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УВОДНИК

По што ва не ко ле ги ни це и ко ле ге, има мо по себ но за до вољ ство 
да у овом бро ју об ја ви мо про ши ре ну вер зи ју ра да про фе со ра Але на 
Ба дјуа јед ног од нај зна чај ни јих фран цу ских ми сли ла ца са вре ме ног 
до ба. У овом ра ду Ален Ба дју кри тич ки пре и спи ту је ин те лек ту ал
ни ме ди о кри тет ски кон фор ми зам и про блем сло бо де из ра жа ва ња, 
ујед но ис ти чу ћи да се са вре ме но дру штво, ко је од ли ку је гло бал ни ка
пи та ли зам, су о ча ва са про бле мом по ви но ва ња ме ђу на род ној оли гар
хи ји.  

Пр ви број ча со пи са Срп ска по ли тич ка ми сао у 2015. го ди ни је 
по све ћен ра до ви ма ко ји раз ма тра ју не ко ли ко ве о ма зна чај ни јих про
бле ма из угла по ли тич ке те о ри је. На пр вом ме сту на ла зи се рад Пре
дра га Кр сти ћа ко ји ана ли зи ра од нос кон зер ва ти ви зма пре ма про све
ти тељ ству. За тим има мо рад Сте ва на Са ла ти ћа ко ји ана ли зи ра 
мул ти кул тур ну кри ти ку ли бе рал не те о ри је па сив ног гра ђан ства. 
Са дру ге стра не, Са ша Мар ко вић по ку ша ва да се при бли жи до стој
ни јем ту ма че њу иден ти те та срп ског на ро да, а кроз ис тра жи ва ње 
пре по зна тих ста во ва срп ске по ли тич ке ели те мо дер ног до ба, док 
Алек сан дар Но ва ко вић и Ми о драг Ра до је вић ис пи ту ју ис ку ства и 
пер спек ти ве ди рект не де мо кра ти је у Ср би ји.

По сле глав не те ме бро ја сле ди ру бри ка ,,Ср би ја и по ли тич ки 
про це си и мо де ли“. У окви ру ове те мат ске це ли не раз ма тра ју се «ве
то» игра чи у по ли тич ком си сте му Ср би је, ан ти ко руп тив ни ка па ци
те ти Ре пу бли ке Ср би је у про це су ме ђу на род них ин те гра ци ја, за тим, 
со ци о де мо граф ска струк ту ра по сла ни ца у На род ној скуп шти ни Ре
пу бли ке Ср би је, као и при ме на ре сто ра тив ног мо де ла прав де. По том 
има мо ру бри ку ,,Иза зо ви европ ских ин те гра ци ја“ уну тар ко је се пре
и спи ту је по ло жај гра ђа на и пар ти ја у про це су европ ских ин те гра
ци ја, по ло жај Ру си је у европ ској без бед но сној струк ту ри, ору жа ни 
су ко би у кон тек сту ме ђу на род ног пра ва, као и ус по ста вља ње је дин
стве не прав не ре гу ла ти ве Ду нав ског ре ги о на у кон тек сту иза зо ва 
европ ских ин те гра ци ја.

По ред на ве де них те мат ских це ли на у овом бро ју се на ла зе и 
већ уста ље не ру бри ке ,,Огле ди и сту ди је“ и ,,Освр ти и при ка зи“, са 
ра до ви ма ко ји се ба ве ак ту ел ним по ли тич ким про це си ма у са вре ме
ном дру штву.



По што ва не ко ле ги ни це и ко ле ге, на да мо се да ће об ра ђе не те
ме од го во ри ти по тре ба ма ва шег на уч ноис тра жи вач ког ра да, и 
ујед но по зи ва мо све за ин те ре со ва не да сво је ра до ве за на ред ни број 
ча со пи са до ста ве нај ка сни је до 20. ма ја 2015. го ди не.    

 



UDC 327(100)+32(44)”20” Српска политичка мисао 
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Alain Ba di ou

LE RO U GE ET LE TRI CO LO RE*

Som ma i re
Cet ar tic le est di visé en qu a tre par ti es. Dans la pre miè re par tie, 

il s’agit de présen ter la si tu a tion mon di a le, ca ractérisée par un con for-
mi sme in tel lec tuel médi oc re, ac com pagné par un re pli qui su sci te à son 
to ur des con tre-iden tités iden ti ta i res ar ro gan tes, l’as ser vis se ment des 
Etats à l’oli gar chie des pro priéta i res et de le urs ser vi te urs, l’ab strac tion 
monéta i re, et fi na le ment les iden tités et con tre-iden tités qui ra va gent 
les esprits et en ap pel lent à la mort. Dans la de u xi ème par tie, l’aute ur 
analyse, d’une ma niè re cri ti que, le rôle que Char lie-Heb do a eu qu-
ant aux événe ments récents en Fran ce. Dans ce sens, l’aute ur analyse 
dans la tro i siè me et dans la qu a tri ème par tie les événe ments clefs su i te 
au me ur tre des mem bres de la rédac tion de Char lie-Heb do. L’aute ur 
con sid ère qu’il éta it pra ti qu e ment im pos si ble d’ex pri mer sur ce qui se 
pas sa it un autre avis que ce lui qui con si ste à s’en chan ter de li bertés 
françaises, à ma u di re la cor rup tion de l’iden tité française par les je u nes 
proléta i res mu sul mans et les fil les voilées, et à se prépa rer vi ri le ment à 
la «gu er re con tre le ter ro ri sme». La qu e sti on clé po ur l’aute ur est com-
ment on ose aujo urd’hui par ler de «li berté d’ex pres si on» dans un pays 
où, à de très pa u vres ex cep ti ons près, la to ta lité des or ga nes de pres se 
et de télévi sion sont aux ma ins de grands gro u pes privés in du stri els et/
ou fi nan ci ers.
Mots-clefs: Char lie-Heb do, li berté d’ex pres si on, démoc ra tie, iden tité, uni ver-

