ње и 
по во дом кре та ња љу ди и иде ја. Основ на уло га КЕБС-а као фо ру ма за по бољ-
ша ва ње ме ђу бло ков ских од но са и им пле мен та ци ју „За вр шног ак та“ раз ви ја ла 
се кроз чи тав низ са ста на ка од ко јих су би ли нај зна чај ни ји они у Бе о гра ду 
(ок то бар 1977 – март 1978), Ма дри ду (но вем бар 1980 – сеп тем бар 1983) и Бе чу 
(но вем бар 1986 – ја ну ар 1989). 

Уру ша ва ње Ис точ ног бло ка кра јем осам де се тих го ди на 20. ве ка до ве ло 
је до пот пу не про ме не и ге о по ли тич ког ам би јен та (у ви ду не стан ка „по кре-

3 Хен ри Ки син џер, Ди пло ма ти ја, том 2, Вер зал Прес, Бе о град, 1999, стр. 674. 
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тач ког ме ха ни зма“) и пре го ва рач ке струк ту ре ко је су од КЕБС-а из и ски ва ле 
ства ра ње но ве европ ске без бед но сне ар хи тек ту ре. „Па ри шка по ве ља за но ву 
Евро пу“, пот пи са на 21. но вем бра 1990. го ди не, за по че ла је про цес ре фор ми 
и по ступ но до ве ла је пре тва ра ња КЕБС-а у ОЕБС. Ово се од и гра ло на кон фе-
рен ци ји у Бу дим пе шти 1. ја ну а ра 1995. го ди не, ка да су кон сти ту и са ни ор-
га ни и те ла ОЕБС-а ко ји и да нас функ ци о ни шу у окви ру да тих над ле жно сти: 
Пар ла мен тар на скуп шти на, Се кре та ри јат (на че лу са Ге не рал ним се кре та ром), 
Ви со ки са вет, Цен тар за пре вен ци ју кон флик та, Кан це ла ри ја за сло бод не 
из бо ре (на кнад но пре и ме но ва на у Кан це ла ри ју за де мо крат ске ин сти ту ци је 
и људ ска пра ва)... Ус по ста вље ни су но ви ме ха ни за ми за пре вен ци ју ко фли-
ка та и кри зни ме наџ мент. Ство ре на је ком плет на ин фра струк ту ра ОЕБС-а 
са отва ра њем ње го вог стал ног Се кре та ри ја та у Пра гу и Бе чу. За рад што 
успе шни јег но ше ња са по сто је ћим кон флик ти ма, ство ре на су још два но ве 
ин сти ту ци је: Ви со ки пред став ник (са ци љем да се ба ви су ко би ма у ко је су 
уме ша не ет нич ке ма њи не, а ко ји су још увек у ра ном ста ди ју му) и Те рен ске 
ми си је (Fi eld Mis si ons) ко је се ба ве кон фликт ним си ту а ци ја ма свих вр ста и 
у сва ком њи хо вом ста ди ју му. „Основ на иде ја њи хо вог ра да – као и ОЕБС-а 
као це ли не – је сте кон цепт „све о бу хват не без бед но сти“, што зна чи да је 
без бед ност не де љи ва и да укљу чу је вој но-по ли тич ки, еко ном ски и ху ма ни 
аспект ко јим се тре ба по за ба ви ти не све стран, ин клу зив ни и ко о пе ра ти ван 
на чин. Овај без бед но сни кон цепт, из ме ђу оста лих ства ри, од сли ка ва све три 
без бед но сне ди мен зи је ОЕБС-а: вој но-по ли тич ку ди мен зи ју, еко ном ску ди-
мен зи ју и ху ма ну ди мен зи ју ко ја се ба ви људ ским пра ви ма и де мо крат ским 
сло бо да ма.“4 Те рен ске ми си је су се ја ви ле из праг ма тич них по тре ба то ком 
про це са рас па да бив ше Ју го сла ви је и не по ход но сти кри зног ме наџ мен та на 
про сто ри ма Бал ка на ко ји је на кнад но при ме њен и на дру гим про сто ри ма 
где ОЕБС има сво ју над ле жност (Сред ња Ази ја, Кав каз). На кнад но је до шло 
и до про ши ри ва ња ак тив но сти у окви ру „ду го роч них ми си ја“ из до ме на без-
бед ност на „не кон фикт ни ме наџ мент“ – пре све га на онај ве зан за из град њу 
одр жи вих де мо крат ских ин сти ту ци ја. 

Са стан ци у Ли са бо ну 1996. (ко ји је уро дио де кла ра ци јом ко је је про кла-
мо ва ла уни вер зал ну и не де љи ву при ро ду без бед но сти на про сто ру „Ста рог 
кон ти нен та“) и Ис тан бу лу 1999. го ди не те жи ли су да уна пре де по сто је ће 
тен ден ци је и на ре ле ван тан на чин се по за ба ве го ру ћим кри зним пи та њи ма.5 
Ево лу ци ја ОЕБС-а кроз про ши ри ва ња и ње го вих ин сти ту ци о нал них окви ра 

4 Ed win Bak ker, Hin ke Pi e ters ma, „The OSCE in Se arch of a Me a ning ful Re form Agen da“ 
у: The OSCE and the Net her lands as Cha ir man-in-Of fi ce, Net her lands Hel sin ki Com mit tee, Ha gue, 
2003, стр. 1. 

5 Још та да је ру ски ми ни стар ино стра них по сло ва Игор Ива нов из нео став о не за до вољ-
ству др жа ве ко ју пред ста вља, са за кључ ком ка ко се ОЕБС, од ор га ни за ци је ко ја би тре ба ла 
да пред ста вља ко лек тив ну во љу це ле Евро пе, пре тво ри ла у ору ђе За па да за „при сил ну 
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и њи хо вог оп се га де лат но сти вре ме ном је из не дри ла не ке од глав них ка рак-
те ри сти ка по ко ји ма је ова ме ђу вла ди на без бед но сна ор га ни за ци ја да нас 
пре по зна тљи ва у це лом све ту: отво ре но члан ство, ко о пе ра тив ни при ступ 
без бед но сти, по ли тич ки оба ве зу ју ћи ан га жма ни, де цен тра ли зо ва не и не би-
ро крат ске струк ту ре, ак тив но сти „ма лог тро шка“, опе ра ци о нал ни фо кус и 
ка па ци тет за бр зо ре а го ва ње, при ви ле го ва но парт нер ство са Ује ди ње ним 
на ци ја ма итд.6