sa li sme.

* У Дому културе ,,Студентски град“ 12. јанура. 2015. године одржано је предавање 
професора Алена Бадјуа на тему ,,Живи презент и политички субјект“. Том приликом 
професор Бадју је у разговору са Милошем Кнежевићем и Мишом Стојадиновићем дао 
сагласност да се овај рад објави у часопису Српска политичка мисао. Напомињемо да 
је краћа верзија овог рада објављена у часопису Le Monde од 27.01.2015. године, линк: 
http://www.lemonde.fr/idees/article/2015/01/27/le-rouge-et-le-tricolore_4564083_3232.html
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1. AR RI E RE-PLAN: LA SI TU A TION MON DI A LE

Aujo urd’hui, le mon de est in ve sti en to ta lité par la fi gu re du ca-
pi ta li sme glo bal, so u mis à l’oli gar chie in ter na ti o na le qui le régen te, et 
as ser vi à l’ab strac tion monéta i re com me se u le fi gu re re con nue de l’uni-
ver sa lité. No us vi vons un péni ble in ter val le: ce lui qui sépa re la fin de 
la de u xi ème éta pe hi sto ri que de l’Idée com mu ni ste (la con struc tion in-
te na ble, ter ro ri ste, d’un «com mu ni sme d’Etat») de sa tro i siè me éta pe 
(le com mu ni sme réali sant la po li ti que, adéqu a te au réel, d’une «éman-
ci pa tion de l’hu ma nité to ut en tiè re»). Dans ce con tex te, s’est éta bli un 
con for mi sme in tel lec tuel médi oc re, une sor te de résig na tion à la fo is 
pla in ti ve et sa tis fa i te, qui ac com pag ne l’ab sen ce de to ut fu tur autre que 
la répéti tion déployée de ce qu’il y a.

No us voyons alors apparaître, con tre-par tie à la fo is lo gi que et 
hor ri fi an te, désespérée et fa ta le, mélan ge de ca pi ta li sme cor rom pu et de 
gangstéri sme me ur tri er, un re pli ma ni a que, ma nœ u vré su bjec ti ve ment 
par la pul sion de mort, vers les iden tités les plus di ver ses. Ce re pli su-
sci te à son to ur des con tre-iden tités iden ti ta i res ar ro gan tes. Sur la tra me 
généra le de «l’Oc ci dent», pa trie du ca pi ta li sme do mi nant et ci vi lisé, 
con tre «l’Isla mi sme», référent du ter ro ri sme san gu i na i re, ap pa ra is sent, 
d’un côté, des ban des armées me ur triè res ou des in di vi dus su rarmés, 
bran dis sant po ur se fa i re obéir le ca da vre de qu el qu es di e ux ;de l’autre, 
au nom des dro its de l’hom me et de la démoc ra tie, des expédi ti ons mi-
li ta i res in ter na ti o na les sa u va ges, détru i sant des Etats en ti ers (Yougo sla-
vie, Irak, Libye, Afg ha ni stan, So u dan, Con go, Ma li, Cen tra fri que…) et 
fa i sant des mil li ers de vic ti mes, sans par ve nir à rien qu’à négo ci er avec 
les ban dits les plus cor rup ti bles une pa ix préca i re auto ur des pu its, des 
mi nes, des res so ur ces vi vriè res et des en cla ves où prospèrent les gran-
des com pag ni es.

Il en ira ain si tant que l’uni ver sa li sme vrai, le pri se en main du 
de stin de l’hu ma nité par l’hu ma nité el le-même, et donc la no u vel le et 
déci si ve in car na tion hi sto ri co-po li ti que de l’Idée com mu ni ste, n’aura 
pas déployé sa ne u ve pu is san ce à l’échel le mon di a le, an nu lant au pas-
sa ge l’as ser vis se ment des Etats à l’oli gar chie des pro priéta i res et de 
le urs ser vi te urs, l’ab strac tion monéta i re, et fi na le ment les iden tités et 
con tre-iden tités qui ra va gent les esprits et en ap pel lent à la mort. 