Упр кос ди вер си фи ка ци ји ак тив но сти и над ле жно сти по је ди них те ла 
ОЕБС-а као и ње го вом уче шћу у број ним ми ров ним и ци вил ним ми си ја ма, 
ипак се мо ра за кљу чи ти ка ко ове про ме не, ка ко је вре ме по ка за ло, ни су ус пе-
ле да одо во ре иза зо ви ма вре ме на. На и ме, ни ОЕБС-у (као ни ње го вом прет ход-
ни ку КЕБС-у) ни је по шло за ру ком да бу де кључ ни фак тор у обла сти без бед-
но сти и са рад ње у Евро пи. Ту уло гу је за др жао НА ТО. Пре ко Евро а тлан ског 
парт нер ског са ве та (бив ши NACC) са сво јим чла ни ца ма, као и са рад њом 
пре ко про гра ма „Парт нер ство за мир“, НА ТО је са јед не стра не по крио про-
стор свих чла ни ца ОЕБС-а. Са дру ге стра не, у окви ру свог стра те шког кон-
цеп та усво је ног у Ри му још 1991. го ди не, НА ТО је, ду пли рао и ти ме „по крио“ 
и ве ћи ну над ле жно сти ОЕБС-а (по пут кри зног ме наџ мен та, мо гућ но сти 
ин тер ве ни са ња ван про сто ра сво јих чла ни ца, ши ре ња без бед но сног кон цеп-
та са вој ног на по ли тич ке, еко ном ске, со ци јал не и ху ма ни тар не аспек те те 
пре вен тив ну ди пло ма ти ју). На тај на чин се НА ТО то ком прет ход не две и по 
де це ни је ус пео на мет ну ти као кључ ни фак тор у свим без бед но сним кри за ма, 
док је ОЕБС-у би ла оста вље на спо ред на уло га за вр ше ње јед но став ни јих 
за да та ка по пут ре ша ва ња ме ђу ет нич ких про бле ма, спро во ђе ња и над гле да-
ња из бо ра итд, и то са мо у оном оби му и сме ру ко ли ко се то по ду да ра ло са 
ге о стра те шким ин те ре си ма НА ТО-а. 

Ова кав раз вој до га ђа ја био је нај ви ше по сле ди це ге о стра те шког ути ца-
ја САД на про стор Евро пе. Сје ди ње не др жа ве су Евро пу по сма тра ле као 
за пад но по лу о стр во ве ли ког евро а зиј ског кон ти нен та ко је сво јом ве ли чи ном, 
ре сур си ма и бро јем ста нов ни штва пред ста вља сво је вр сно „Свет ско остр во“ 
ко је по тен ци јал но мо же да угро зи при мат Ан гло-аме ри ка на ца на свет ским 
мо ри ма и тр жи шти ма. Као за пад ни, нај ра зу ђе ни ји део евро а зиј ског кон ти нен-
та (ткз. „Ри млан да“) ко ји одва ја кон ти нен тал ну уну тра шњост од при сту па 
мо ри ма, Евро па је (уз Бли ски ис ток, Ин диј ски пот кон ти нент и да ле ко и сточ-
не при о бал не обла сти) чи ни ла део кон ти нен тал ног обо да чи ја кон тро ла, 

де мо кра ти за ци ју“. Ви де ти: Igor S. Iva nov, The New Rus sian Di plo macy, Ni xon Cen ter and Bro-
o kings In sti tu tion Press, Was hing ton, D. C., 2002, стр. 97-98.

6 Де таљ ни је у: Vic tor-Yves  Ghéba li, „The OSCE Bet we en Cri sis and Re form: To wards a 
New Le a se on Li fe“, Ge ne va Cen tre for the De moc ra tic Con trol of Ar med For ces (DCAF), Po licy 
Pa per – №10, Ge ne va, 2005, стр. 1-2. 
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пре ма Ни ко ла су Спајк ма ну, пред ста вља кључ свет ске стра те шке пре мо ћи.7 
Пре у зи ма ју ћи уло гу одр жа ва ња гло бал ног ге о стра те гиј ског ба лан се ра, САД 
су на про сто ру Евро пе – уз одр жа ва ње ка пи та ли за ци је сво је стра те шке по-
зи ци је за до би је не у свет ским ра то ви ма и Хлад ном ра ту – исто вре ме но на ста-
ви ле да вр ше и ње но ге о по ли тич ко „спу та ва ње“ и пре у сме ра ва ње у ме ри и 
у скла ду са соп стве ним ин те ре сним про јек ци ја ма. Та ко ђе, САД су на ста ви ле 
да спро во де и стра те ги ју ге о по ли тич ког спре ча ва ња кон ти нен тал них ин те гра-
ци ја ми мо Аме ри ке из ме ђу ис точ ног де ла Евро пе и евро а зиј ског „Хар тлен да“, 
„ср ца кон ти нен та“, са јед не стра не, са ње го вим обод ним, ви со ко ра зви је ним 
али ре сурс но си ро ма шним, за пад ним де лом на дру гој стра ни. 

2. ПО ТРЕ БЕ ЗА РЕ ФОР МА МА ОЕБС-А  
И ЊЕ НИ ДО СА ДА ШЊИ ПРЕД ЛО ЗИ 

Тек де лом успе шан у про ши ри ва њу ак тив но сти то ком зад ње де це ни је 
20 ве ка, али у исти мах и спу тан уни по лар ним по ли тич ким кон тек стом и 
стра те шким ин те ре си ма пре о ста ле су пер си ле на про сто ри ма свог де ло ва ња, 
ОЕБС се од по чет ка но вог ве ка на шао пред број ним ди ле ма ма. Не ке од ње них 
ис так ну тих чла ни ца од кра ја де ве де се тих по че ле су да из но се при го во ре 
ка ко је ОЕБС пре тво рен у пу ко ору ђе за за до во ља ва ње за пад них ге о стра те-
шких ин те ре са те да се он не до вољ но и не прин ци пи јел но ба ви сво јим из вор-
ним по љем де лат но сти: ре ги о нал ном без бед но шћу. Ови при го во ри јав но су 
пр ви пут из ре че ни на са стан ку у Ис тан бу лу 1999. го ди не, да би би ли ин тен-
зи ви ра ни на кон „на ран џа сте ре во лу ци је“ у Укра ји ни 2004. (ка да је ОЕБС, под 
ути ца јем сво јих за пад них чла ни ца, без ре зер вно под ру жао по зи ци је та да-
шњег про за пад ног пред сед ни ка Вик то ра Ју шчен ка), а по себ но 2007. го ди не 
у го во ру ру ског пред сед ни ка Вла ди ми ра Пу ти на на „Кон фе рен ци ји о без бед-
но сној по ли ти ци“ у Мин хе ну.8 

И дру ги број ни раз ло зи за кри ти ку ОЕБС-а су све че шће по че ли да се спо-
ми њу: ши ре ње оби ма ње го вих ак тив но сти вре ме ном је по ка за ло ка ко ОЕБС 
не по се ду је до вољ но ни ка дро ва ни ти фи нан сиј ских сред ста ва за њи хо ву 
ре а ли за ци ју. По ред опе ра ци о нал не флек си бил но сти, ОЕБС че сто ни је био 
у ста њу да раз ви је нео п ход ни ду бин ски при ступ про бле ми ма са ко ји ма је 
на ме ра вао да се но си. ОЕБС, по ка за ло се, по се ду је са свим скром ни би ро-

7 Ви де ти Не бој ша Ву ко вић, Ло ги ка Им пе ри је, Кон рас, Бе о град, 2007 и Ni co las Spykmann, 
Ame ri cas Stra tegy in World Po li tics, Har co urt Bra ce, New York, 1942

8 Пу тин је том при ли ком оп ту жио по јед ни не за пад не си ле да же ле да пре тво ре ОЕБС 
у вул гар ни ин стру мент сво јих ин те ре са и да у том сми слу, ма хом пре ко не вла ди них огра ни-
за ци ја, пре о бли ку ју њен би ро крат ски апа рат ко ји та ко све ви ше гу би ве зе са др жа ва ма-чла-
ни ца ма као сво јим осни ва чи ма. Цео Пу ти нов го вор до сту пан је на: http://www.kom mer sant.
com /p741749/r_527/Mu nich_Spe ech_Vla di mir_Pu tin/ при сту пље но 06.02.2017. 
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крат ски апа рат (сме штен пре све га у ње го вим Се кре та ри ја ту) са вр ло ма ло-
број ним стал ним са ста вом. „Број ОЕБС-ових ин сти ту ци ја је још увек вр ло 
огра ни чен, а нај ве ћа и нај зна чај ни ја ме ђу њи ма је Кан це ла ри ја за де мо крат-
ске ин сти ту ци је и људ ска пра ва. ОЕБС-ови спе ци јал ни пред став ни ци и Те-
рен ске ми си је има ју ве ли ки сте пен сло бо де у свом де ло ва њу. Ко нач но, ОЕБС 
има пред се да ва ју ћег ко ји ро ти ра на го ди шњем ни воу, на чи јем ме сту се сме-
њу ју ми ни стри спољ них по сло ва ње них др жа ва чла ни ца. Он (или она) је 
од го во ран за пре ста вља ње и стра те шко по ли тич ко во ђе ње Ор га ни за ци је.“9 
Ту су, та ко ђе, и про бле ми ве за ни за уну тра шње фук ци о ни са ње те ла уну тар 
ОЕБС-а, пре све га за про цес до но ше ња од лу ка, а за ко је је, пре ма прав ним 
ак ти ма ове ор га ни за ци је, нео п хо дан кон сен зус. Ка ко је до кон се зу са не ка да 
из у зет но те шко до ћи, де ша ва ју се и бло ка де про це са од лу чи ва ња. По ред 
то га, ја вља ју и про бле ми ни ске струч но сти пред став ни ка у пар ла мен тар ној 
скуп шти ни ОЕБС-а као и ве о ма огра ни че ни до ме ти по ли тич ког ди ја ло га и 
тран спа рент но сти уну тар свих ње го вих ин сти ту ци ја. „Мно ге бив ше со вјет-
ске ре пу бли ке сма тра ју да су ис кљу че не из ових про це са. По себ но Ру ска 
Фе де ра ци ја се кон стант но жа ли ла на сво ју под ре ђе ну уло гу уну тар ор га ни-
за ци је и из ра жа ва ла по ја ча ни от пор пре ма оно ме што је пред ста вља ла као 
за пад ну до ми на ци ју над ОЕБС-ом. Ру си ја је ис ка зи ва ла сво је не за до вољ ство 
за јед но са јед ним бро јем дру гих зе ма ља чла ни ца „За јед ни це не за ви сних 
др жа ва“ ко је су иза шле са „Мо сков ском де кла ра ци јом“ (3.07.2004) и „Апе лом 
из Аста не“ (15.09.2004). Ове де кла ра ци је су го во ри ле не са мо о по мањ ка њу 
тран спа рент но сти при до но ше њу од лу ка већ и о дво стру ким стан дар ди ма, 
те су кри ти ко ва ле на чин на ко ји се во де Те рен ске ми си је. „Ис точ ни блок“ је, 
та ко ђе, ука зи вао на при ме тан дис ба ланс ко ји се ти че три ди мен зи је без бед-
но сти: њи хо во опа жа ње је да је пре ви ше ак цен та би ло ста вље но на „ху ма ну 
ди мен зи ју“, а да је пре ма ло учи ње но у „еко ном ској ди мен зи ји“. Ко нач но, 
ове зе мље кри ти ко ва ле су чи ње ни цу да су те рен ске ак тив но сти ОЕБС-а го-
то во ис кљу чи во ло зи ци ра не „ис точ но од Бе ча“.“10 

По те зи не за до вољ них чла ни ца „ис точ ног бло ка“ пред во ђе них Ру си јом 
вре ме ном су оти шли да ље од де кла ра ци ја ко ји ма су ис ка зи ва лаи не за до вољ-
ство си ту а ци јом уну тар ОЕБС-а. Ове земљс су у ви ше на вра та би ле при ну-
ђе не да бло ки ра ју функ ци о ни са ње ра да ор га ни за ци је, ус кра ћу ју ћи сво ју 
са гла сност на њен бу џет. То је до во ди ло до убр за ног за тва ра ња по је ди них 
Те рен ских ми си ја. Ви ше пу та је би ла упо тре бље на и „сна га ве та“ ка ко би се 
за у ста вио Ми ни стар ски са вет ОЕБС-а да до не се ко нач не вер зи је де кла ра ци ја 
са ко ји ма су по је ди не чла ни це или гру пе њих ис ка зи ва ле ду бо ко не сла га ње. 

9 Ed win Bak ker, Hin ke Pi e ters ma, „The OSCE in Se arch of a Me a ning ful Re form Agen da“ 
у The OSCE and the Net her lands as Cha ir man-in-Of fi ce, Net her lands Hel sin ki Com mit tee, The 
Ha gue, 2003, стр. 2. 

10 Ibid. 
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По ред ова квих ак тив но сти, Ру си ја и њој бли ске ис точ не др жа ве по че ле су 
да за го ва ра ју по тре бу за хит ним и те мељ ним ре фо р ма ма це ло куп ног си сте ма 
ОЕБС-а. Пред ло же не ре фор ме те жи ле су да пре тво ре Се кре та ри јат и дру ге 
глав не ин сти ту ци је ОЕБС-а у цен тра ли зо ва ни је ор га не, са ја чим и де фи ни-
са ни јим над ле жно сти ма. Ре фор ми са на те ла ОЕБС-а би и да ље функ ци о ни-
са ла по прин ци пу кон сен зу са, чи је би де лат но сти би ле пре у сме ре не на нај ва-
жни је са вре ме не без бед но сне про бле ме (тра фи кинг, те ро ри зам, шверц оруж ја) 
а са ма ње „по мод них“ те ма ве за них за људ ска пра ва. „Ис точ ни пред лог“ био 
је усме рен ка то ме да се ума њи пот пу но не де фи са на ау то ном ност по је ди них 
ин сти ту ци ја у окви ру ОЕБС-а и њи хо во во лун та ри стич ко на сту па ње ми мо 
ау то ри те та и ин сту ту ци о нал ног кон сен зу са уну тар ње них глав них те ла. На 
тај на чин, те ла ОЕБС-а би по ста ла кон тро ли са ни ја, де фи ни са ни ја у сво јим 
над ле жно сти ма, али, та ко ђе, и под ло жни ја на лич ју кон сен зу са – мо гућ но сти 
ста вља ња ве та. За пад не чла ни це ОЕБС-а оштро су се су прот ста ви ле овим 
пред ло зи ма Ру си је, сма тра ју ћи да је њи хов пра ви циљ да се на тај на чин 
иза зо ве па ра ли за ин сти ту ци о нал них на по ра ОЕБС-а у ве зи са де мо кра ти за-
ци јом пост со вје ских зе ма ља. 