La si tu a tion mon di a le, c’est que tar de à ve nir, ma is vi en dra – si 
no us par ve nons à le vo u lo ir à gran de échel le – le temps où to u te iden tité  
(car il y aura to u jo urs des iden tités, y com pris différen tes, y com pris 
for mel le ment con tra dic to i res) se ra intégrée éga li ta i re ment et pa ci fi qu e-
ment dans le de stin de l’hu ma nité généri que.
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2. DE TA ILS FRANÇAIS:  
CHAR LIE-HEB DO ET LA «RE PU BLI QUE»

Né du ga uc hi sme révolté des années so i xan te-dix, Char lie-Heb-
do est de ve nu, com me nom bre d’in tel lec tu els, de po li ti ci ens, de «no u-
ve a ux phi lo sop hes», d’éco no mi stes im pu is sants et d’amu se urs di vers, 
un défen se ur à la fo is iro ni que et fiévre ux de la Démoc ra tie, de la Répu-
bli que, de la Laïcité, de la Li berté d’opi nion, de la Li bre en tre pri se, du 
Li bre se xe, de l’Etat li bre, bref, de l’or dre po li ti que et mo ral éta bli. Ce 
gen re de renéga tion, qui est com me le vi e il lis se ment des esprits au fil 
des cir con stan ces, pul lu le, et n’a en soi-même guè re d’intérêt.

Plus no u vel le sem ble la con struc tion pa ti en te, en tamée en Fran ce 
dès les années qu a tre-vingt du der ni er siè cle, d’un en ne mi intéri e ur de 
type no u ve au: le mu sul man. Ce la s’est fa it dans la foulée de di ver ses lo-
is scéléra tes po us sant la «li berté d’ex pres si on» ju squ’au contrôle ta til-
lon des vêtements, de no u ve a ux in ter dits  con cer nant le récit hi sto ri que 
et de no u vel les fran chi ses po li ciè res. Ce la s’est fa it aus si dans une sor te 
de ri va lité «de ga uc he» avec l’irrési sti ble ascen sion du Front na ti o nal, 
le qu el pra ti qu a it de pu is la gu er re d’Algérie un ra ci sme co lo nial franc 
et ouvert.  Qu el les que so it la di ver sité des ca u ses, le fa it est que le mu-
sul man, de Ma ho met à nos jo urs, est de ve nu le ma u va is objet du désir 
de Char lie-Heb do. Ac ca bler de sar ca smes le mu sul man et fa i re ri re de 
ses façons est de ve nu le fonds de com mer ce de ce crépu scu la i re ma ga-
zi ne «hu mo ri sti que», un peu com me il y a un pe tit siè cle on se mo qu a it, 
so us le nom de «Bécas si ne», des paysan nes pa u vres (et chréti en nes, à 
l’épo que…) ve nu es de Bre tag ne po ur tor cher les en fants des bo ur ge o-
i ses de Pa ris.

To ut ce la, au fond, n’est pas si no u ve au. L’or dre éta bli par le men-
ta i re français–au mo ins de pu is son ac te fon da te ur, à sa vo ir le mas sac re, 
en 1871, par les Thi ers, Ju les Fe rry, Ju les Fa vre et autres ve det tes de 
la ga uc he «répu bli ca i ne», de vingt mil le ouvri ers dans les ru es de Pa-
ris–ce «pac te répu bli cain» auqu el se sont ral liés tant d’ex-ga uc hi stes, 
a to u jo urs soupçonné que se tra ma i ent des cho ses ef frayan tes dans les 
fa u bo urgs, les usi nes de la périphérie, les som bres bi strots ban li e u sards. 
Il a to u jo urs en voyé de for tes bri ga des po li ciè res dans ces en dro its, et 
pe uplé les pri sons, so us d’in nom bra bles prétex tes, des lo uc hes je u nes 
hom mes mal édu qués qui y vi va i ent. Il a in tro du it dans les «ban des de 
je u nes» des déla te urs cor rom pus. El le a aus si, la Répu bli que, mul ti plié 
les mas sac res et for mes ne u ves d’escla va ge re qu is par le ma in tien de 
l’or dre dans l’Em pi re co lo nial. Cet Em pi re san gu i na i re, où l’on tor tu-
ra it avec con stan ce les «su spects» dans le mo in dre com mis sa ri at de la 
mo in dre bo ur ga de afri ca i ne ou asi a ti que, ava it tro uvé sa char te dans les 
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décla ra ti ons du même Ju les Fe rry, – décidément un ac ti vi ste du pac te 
répu bli cain – le squ el les exal ta i ent la «mis sion ci vi li sa tri ce» de la Fran-
ce.