Иа ко ни су на и шли на ши ро ко одо бра ва ње, пред ло зи Ру си је и ње них 
исто ми шље ни ка под ста кли су на раз ми шља ње о по тре би су штин ских ре фор-
ми си сте ма ОЕБС-а ме ђу ве ћи ном ње них чла ни ца. Као вид по ку ша ја но ше ње 
са овим пи та њем, Па нел еми нет них струч них лич но сти је ан га жо ван за на-
пра ви пре глед ра да ОЕБС-а, као и да пру жи пре по ру ку по треб них ре форм ских 
ме ра у пер спек ти ви три де се до го ди шњег ју би ле ја „Хел син шког за вр шног 
ак та“ и де се то го ди шњи це „Па ри шке по ве ље о Но вој Евро пи“. Фор мал на од-
лу ка о фор ми ра њу Па не ла до не та је на Ми ни стар ском са ве ту ОЕБС-а ко ји 
је одр жан де цем бра 2004. го ди не у Со фи ји, са ци љем да овај Па нел до не се 
из ве штај ко ји ће да ти „но ви по сти цај по ли тич ком ди ја ло гу и пру жи ти стра-
те шку ви зу ју за Ор га ни за ци ју у 21. ве ку. Би ло је пре ди ви ће но да Па нел ана-
ли зи ра ефек тив ност Ор га ни за ци је, ње них те ла и струк ту ре и пру жи про це ну 
пред сто је ћих иза зо ва.“11 Па нел је, да кле, пре вас ход но био усме рен на ана ли зу 
уну тра шњег функ ци о ни са ња те ла ОЕБС-а, а тек се кун дар но на ана ли зу спо-
ља шњих без бед но сних и де мо крат ских иза зо ва. Чла но ви Па не ла би ли су 
иза бра ни на осно ву њи хо вог ис ку ства и по зна ва ња функ ци о ни са ња ОЕБС-а, 
при че му је би ла у об зир узи ма на и рав но мер на за сту пље ност др жа ва-чла ни-
ца. Ово те ло је укљу чи ва ло не ко ли ко бив ших ми ни ста ра спољ них по сло ва 
др жа ва-чла ни ца, као и не ко ли ко бив ших Пред се да ва ју ћих ОЕБС-а и ње го вих 
Ге не рал них се кре та ра. Би ло је ту мно штво по зна тих име на по пут Хан са Ван 
Дер Бру ка, Ни ко ла ја Ата на си јев ског, Ри чар да Ви ли јам со на, Вил хе ма Хо ејн-
ка, Ми о ми ра Жу жу ла итд. 

11 Ibid., 3. 
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„Об ја вљен у ју ну 2005. Из ве штај Па не ла (‘Com mon Pur po se: To wards a 
Mo re Ef fec ti ve OSCE’) сма трао је да су про бле ми са ко јим се су о ча вао ОЕБС 
у осно ви ве за ни за три иза зо ва. Ови иза зо ви се ти чу не јед на ког тем па ин те-
гра ци је, то јест од но са еко ном ског ра ста и де мо крат ског раз во ја на про сто-
ру де ло ва ња ОЕБС-а, за тим уве ћа ња ОЕБС-ових глав них ин сти ту ци о нал них 
парт не ра, и ко нач но, но вих без бед но сних иза зо ва по ве за них са про це си ма 
гло ба ли за ци је. Па нел је им пли цит но усво јио по зи ци је Ру си је ис ти чу ћи да 
ОЕБС тре ба да пре у зме „кон струк тив ну уло гу спре ча ва ју ћи по ја вљи ва ње 
но вих ли ни ја по де ла“.“12 Ана ли зи ра ју ћи по зи ци ју и уло гу ОЕБС-а, из ве штај 
Па не ла пред ла гао је ка ко ОЕБС тре ба да се усме ри на она пи та ња и на оне 
про сто ре где по се ду је ком па ра тив не пред но сти – то јест да се окре не по ли-
тич ком ди ја ло гу, ра ном упо зо ре њу и пре вен ци ји кон фли ка та, пост кон фликт-
ној об но ви, кон тро ли на у о у жа ња и ме ра ко је по бољ ша ва ју без бед ност и 
ме ђу соб но по ве ре ње. При хва ћен је ру ски при го вор да се у при о ри тет не 
ак тив но сти увр сте го ру ћа без бед но сна пи та ња ве за на за бор бу про тив те-
ро ри зма, за кон тро лу гра ни ца, за тим бор ба про тив тра фи кин га љу ди, швер ца 
оруж ја и дро ге, као и да се по спе шу је ре ги о нал на еко ном ска са рад ња, про-
мо ви ше то ле ран ци ја и не ди скри ми на ци ја, да се по др жа ва сло бо да ме ди ја, 
из град ња сло бод них ин сти ту ци ја и до бро упра вља ње. За др жа на је све бу-
хват на, тр о ди мен зи о нал на пер спек ти ва без бед но сног при сту па ко ја тре ба 
да на ста ви са ин те гри са њем вој но-по ли тич ке, еко ном ске и ху ма не ди мен-
зи је без бед но сти у је ди стве ну и не де љи ву без бед ност, и све то уз по моћ 
ко ор ди ни са них праг ма тич них ак тив но сти ОЕБС-а. Кроз из ра же но ди пло-
мат ски реч ник Па нел се по за ба вио и ком плек сним пи та њи ма ре фор ме струк-
ту ре ин сту ту ци ја ОЕБС-а ка ко би се по бољ ша ла њи хо ва ефи ка сност. Из не-
ти су пред ло зи за про ме ну иден ти те та, то јест про фи ла са мог ОЕБС-а, и 
по во дом ње го вог кон сул та тив ног ни воа и по пи та њу са мог про це са од лу чи-
ва ња уну тар ње го вих те ла. Пред ла га на је и но ва уло га Пред се да ва ју ћег и 
Ге не рал ног се кре та ра, за тим из ме ње но функ ци о ни са ње Те рен ских опе ра-
ци ја, као и про ме на њи хо вих ка па ци те та. По овом по след њем пи та њу та ко-
ђе се иза шло у су срет ра ни јим при мед ба ма Мо скве, па је пре по ру ка гла си ла 
да ман да ти ду го трај них Те рен ских опе ра ци ја у нор мал ним си ту а ци ја ма не 
би тре ба ли да бу ду од ре ђе ни на пе ри од ду жи од јед не го ди не, али да они мо гу 
и да бу ду про ду же ни у за ви сно сти од спе ци фич но сти за да та ка или ре зул та-
та до го во ра са др жа вом до ма ћи ном. Пред ло же но је да ОЕБС у раз ма тра ње 
узме пи та ње раз во ја но вог ти па ми си ја ко је би се ба ви ле спе ци фич ним про-
бле ми ма у по је ди ним зе мља ма и њи хо вим ути ца јем на ши ри ре ги о нал ни 

12 Vic tor-Yves , Ghéba li, „The OSCE Bet we en Cri sis and Re form: To wards a New Le a se on 
Li fe“, Ge ne va Cen tre for the De moc ra tic Con trol of Ar med For ces (DCAF), Po licy Pa per – №10, 
Ge ne va, 2005., стр. 19. 
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или под ре ги о нал ни ни во. Пред ло же на је ја сна по де ла уло га над ле жно сти 
из ме ђу Пред се да ва ју ћег ОЕБС-а и Ге не рал ног се кре та ра, где је за овог дру-
гог су ге ри са на зна чај ни ја по ли тич ка уло га, на ро чи то у слу ча ју но ше ња 
ОЕБС-а са ве ли ким без бед но сним прет ња ма на ре ги о нал ни ом ни воу, као и 
по во дом ње го вог пре у зи ма ња во де ће уло ге у ОЕБС-овом опе ра ци о нал ном 
уче шћу при ре ша ва њу кон крет них кри зних си ту а ци ја. 

Ве ли ка ве ћи на пред став ни ка при сут них др жа ва чла ни ца ОЕБС-а са 
одо бра ва њем је усво ји ла из ве штај овог Па не ла на са стан ку ко ји је одр жан у 
Бе чу 12-13 сеп тем бра 2005. го ди не. Ру си ја и ње ни ис точ ни парт не ри мо гли 
су да бу ду уме ре но за до вољ ни са др жи ном из ве шта ја, док су, на из не на ђе ње 
мно гих, САД из ра зи ле ре зер ве пре ма не ким од пре по ру ка у из ве шта ју Па-
не ла. „Све у све му, ди ску си ја је от кри ла не ка за јед нич ка ста но ви шта ко је се 
ти чу по бољ ша ња про це ду рал них пра ви ла ОЕБ Са, за тим иде ју о струк ту ри 
ко ми те та ко ји чи не три сту ба ко ји се ти чу три (без бед но сне, прим А. Г.) ди-
мен зи је, иде ју ја ча ња уло ге Ге не рал ног се кре та ра (уз пре ћут ну са гла сност 
да глав ни по ли тич ки ау то ри тет тре ба и на да ље да оста на у ру ка ма Пред се-
да ва ју ћег ОЕБС-а), као и да се ство ри осно ва за но ви тип „те мат ских“ Те-
рен ских ми си ја. По др жан је при ступ тран сфор ма ци је ОЕБС-а у пу но прав ну 
ме ђу на род ну ор га ни за ци ју (...) Раз ли чи ти по гле ди би ли су ис ка за ни по пи та-
њу сте пе на ау то ном но сти ин сти ту ци ја ОЕБС-а (као и да ли они тре ба или не 
да бу ду пре гур пи са ни у Бе чу), Те рен ских ми си ја (ду жи на тра ја ња, ши ри на 
и ева лу а ци ја ман да та, тран спа рент ност њи хо вих ак тив но сти и из ве шта ва ња, 
ви си на пла те ло кал ног шта ба, име но ва ње и фи нан си ра ње ру ко во ди о ца и 
за ме ни ка ру ко во ди о ца ми си ја), пи та ња ве за на за из бо ре, бу џет ско и ван бу џет ско 
фи нан си ра ње, пр о фе си о на ли за ци ју Се кре та ри ја та (мак си мал на ду жи на слу-
жбо ва ња и си стем за ме њи ва ња), као и уоб ли ча ва ње из ме ње не По ве ље или 
Кон вен ци је ОЕБС-а.“13

3. РУ СКИ ПРЕД ЛОГ „УГО ВО РА О ЕВРОП СКОЈ БЕЗ БЕД НО СТИ“

Иа ко су пре по ру ке из Из ве шта ја Па не ла де ли мич но иза шле у су срет 
при мед ба ма Мо скве и пре по ру чи ва ле оп се жну ин сти ту ци о нал ну ре фор му, 
до те мељ ног от по чи ња ња ре фор ми ин сту ци о нал ног окви ра, над ле жно сти и 
прак тич ног де ло ва ња ОЕБС-а у на ред ним го ди на ма ни је до шло. На про тив, 
ОЕБС је на ста вио са прак сом ко ја је би ла уста ље на то ком зад њих го ди на 20. 
ве ка, упра во на оне на чи не ко ји су по бу ди ли кри ти ци зам Ру си је и дру гих 
ис точ них чла ни ца ове ор га ни за ци је. Су о че на са са зна њем да је у ОЕБС-у 

13 Ibid., 20. 
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све оста ло по ста ром, Ру си ја је от по че ла оп се жне ди пло мат ске ак тив но сти 
у сми слу отво ре ног за ла га ња за це ло ви ту ре фо му си сте ма европ ске без бед-
но сти из ван и ми мо струк ту ра ОЕБС-а. 

За пад ни струч ни кру го ви и њи хо ва јав ност сма тра ли су ка ко је но ви 
ру ски пред лог пре у ре ђе ња европ ске без бед но сти у ства ри био из раз на ме ра 
су прот ста вља ња ши ре њу НА ТО-а на ис ток, као и вид но вог по зи ци о ни ра ња 
Ру си је у без бед но сној ар хи тек ту ри Евро пе ко ја је би ла на ру ше на уни ла те-
ра ли змом САД у ви ду по ста вља ња аме рич ког про ти вра кет ног шти та на 
ис то ку Евро пе. Ру ски пред лог је, сва ка ко, био знат но об у хват ни ји од то га. 
Ру си ја је још од по чет ка 21. ве ка пре да но ра ди ла на ус по ста вља њу нај ши рих 
об ли ка ме ђу др жав не са рад ње ка ко би се на све мо гу ће на чи не ус по ста ви ла 
без бед но сна рав но те жа на ста ром кон ти нен ту и то – на прин ци пи ма на ко-
ји ма по чи ва по сто је ћи ме ђу на род ни си стем и ме ђу на род но пра во. У том 
сми слу, Ру си ја је раз ви ја ла од но се и са Са ве том НАТO-a (као са ве том др жа-
ва-чла ни ца НА ТО-а, а не НА ТО-а као је дин стве ног вој но по ли тич ког са ве за), 
са свим ин си ту ци о нал ним об ли ци ма „дру гог сту ба по ли ти ке ЕУ“, па и ЕБОП 
(ESDP) у свим ње ним сег мен ти ма. Пре све га, Ру си ја је те жи ла да по бољ ша 
сво је од но се и са рад њу са ОЕБС-ом ка ко би но ве ре ал но сти у ме ђу на род ним 
од но си ма што пре до би ле свој ин сти ту ци о нал ни об лик на про сто ру Евро пе 
и то уну тар ме ђу на род ног пра ва као глав ног окви ра функ ци о ни са ња ме ђу-
на род ног си сте ма. 