Or, voyez-vo us, un nom bre con sidéra bles des je u nes qui pe u-
plent nos ban li e u es, outre le urs lo uc hes ac ti vités et le ur man que fla-
grant d’édu ca tion (étran ge ment, la fa me u se Eco le répu bli ca i ne n’a rien 
pu, sem ble-t-il, en ti rer, ma is n’ar ri ve pas à se con va in cre que c’est 
de sa fa u te, et non de la fa u te des élèves), ont des pa rents proléta i res 
d’ori gi ne afri ca i ne, ou sont eux-mêmes ve nus d’Afri que po ur sur vi vre, 
et, par vo ie de conséqu en ce, sont so u vent de re li gion mu sul ma ne. A la 
fo is proléta i res et co lo nisés, en som me. De ux ra i sons de s’en méfi er et 
de pren dre les con cer nant de séri e u ses me su res répres si ves. La po li ce, 
he u re u se ment, so us la di rec tion écla irée de nos go u ver ne ments, tant de 
dro i te ex trê me que de ga uc he réso lue, fa it ce qu’il con vi ent. Sup po sons 
que vo us soyez un je u ne no ir ou un je u ne à l’al lu re ara be, ou en co re 
une je u ne fem me qui a décidé, par sens de la li bre révol te, pu i sque c’est 
in ter dit, de se co u vrir les che ve ux. Eh bien, vo us avez alors ne uf ou 
dix fo is plus de chan ces d’être in ter pellé dans la rue par no tre po li ce 
démoc ra ti que et très so u vent re te nu dans un com mis sa ri at, que si vo us 
avez la mi ne d’un «Français», ce qui ve ut di re, uni qu e ment, le fa ciès de 
qu el qu’un qui n’est pro ba ble ment ni proléta i re, ni ex-co lo nisé. Ni mu-
sul man. Char lie-Heb do, en un sens, ne fa it qu’aboyer avec ces mœ urs 
po li ciè res.

On prétend de ci de là que ce n’est pas le fa it d’être mu sul man en 
soi, com me in di ce néga tif, que vi sent les ca ri ca tu res de Char lie-Heb-
do, ma is l’ac ti vi sme ter ro ri ste des intégri stes. C’est ob jec ti ve ment fa ux. 
Pre nez une ca ri ca tu re typi que: on y vo it une pa i re de fes ses nu es, c’est 
to ut, et la légen de dit «Et le cul de Ma ho met, on pe ut s’en ser vir?». Le 
Prophète des croyants, ci ble per ma nen te de ces stu pi dités, se ra it-il un 
ter ro ri ste con tem po rain? Non, ce la n’a rien à vo ir avec qu el que po li ti-
que que ce so it. Rien à vo ir avec le dra pe au so len nel de la «li berté d’ex-
pres si on». C’est une ri di cu le et pro vo ca tri ce obscénité vi sant l’Islam 
com me tel, c’est to ut. Et ce n’est rien d’autre qu’un ra ci sme cul tu rel 
de bas éta ge, une «bla gue» po ur fa i re péter de ri re le lepéni ste aviné du 
coin. Une com pla i san te pro vo ca tion «oc ci den ta le», ple i ne de la sa tis-
fac tion du nan ti, en vers, non se u le ment d’im men ses mas ses po pu la i res 
afri ca i nes, moyen-ori en ta les ou asi a ti qu es qui vi vent dans des con di ti-
ons dra ma ti qu es, ma is en vers une très lar ge frac tion du pe u ple la bo ri e-
ux ici même, ce lui qui vi de nos po u bel les, net to ie la va is sel le, s’ére in te 
au mar te au pi qu e ur, fa it à ca den ce accélérée les cham bres des hôtels de 
lu xe ou net to ie à qu a tre he u res du ma tin les vi tres des gran des ban qu es. 
Bref, cet te part du pe u ple qui, par son tra vail seul, ma is aus si par sa vie 
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com ple xe, ses voyages ri squés, sa con na is san ce de plu si e urs lan gu es, 
sa sa ges se exi sten ti el le et sa ca pa cité à reconnaître ce que c’est qu’une 
vra ie po li ti que d’éman ci pa tion, méri te au mo ins qu’on la con sid ère, et 
même, oui, qu’on l’ad mi re, to u te qu e sti on re li gi e u se mi se de côté.

Autre fo is déjà, dès le XVI I Ie siè cle, to u tes ces bla gu es se xu el les, 
an ti re li gi e u ses en ap pa ren ce, an ti po pu la i res en réalité, ava i ent donné un 
«hu mo ur» de ca ser ne ou de sal le de gar de. Voyez les obscénités de Vol-
ta i re à pro pos de Je an ne d’Arc: son La Pu cel le d’Orléans est to ut à fa it 
dig ne de Char lie-Heb do. A lui seul, ce poè me coc hon di rigé con tre une 
héroïne su bli me ment chréti en ne auto ri se à di re que les vra i es et for tes 
lu miè res de la pensée cri ti que ne sont cer tes pas il lu strés par ce Vol ta i re 
de bas éta ge. Il écla i re la sa ges se de Ro be spi er re qu and il con dam ne to-
us ce ux qui font des vi o len ces an ti re li gi e u ses le cœ ur de la Révo lu tion, 
et n’ob ti en nent ain si que déser tion po pu la i re et gu er re ci vi le. Il no us 
in vi te à con sidérer que ce qui di vi se l’opi nion démoc ra ti que française 
est d’être, le sac hant ou non, so it du côté con stam ment pro gres si ste et 
réel le ment démoc ra te de Ro us se au, so it du côté de l’af fa i ri ste co qu in, 
du ric he spécu la te ur scep ti que et jo u is se ur, qui éta it com me le ma u va is 
génie logé dans ce Vol ta i re par ail le urs ca pa ble, par fo is, d’aut hen ti qu es 
com bats.

Ma is aujo urd’hui, to ut ce la pue la men ta lité co lo ni a le – com me 
du re ste la loi con tre le fo u lard «isla mi que» rap pe la it, en bien plus vi-
o lent, hélas, les mo qu e ri es con tre la co if fe bre ton ne de Bécas si ne: to us 
po ints où le ra ci sme cul tu rel ra co le ur fu si on ne avec l’ho sti lité so ur de, 
l’ig no ran ce cras se et la pe ur qu’in spi re au pe tit bo ur ge o is de nos con-
trées, très con tent de lui-même, l’énor me mas se, ban li e u sar de ou afri-
ca i ne, des damnés de la ter re.

3. CE QUI EST AR RI VE, 1:  
LE CRI ME DE TYPE FA SCI STE

Et les tro is je u nes Français que la po li ce a ra pi de ment tués?
Re mar qu ons en pas sant que c’éta it fa i re, à la sa tis fac tion généra-

le, l’éco no mie d’un procès où il aura it fal lu di scu ter de la si tu a tion et de 
la réel le pro ve nan ce des co u pa bles. C’éta it aus si un tra it tiré sur l’abo-
li tion de la pe i ne de mort, le re to ur à la pu re ven ge an ce pu bli que, dans 
le style des we sterns. 

S’il fa ut les ca ractéri ser, di sons qu’ils ont com mis ce qu’il fa ut 
ap pe ler un cri me de type fa sci ste.

J’ap pel le cri me de type fa sci ste un cri me qui a tro is ca ractéri sti-
qu es. D’abord, il est ciblé, et non pas ave u gle, par ce que sa mo ti va tion 
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est idéolo gi que, de ca rac tère fa sci sant, ce qui ve ut di re: stu pi de ment 
iden ti ta i re, na ti o na le, ra ci a le, com mu na u ta i re, co u tu miè re, re li gi e u se...
En la cir con stan ce, les as sas sins ava i ent vi si ble ment com me ci bles tro is 
iden tités so u vent visées par le fa sci sme clas si que: les pu bli ci stes con-
sidérés com me du bord op posé, les po li ci ers défen dant l’or dre par le-
men ta i re haï, et les Ju ifs. Il s’agit de la re li gion dans le pre mi er cas, 
d’une Etat na ti o nal dans le se cond, d’une préten due ra ce dans le tro i siè-
me. En su i te, il est d’une vi o len ce ex trê me, as sumée, spec ta cu la i re, par-
ce qu’il vi se à im po ser l’idée d’une déter mi na tion fro i de et ab so lue, qui 
du re ste in clut de façon su i ci da i re la pro ba bi lité de la mort des me ur tri-
ers. C’est l’aspect «Vi va la mu er te!», l’al lu re ni hi li ste, de ces ac ti ons. 
Tro i siè me ment, le cri me vi se, par son énor mité, son ef fet de sur pri se, 
son côté hors nor me, à créer un ef fet de ter re ur et à ali men ter, de ce fa it 
même, du côté de l’Etat et de l’opi nion, des réac ti ons incontrôlées, le-
squ el les, aux yeux des cri mi nels et de le urs pa trons, vont ju sti fi er après 
co up, par symétrie, l’at ten tat san glant.

Ce gen re de cri me de man de des tu e urs que ce ux qui les ma ni pu-
lent pe u vent aban don ner à le ur sort dès que l’ac te a eu li eu. Ce ne sont 
pas de grands pro fes si on nels, des gens des ser vi ces sec rets, des as sas-
sins che vronnés. Ce sont des je u nes du pe u ple, tirés de le ur vie, qu’ils 
prévo i ent sans is sue, ni sens, par la fa sci na tion de l’ac te pur mêlé à 
qu el qu es in grédi ents iden ti ta i res sa u va ges, et qui ac cèdent aus si, ce fa i-
sant, aux ar mes sop hi sti quées, aux voyages, à la vie en ban de, à des for-
mes de po u vo ir, de jo u is san ce, et à un peu d’ar gent. En Fran ce même, 
on a vu, à une autre épo que, des rec ru es de gro u pes fa sci sants ca pa bles 
de de ve nir des me ur tri ers et des tor ti on na i res po ur des ra i sons du même 
gen re. Ce fut no tam ment le cas, pen dant l’oc cu pa tion de la Fran ce par 
les na zis, de bien des mi li ci ens em ba uchés par Vichy so us le dra pe au de 
la «Révo lu tion na ti o na le». 