Уни ла та те ра ли зам САД пред ста вљао је гру бу не га ци ју до го во ре них 
прин ци па оп ште и ко лек тив не без бед но сти, та ко да је, услед про ме не без-
бед но сне кли ме, Ру си ја по кре ну ла ини ци ја ти ву за но ву без бед но сну са рад-
њу у Евро пи. Ру ска ини ци ја ти ва би ла је об на ро до ва на 5. ју на 2008. го ди не 
у Бер ли ну ка да је та да шњи пред сед ник Ру си је Ди ми три је Ме две дев лан си-
рао иде ју о но вом „Уго во ру о без бед но сти у Евро пи“ чи ја је рав но те жа би ла 
на ру ше на ши ре њем НА ТО-а и по ку ша јем по ста вља ња аме рич ког про ти вра-
кет ног шти та. Те же ћи об ли ци ма је дин стве не, ко о пе ра тив не и не де љи ве без-
бед но сти (ра ни је де фи ни са не „За вр шним ак том из Хел син ки ја“) Ру си ја се 
при сво јој ини ци ја ти ви ни је окре ну ла са мо у прав цу ства ра ња „но вог 
ОЕБС-а“, већ је свој пред лог ви де ла и као на чин пре о бли ко ва ња по сто је ћих 
раз ли чи тих фо ру ма, по пут Са ве та Ру си ја – НА ТО, ЕУ – Ру си ја, као и би ла-
те рал них ве за са дру гим европ ским др жа ва ма. Пре до же ни ди ја лог усме рен 
ка пре о бли ко ва њу укуп не без бед но сне ар хи тек ту ре Евро пе био је за сно ван 
на од стра не Ру си је пет по ну ђе них прин ци па: по што ва ња ме ђу на род ног 
пра ва, су ве ре ни те та и те ри то ри јал ног ин те гри те та те по ли тич ке не за ви сно-
сти др жа ва; не до пу сти во сти при ме не си ле или прет ње при ме не си ле и ин-
си сти ра њу на је дин стве ном при сту пу при пре вен ци ји и мир ном ре ша ва њу 
кон фи ли ка та; јед на кој без бед но сти – „не без бед но сти јед ног на ште ту дру-
гог“, то јест не до зво ља ва ња рад њи ко је пот ко па ва ју је дин ство за јед нич ког 
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без бед но сног про сто ра и не раз ви ја ња вој ног са ве за ко ји пре те без бед но сти 
дру гих стра на уго вор ни ца; ис кљу чи ва њу екс клу зив ног пра ва на одр жа ва ње 
ми ра и ста бил но сти у Евро пи; кон тро ле на о ру жа ња, бор бе про тив тр го ви не 
дро гом и те ро ри зма. 

На осно ву ових прин ци па 29. но вем бра 2009. го ди не у Ати ни ру ски 
пред сед ник Ме две дев иза шао је са на цр том „Уго во ра о без бед но сти у Евро-
пи“. Овај на црт је са др жа вао пред лог ефек тив них ме ха ни за ма са рад ње ко ји 
је тре ба по да омо гу ће ре ше ња за иза зо ве и прет ње у сфе ри без бед но сти. 
Кључ на од ред ба се на ла зи ла у чла ну 2. на цр та у ко ме је пред ла га но да др жа-
ве не ће пред у зе ти, уче ство ва ти или по др жа ти ак ци је или ак тив но сти 
ко ји зна чај ни је ути чу на без бед ност дру ге др жа ве пот пи сни це или др жа ва 
пот пи сни ца, уз ус по ста вља ње сле де ћих ме ха ни за ма: 1) кон сул та ци ја др жа ва 
пот пи сни ца 2) кон фе рен ци је др жа ва пот пи сни ца 3) ван ред них кон фе рен ци ја.14 
Циљ пред ло га је, да кле, био ја сан: знат но сма ње ње уни ла те ра ли зма др жа ва, 
под вр га ва ње ак тив но сти по сто је ћих вој но-без бед но сних са ве за прав ним 
про це ду ра ма и уста но вље ње ре ла тив но ма њег бро ја по треб них ра ти фи ка-
ци ја др жа ва за сту па ње овог уго во ра на сна гу. У „но ви те те“ ко је је на црт 
уго во ра пред ла гао спа да ли су и оба ве зу ју ћи ка рак тер од лу ка (кон фе рен ци-
је и ван ред не кон фе рен ци је) и ста вља ње у исту ра ван ва жно сти раз ли чи тих 
ме ђу на род них ор га ни за ци ја ко ји ма на црт омо гу ћа ва да по ста ну јед на од 
уго вор них стра на. 

Ве ћи на европ ских др жа ва су се из ја сни ле да је за њих ова ини ци ја ти ва 
– ми мо по сто је ћих струк ту ра ОЕБС-а – не при хва тљи ва, и од ба ци ле мо гућ-
ност ис кљу чи ва ња САД из без бед но сне ар хи тек ту ре Евро пе. Та став је као 
зва нич на по зи ци ја ЕУ био из нет у Бе чу 18. фе бру а ра 2009. го ди не. Чла ни це 
ЕУ су та квим на сту пом те жи ле да пре у сме ре ру ску ини ци ја ти ву уну тар 
струк ту ра ОЕБС-а. Исто ми шље ње оне су по но ви ли то ком Крф ског про це-
са кра јем ју на 2009. го ди не, као и то ком од ра жа ва ња Ми ни стар ског са ве та 
у Ати ни по чет ком де цем бра 2009. го ди не. За јед нич ку по зи ци ју ЕУ из не ло 
је швед ско пред сед ни штво: она је са др жа ва ла став о по тре би фор му ли са ња 
ствар них без бед но сних прет њи уз пет стра те шки ори јен ти са них те ма у ко је 
су спа да ле: 1) ја ча ње пре вен ци је и ре ше ње кон флик та 2) ја ча ње од го во ра на 
тран сна ци о нал не прет ње 3) про на ла же ње на чи на за уна пре ђе ње људ ских 
пра ва, фун да мен тал них сло бо да, де мо кра ти је и вла да ви не пра ва 4) кон тр о-
ла на о ру жа ња и ме ра без бед но сти 5) про на ла же ње на чи на да се по пра ве 
не до ста ци у при ме ни по сто је ћих оба ве за ОЕВС-а у свим ње ним ди мен зи ја ма 
и ак тив но сти ма. Кључ но је то да су, упр кос ру ским упо зо ре њи ма да ОЕБС ка-
сни са сво јим ра дом, чла ни це ЕУ оста ле при ста но ви шту да је ОЕБС је ди ни 

14 Пре ма Жар ко Пе тро вић, Ру ска ви зи ја без бед но сти у Евро пи и Ср би ја, Isac Fond, 
hhtp/www.isa ac-fund.org при сту ље но 07.02.2017. 
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при род ни фо рум за ини ци ја ти ву о пре о бли ко ва њу са вре ме не европ ске без-
бед но сне ар хи тек ту ре. Та ко ђе, ис так ну то је да људ ска ди мен зи ја без бед но сти 
(тј. људ ска пра ва) не сме би ти за не ма ре на у овом про це су; да је без бед ност 
у Евро пи нео дво ји ва од пре вен ци је и ре ша ва ња те ри то ри јал них и ет нич ких 
кон фли ка та; да се це ло куп на ди ску си ја мо ра те ре ти ра ти као до да так а не 
ал тер на ти ва хел син ншким оба ве за ма, као и да Уго вор о кон вен ци о нал ним 
сна га ма у Евро пи мо ра по но во да бу де ре ви та ли зо ван. 