Si l’on ve ut rédu i re le ri sque des cri mes fa sci stes, c’est de ce por-
tra it qu’il fa ut s’in spi rer. Les fac te urs déci sifs auto ri sant l’ap pa ri tion de 
ces cri mes sont cla irs. Il y a l’ima ge néga ti ve que la so ciété se fa it des 
je u nes ve nus de la mi sère mon di a le, la façon dont el le les tra i te. Il y a le 
ma ni e ment in con sidéré des qu e sti ons iden ti ta i res, l’exi sten ce non com-
bat tue, vo i re en co u ragée, de déter mi na ti ons ra ci a li stes et co lo ni a les, les 
lo is scéléra tes de ségréga tion et de stig ma ti sa tion. Il y a sur to ut sans 
do u te, non pas l’ine xi sten ce – on tro u ve dans no tre pays des mi li tants 
ple ins d’idées et liés au pe u ple réel –, ma is la fa i bles se désa stre u se, à 
échel le in ter na ti o na le, des pro po si ti ons po li ti qu es hors con sen sus, de 
na tu re révo lu ti on na i re et uni ver sel le, su scep ti bles d’or ga ni ser ces je-
u nes dans la so li dité agis san te d’une con vic tion po li ti que ra ti on nel le. 
Ce n’est que sur le fond d’une ac tion per si stan te po ur mo di fi er to us ces 
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fac te urs néga tifs, d’un ap pel à chan ger de fond en com ble la lo gi que 
po li ti que do mi nan te, qu’on aura it pu ra i son na ble ment fa i re pren dre à 
l’opi nion la vra ie me su re de ce qui se pas sa it, et sub or don ner l’ac tion 
po li ciè re, to u jo urs dan ge re u se qu and el le est li vrée à el le-même, à une 
con sci en ce pu bli que écla irée et ca pa ble.

Or la réac tion go u ver ne men ta le et médi a ti que a fa it exac te ment 
to ut le con tra i re.

4. CE QUI EST AR RI VE, 2: L’ETAT ET L’OPI NION

Dès le début, l’Etat s’est en gagé dans une uti li sa tion déme surée 
et ex trê me ment dan ge re u se du cri me fa sci ste. Au cri me à mo ti va ti ons 
iden ti ta i res, il a op posé dans les fa its une mo ti va tion iden ti ta i re symétri-
que. Au «mu sul man fa na ti que» on a op posé sans ver gog ne le bon Fran-
çais démoc ra te. Le scan da le ux thème de «l’union na ti o na le», vo i re de 
«l’union sa crée», qui n’a ser vi en Fran ce qu’à en voyer les je u nes gens 
se fa i re mas sac rer po ur rien dans les tranchées, est res sor ti de ses pla-
cards nap hta linés. Que du re ste ce thème so it iden ti ta i re et gu er ri er, on 
l’a bien vu lor sque nos di ri ge ants, les Hol lan de et les Valls, su i vis par 
to us les or ga nes médi a ti qu es, ont en tonné l’air, in venté par Bush à pro-
pos de la si ni stre in va sion de l’Irak – dont on connaît aujo urd’hui les 
ef fets dévas ta te urs et ab sur des –,  de la «gu er re con tre le ter ro ri sme». 
C’est to ut ju ste si, à l’oc ca sion d’un cri me isolé de type fa sci ste, on n’a 
pas ex horté les gens so it à se ter rer chez eux, so it à revêtir le ur uni for me 
de réser vi ste et à par tir au son du cla i ron en Syrie. 

La con fu sion a été à son com ble qu and on a vu que l’Etat ap pe-
la it, de façon par fa i te ment auto ri ta i re, à ve nir ma ni fe ster. Ici, au pays 
de la «li berté d’ex pres si on», une ma ni fe sta tion sur or dre de l’Etat ! 
On ava it de bon nes ra i sons de se de man der si Valls n’en vi sa ge a it pas 
d’em pri son ner les ab sents. On a pu ni, de ci de là, ce ux qui éta i ent ré-
tifs à la mi nu te de si len ce. No us aurons vra i ment to ut vu. C’est ain si 
qu’au plus bas de le ur po pu la rité, nos di ri ge ants ont pu, grâce à tro is 
fa sci stes dévoyés qui ne po u va i ent ima gi ner un tel tri omp he, défi ler 
de vant un mil lion et qu el qu es de per son nes, à la fo is ter ro risées par les 
« mu sul mans » et no ur ri es aux vi ta mi nes de la démoc ra tie, du pac te 
répu bli cain et de la gran de ur su per be de la Fran ce. Il a même été pos-
si ble que le cri mi nel de gu er re co lo ni a le Ne tanyahou fi gu re au pre mi er 
rang des ma ni fe stants, sup posés ve nir là célébrer la li berté d’opi nion et 
la pa ix ci vi le.La «li berté d’ex pres si on», par lons-en ! La ma ni fe sta tion 
af fir ma it au con tra i re, à grand ren fort de dra pe a ux tri co lo res, qu’être 
français c’est d’abord avo ir to us, so us la ho u let te de l’Etat, la même 
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opi nion. Il éta it pra ti qu e ment im pos si ble, to us ces jo urs -ci, d’ex pri mer 
sur ce qui se pas sa it une autre avis que ce lui qui con si ste à s’en chan ter 
de nos li bertés, de no tre Répu bli que, à ma u di re la cor rup tion de no tre 
iden tité par les je u nes proléta i res mu sul mans et les fil les hor ri ble ment 
voilées, et à se prépa rer vi ri le ment à la «gu er re con tre le ter ro ri sme». 
On a même en ten du le cri su i vant, ad mi ra ble dans sa li berté ex pres si ve: 
«no us som mes to us des po li ci ers». 