4. СА ВРЕ МЕ НЕ ПО ЛИ ТИЧ КЕ КРИ ЗЕ  
И БУ ДУЋ НОСТ ОЕБС-А

Це ло куп ни ток до са да шњих раз го во ра о ре фор ма ма и бу дућ но сти 
ОЕБС-а још ни је до био свој ко нач ни из раз, има ју ћи у ви ду да би он тре ба ло 
да пред ста вља од раз са вре ме них (гео)по ли тич ких до го во ра у нај ши рем сми-
слу те ре чи. По сто је ће уре ђе ње и де лат но сти ОЕБС-а не пред ста вља ју ни из-
бли за од раз са да шњих при ли ка, ни ти од сли ка ва ју не ка кву ре зул тан ту ути ца ја 
ре ал них ин те ре са за и не те ре со ва них др жа ва-чла ни ца и дру гих ме ђу на род них 
су бје ка та. ОЕБС се са сво јим ре форм ским пред ло зи ма на ла зи тек у фа зи ини-
ци ра ња ду гог про це са соп стве не ре кон фи гу ра ци је, при че му још увек по сто је 
мно го број не про ти ву реч но сти и не до ре че но сти. Два нај ва жни ја ме ђу на род на 
по ли тич ка про це са ко ја су уве ли ко узе ла ма ха – про цес из ра ста ња мул ти по-
лар ног ме ђу на род ног си сте ма на ме сто оног пост хлад но ра тов ског, уни по-
лар ног, и свет ска еко ном ска кри за, чи ја ду би на и ду го трај ност сиг на ли зи ра 
крај епо хе еко ном ског нео ли бе ра ли зма на ко јој је по чи вао при мат је ди не 
пре о ста ле су пер си ле, још ни су до ве ла до те мељ не ре кон фи гу ра ци је по сто је ћих 
ме ђу др жав них ор га ни за ци ја. Што се ти че мо гу ћих пра ва ца бу ду ће ре фор ме 
ОЕБС-а, мно штво са вре ме них по ли тич ких про це са про бле ма ти зу ју ње го ву 
бу дућ ност: пре свих, то су по сле ди це про ши ре ња ЕУ и НА ТО-а, кри за са ме 
ЕУ и евро зо не, умно жа ва ње про бле ма ве за них за функ ци о ни са ње ОЕБС-а 
због до са да шње не а де кват не тран сфор ма ци је од кон фе рен ци је у стан да рд ну 
ме ђу на род ну ор га ни за ци ју итд. 

Ме ђу тим, ови но ви про це си (ве за ни, пре све га, за мул ти по ла ри зам и 
по сле ди це свет ске кри зе) још увек се ни су у до вољ ној ме ри од ра зи ли на по-
сто је ћи гло бал ни и ре ги о нал ни си стем без бед но сти, ни ти су до ве ли до но ве 
рав но те же сна га ко ја ће тра га ти за сво јим но вим ин сти ту ци о нал ним из ра зом. 
На про тив: уну тра шње, од ра ни је на сле ђе не де тер ми нан те ко је успо ра ва ју 
ди ја лог пред ста вља ју из раз на ра слих про ти ву реч но сти – од без бед но сног 
на сле ђа чла ни ца ЕУ, тј. њи хо ве бло ков ске уло ге, сте пе на не са гла сно сти о 
ба зич ним ин те ре си ма и вред но сти ма и тем пу ин те гра ци је, не по сто ја ња 
кон сен зу за о са др жа ју, свр си и ме то да ма да ље по ли тич ке ин те гра ци је ЕУ, 
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пре ко про ти ву реч но сти из ме ђу уса гла ша ва ња ге о по ли тич ке атлан ти стич ке 
ди мен зи је без бед но сти са европ ским кон ти нен тал ним ин те ре си ма, не до вољ-
них вој но-без бед но сних ка па ци те та европ ских зе ма ља ми мо НА ТО-а, па 
све до не до вољ не опо ра вље но сти Ру си је и ње них без бед но сних ка па ци те та, 
не по сто ја ња кон ти нен тал них ин фра струк ту ра за ин те ре сно по ве зи ва ње це ле 
Евро пе ко је ће по ступ но при бли жи ти по сто је ће без бед но сне пер спек ти ве и 
пред ло ге итд. По сто је ћи пред ло зи, дру гим ре чи ма, пред ста вља ју тек пр ве, 
опре зне по ку ша је ин сти ту ци о на ли за ци је са вре ме них ре ал-по ли тич ких од-
но са ко ји су још увек те шко оп те ре ће ни на сле ђе ном не а де кват но шћу без бед-
но сне ар хи тек ту ре. Не а де кват ност без бед но сне ре гу ла ци је је све уоч љи ви ја 
услед про ме не од но са сна га, прем да са још увек не до вољ но из ра же ним по-
сле ди ца ма. Са дру ге стра не, по др шка ар ти ку ла ци ји про це са пре о бра жа ја 
по сто је ћих без бед но сних ор га ни за ци ја је ме ђу чла ни ца ма ЕУ де кла ра тив но 
ши ро ка, али опе ра тив но и прак тич ни су же на и све де на на по сто је ће, у прак си 
по о дав но не а де кват не ин сти ту ци о нал не об ли ке ко ји су ин хи би ра ни пр о ти ву-
реч но сти ма ши ре ге о по ли тич ке при ро де о ко ји ма смо ра ни је го во ри ли. 

Дра стич но но ви мо ме нат у ево лу ци ји европ ског си сте ма без бед но сти 
пред ста вља ја ју озбиљ не по ли тич ке кри зе на про сто ру са вре ме не Евро а зи је. 
ОЕБС је још одав но уо чио по раст без бед но сних прет њи раз ли чи тих вр ста 
и раз ме ра: од до ма ћих прет њи и про бле ма ве за них за упра вља ње, пре ко 
тран сна ци о нал ни прет њи до спо ља шњих прет њи. 15 Сва ка ко, нај ва жни ја 
без бед но сна прет ња у це лом пост-хлад но ра тов ском раз до бљу је она ве за на 
за укра јин ску кри зу и та мо шњи гра ђан ски рат ко ји је от по чет 2014. го ди не. 
Ка ко се са укра јин ском кри зом ОЕБС по ку ша ва но си ти у свом до са да шњем, 
не ре фор ми са ном из да њу али са но вим мо мен ти ма ин те ре сно-по ли тич ког 
по зи ци о ни ра ња мно гих од ње них др жа ва чла ни ца, овај анаг жман пред ста вља 
и ко нач ни тест о до ме ту ин сту и ту ци о нал них ка па ци те та ОЕБС-а. Ни ма ло 
чуд но, мно ги ква ли фи ку ју „укра јин ску кри зу“ као „де фи ни шу ћи тре ну так 
за ОЕБС“ од ко га ће умно го ме за ви си ти ње го ва бу дућ ност. 