Com ment du re ste ose-t-on aujo urd’hui par ler de «li berté d’ex-
pres si on» dans un pays où, à de très pa u vres ex cep ti ons près, la to ta lité 
des or ga nes de pres se et de télévi sion sont aux ma ins de grands gro u pes 
privés in du stri els et/ou fi nan ci ers? Fa ut-il que no tre «pac te répu bli cain» 
so it so u ple et ac com mo dant po ur qu’on s’ima gi ne que ces grands gro-
u pes, que Bouygu es, que La gar dère, que Niel, et to us les autres, sont 
prêts à sac ri fi er le urs intérêts privés sur l’autel de la démoc ra tie et de la 
li berté d’ex pres si on! 

Il est très na tu rel en réalité que la loi de no tre pays so it cel le de 
la pensée uni que et de la so u mis sion pe u re u se. La li berté en général, y 
com pris cel le de la pensée, de l’ex pres si on, de l’ac tion, de la vie même, 
con si ste-t-el le aujo urd’hui à de ve nir una ni me ment des auxi li a i res de 
po li ce po ur la tra que de qu el qu es di za i nes d’em bri gadés fa sci stes, la 
déla tion uni ver sel le des su spects bar bus ou voilés, et la su spi cion con-
ti nue con cer nant les som bres «cités de ban li e u es», héri tiè res des «fa u-
bo urgs» où l’on fit autre fo is un car na ge des Com mu nards?  Ou bien la 
tâche cen tra le de l’éman ci pa tion, de la li berté pu bli que, est-el le bien 
plutôt d’agir en com mun avec le plus pos si ble de je u nes proléta i res 
de ces ban li e u es, le plus pos si ble de je u nes fil les, voilées ou non, ce la 
n’im por te pas, dans le ca dre d’une po li ti que ne u ve, qui ne se réfère à 
aucu ne iden tité («les proléta i res n’ont pas de pa trie») et prépa re la fi-
gu re éga li ta i re d’une hu ma nité s’em pa rant en fin de son pro pre de stin? 
Une po li ti que qui en vi sa ge ra ti on nel le ment  que nos vra is maîtres im-
pi toyables, les ric hes régents de no tre de stin, so i ent en fin congédiés? 

Il y a eu en Fran ce, de pu is bien long temps, de ux types de ma ni-
fe sta ti ons: cel les so us dra pe au ro u ge, et cel les so us dra pe au tri co lo re. 
Croyez-moi: y com pris po ur rédu i re à rien les pe ti tes ban des fa sci stes 
iden ti ta i res et me ur triè res, qu’el les se récla ment des for mes sec ta i res de 
la re li gion mu sul ma ne, de l’iden tité na ti o na le française ou de la supéri-
o rité de l’Oc ci dent, ce ne sont pas les tri co lo res, com mandées et uti-
lisées par nos maîtres, qui sont ef fi ca ces. Ce sont les autres, les ro u ges, 
qu’il fa ut fa i re re ve nir.
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Ален Бадју

ЦР ВЕ НО И ТРО БОЈ НО

Ре зи ме
Ме ђу на род ну си ту а ци ју са вре ме ног дру штва од ли ку је гло-

бал ни ка пи та ли зам, под ре ђен ме ђу на род ној оли гар хи ји ко ја га уре-
ђу је, и по ро бљен мо не тар ном ап страк ци јом као је ди ном при зна том 
фи гу ром уни вер зал но сти. У том кон тек сту, ус по ста вљен је ин те-
лек ту ал ни ме ди о кри тет ски кон фор ми зам, ко ји од ли ку је не до ста-
так би ло ка кве бу дућ но сти. Рад је по де љен на че ти ри це ли не. У 
пр вом де лу, аутор пред ста вља ме ђу на род ну си ту а ци ју и за го ва ра  
исто риј ско-по ли тич ку ин кар на ци ју «ко му ни стич ке иде је ху ма но-
сти» на гло бал ном ни воу. У дру гом де лу се кри тич ки ана ли зи ра 
уло га Шар ли Еб до-а у по гле ду не дав них де ша ва ња у Фран цу ској. 
У том сми слу, аутор ана ли зи ра у тре ћем и че твр том де лу кључ не 
до га ђа је ко ји су усле ди ли на кон уби ства чла но ва ре дак ци је Шар ли 
Еб до-а. Аутор сма тра да је прак тич но би ло не мо гу ће из ра зи ти дру-
га чи је ми шље ње о то ме шта се де си ло  од оно га ко је се са сто ји у 
ве ли ча њу фран цу ских сло бо да, осу ди ко руп ци је фран цу ског иден-
ти те та ко ја је по те кла од мла дих му сли ма на и сме лог при пре ма ња 
за «рат про тив те ро ри зма». Кључ но пи та ње ко је аутор по ста вља је 
ка ко уоста лом чо век мо же да нас да се усу ди да при ча о «сло бо ди 
из ра жа ва ња» у зе мљи у ко јој су, уз не знат не из у зет ке, све ин сти ту-
ци је штам пе и те ле ви зи је у ру ка ма ве ли ких при ват них ин ду стриј-
ских и/или фи нан сиј ских гру па. У Фран цу ској су по сто ја ле, још 
од дав ни на, два ти па про те ста: они под цр ве ном за ста вом, и они 
под тро бој ном за ста вом. Ни су тро бој не за ста ве, ко је упо тре бља ва-
ју на шу вла да ри, оне ко је су ефи ка сне. То су дру ге, цр ве не за ста ве, 
ко ји ма се тре ба вра ти ти.
Кључ не ре чи:  Шар ли Еб до, сло бо да из ра жа ва ња, де мо кра ти ја, 