ОЕБС је је ди на ме ђу на род на ор га ни за ци ја ко ја спро во ди ми си ју за мо-
ни то ринг на про сто ру ра том за хва ће не Укра ји не. „Од лу ка да се раз ме сти 
„ОЕБС-ова спе ци јал на ми си ја за мо ни то ринг у Укра ји ни“ је пред у зе та то ком 
21. и 22. мар та 2014. го ди не на вр хун цу ши ре ње кри зе у Укра ји ни (...) Све 
од лу ке ОЕБС-а до не се не су кон сен зу сом свих 57 др жа ва чла ни ца у Стал ном 
са ве ту (...) Упр кос по чет ном окле ва њу, Ру си ја се при дру жи ла овом кон сен-
зу су и чак по сла ла је дан број уче сни ка у ову ми си ју. Ова од лу ка је омо гу ћи ла 
до ла зак до 500 цив них по сма тра ча, од ко је је 150 већ би ло на те ре ну и рас-

15 Draf ting Gro up (Wol fgang Zel lner (co-or di na tor)) “Thre at Per cep tion in OSCE Area”, 
OSCE Net work of Think Tanks and Aca de mic In sti tu ti ons, http://osce-net work.net /fi le ad min/
user_osce-net work/do cu ments/Thre at_Per cep ti ons_in_the _OSCE_Area.pdf, при сту пље но 
28.02.2017. 
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по ре ди ло их на мно гим кон фикт ним ме сти ма у ис точ ној Укра ји ни (...) Циљ 
ми си је је да се усред сре ди на омо гу ћа ва ње ди ја ло га на свим ни во и ма та ко 
да се сма ње тен зи је и про мо ви ше нор ма ли за ци ја си ту а ци је. Она ће та ко ђе 
ску пља ти ин фор ма ци је и из ве шта ва ти о ствар ној си ту а ци ји на те ре ну...“16 

Ин сти ту ци о нал не ба ри је ре и огра ни че не ак тив но сти по сма тра ча на 
те ре ну, као и раз ли чи ти ин те ре си ко ји се пре ла ма ју кроз те ла ОЕБС-а и 
при пад ни ке ње них ми си ја, до ве ли су до по ја ча не кри ти ке ра да ове огра ни-
за ци је. Та ко су – на кон што су њи хо ви по сма тра чи до зво ли ли про ру ским 
ин де пен ди сти ма у Дон ба су да ко ри сте обе ле же на во зи ла ОЕБС-а за тран-
спорт – при сти гле оп ту жбе да по сма тра чи не вр ше сво ју ми си ју, већ да су 
бла ко на кло ни пре ма про тив ни ци ма вла де у Ки је ву. За пад ни ме ди ји су, по-
том, на ста ви ли да кри ти ку ју ОЕБС због то га што ње го ви по сма тра чи ни су 
ус пе ли да успе шно над зи ру им пле мен та ци ју при мир ја пред ви ђе ног пр вим 
„Спо ра зу мом у Мин ску“. Овај спо ра зум је про пи си вао и фор ми ра ње „там пон 
зо не“ ши ри не 40 ки ло ме та ра: пре ма спо ра зу му, сва ка од за ра ће них стра на 
тре ба ла је да се по ву че за 20 ки ло ме та ра уна зад, што су сна ге До њец ка и Лу-
ган ска на вод но иг но ри са ле. Кра јем 2014. го ди не је дан од по сма тра ча ОЕБС-а 
је био ра њен од стра не вла ди них тру па у Ки је ву док је вр шио над гле да ње 
пре ки да ва тре на по ло жа ји ма уста ни ка из Дон ба са. Оста је да се ви ди ка кву ће 
уло гу ОЕБС има ти у ко нач ном ре ша ва њу укра јин ске кри зе, на ро чи то у ве зи 
пу ног спро во ђе ња дру гог спо ра зу ма пот пи са ног у Мин ску. 

У ко јим прав но-ин сти ту ци о нал ним окви ри ма ће се то ком и на кон укра-
јин ске кри зе раз ви ја ти ОЕБС – оста је да се ви ди у бу дућ но сти. Ра ни је пред-
ло же не иде је о ре фор ма ма ОЕБС-а, као и дру ги ва ни сту ту ци о нал ни пред-
ло зи ко је је из но си ла Мо сква, по ка за ли су се не а де кват ним за по сти за ње 
ду го роч но по зи тив ног „без бед но сног ре зул та та“. Очи глед но, по треб но је да 
вре ме ном до ђе до по сти за ња по ду дар но сти ин те ре са из ме ђу ве ли ке ве ћи не 
др жа ва чла ни ца ове ор га ни за ци је, као и да се, у још из ра же ни јој ме ри, од и-
гра и про ме на од но са сна га у све ту. Уо че ни про це си ко ји во де у овом прав цу 
тек су по че ли да узи ма ју ма ха, та ко да ће и но ва без бед ност Евро пе, уну тар 
или ми мо ОЕБС-а, пре или ка сни је на ста ти као њи хо ва не ми нов на по сле ди ца.

16 Er wan Fouéré, „Ukra i ne and Se cu rity Di sor der in Eu ro pe – A De fi ning Mo ment for the 
OSCE?“, Cen tre for Eu ro pean Po licy Stu di es, Brus sels, 24.04.2014. 
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Pro po si tion of OSCE’S Re forms in the Light  
of Con tem po rary Po li ti cal Cri sis in Eu ro pe

Abstract: The Pa per ob ser ves the fo un da tion and de ve lop ment of OSCE as 
the most im por tant con tem po rary se cu rity or ga ni za tion from the per spec ti ve of 
hi sto ri cal and po li ti cal dyna mics and the in te rests of in ter na ti o nal su bjects. Ori-
gi nally fo un ded as Fo rum for the re duc tion of ten si ons bet we en ide o lo gi cally 
con fron ted East and West, OSCE (than: CSCE) has evol ved in to per ma nent se-
cu rity or ga ni za tion with di ver si fied ac ti vi ti es and ju ris dic ti ons. Ho we ver, that 
evo lu tion fa i led to be up to the new chal len ges, so the ne eds for furt her re forms of 
OSCE re e mer ged. Se cond part of the Pa per fol lows the pro po si ti ons of OSCE system 
re forms, ma de by its mem ber sta tes, by Pa nel (for med on Co un cil of Mi ni sters in 
So fia, in De cem ber 2004) and by Rus sia that has even pro po sed “Agre e ment of 
Eu ro pean se cu rity” as the ba sis for com ple tely new re ma king of Eu ro pean se cu-
rity out of the exi sting OSCE system. In the fi nal part of the Pa per, in flu en ces of 
con tem po rary po li ti cal cri ses in OSCE mem ber sta tes on the pos si ble re form of 
this se cu rity or ga ni za tion are be ing analyzed. 

Keywords: OSCE, Hel sin ki Fi nal Act, re form, Agre e ment of Eu ro pean Se cu rity, 
Ukra i nian cri sis. 
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