иден ти тет, уни вер за ли зам
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САВРЕМЕНАКОНЗЕРВАТИВНА
КРИТИКАПРОСВЕТИТЕЉСТВА

Сажетак
Те ма члан ка је од нос кон зер ва ти ви зма пре ма про све ти тељ-

ству. У ње го вом пр вом де лу из ла жу се глав ни мо мен ти ра но кон-
зер ва тив не кри ти ке про све ти тељ ства осам на е стог ве ка и Фран-
цу ске ре во лу ци је. Кроз при ме ре Га да ме ро вог, Ма кин та је ро вог и 
Теј ло ро вог уче ња, иза то га се, у глав ном де лу ра да, пред ста вља ју 
са вре ме не ис то ри стич ке и кон тек сту а ли стич ке при мед бе про све-
ти тељ ској фи ло зо фи ји исто ри је и по ли ти ке. За кљу чу је се да оп-
ту жбу Бер ка и Ме стра за раз би ја ње кон ти ну и те та и не по што ва ње 
тра ди ци је на сле ђу ју и раз ра ђу ју ре цент не кри ти ке ам би ци ја еман-
ци па ци је и ра ци о нал ног са мо о дре ђе ња про све ти те ља. На ла зи се 
да се по то ње за сни ва ју на њи хо вом не при ја тељ ству пре ма кул ту ри 
из ко је по ти чу и на сле пи лу упра во за онај пар ти ку лар ни кул тур ни 
кон текст из ко јег и та кве уни вер за ли стич ке аспи ра ци је про из ла зе. 
Тај из ра жен про тив став не гда њег и ово вре ме ног кон зер ва ти ви зма 
пре ма про све ти тељ ству, су ге ри ше се на кра ју, ни је тек слу чај на 
при мед ба ко ја пред ста вља по го дан на чин вла сти тог про фи ли са ња, 
већ упра во из раз оног кон сти ту тив ног не при ја тељ ства ко је прав да 
раз лог вла сти тог по сто ја ња.
Кључ не ре чи: кон зер ва ти ви зам, про све ти тељ ство, тра ди ци ја, ра ци о нал-

ност, мо рал, кон ти ну и тет

1.НАСЛЕЂЕ

Мо гло би се ре ћи да се кон зер ва ти ви зам од сво јих „ин сти-
ту ци о нал них“ по че та ка фор ми рао и де фи ни сао као про тив про све-
ти тељ ска по ли ти ка. У свим ва ри јан та ма, про тив опа сне „во лун та-
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ри стич ке“ илу зи је на прет ка ко ји се за сни ва на на у ци афир ми сао 
је по тре бу да се при хва те по сто је ћа огра ни че ња и обра сци упра-
вља ња ко је су утвр ди ли ве ко ви.1) Та кво опре де ље ње ће и до да нас 
оста ти тач ка на ко јој се од лу чу је о пра во вер но сти док три не. Про-
све ти тељ ство за кон зер ва тив це мо ра да пред ста вља епи зо ду ко ја се 
на нај дра ма тич ни ји на чин огре шу је о на лог очу ва ња оних мо де ла 
жи во та ко је је тра ја њем до ка за ло оправ да ност и, ти ме, по ка за ло 
не про ла зну исти ни тост њи хо ве по у ке.

Кла сич ни кон зер ва ти ви зам пред ста вља про тив про све ти тељ-
ску ре ак ци ју ко ју, на рав но, ка рак те ри ше не по ве ре ње у про све ће но 
ми шље ње осам на е стог ве ка али, у још ве ћој ме ри, омра за на ону 
прак су Фран цу ске ре во лу ци је за ко ју је сма тра но од го вор ном. Кон-
зер ва ти ви зам ће у зле ху дим по сле ди ца ма тог пре вра та ви де ти до-
след ну ре а ли за ци ју про све ти тељ ских иде а ла. Ја ко бин ски те рор ће 
по ста ти пра ва сли ка ли бе рал не иде о ло ги је при род них пра ва, јед на-
ко сти и на прет ка, а ре во лу ци о на ри – фа на ти ци на о ру жа ни опа сним 
принципима: ап стракт ним иде ја ма одво је ним од исто риј ског ис ку-
ства. Фи ло зоф ско лу ди ло је обе ле жи ло је дан аро ган тан и не мо ра-
лан век, ко ји је иг но рант ски, без бо жно, без об зир но и ла ко ми сле но 
пре зрео, пре се као и ис ко ре нио ве зе са сто жер ним ин сти ту ци ја ма и 
древ ним тра ди ци ја ма. Иде је фи ло зо фа снаб де ле су ре во лу ци о на ре 
те о ри ја ма на ко ји ма су те ме љи ли сво је про јек те и на пра ви ле од 
њих по ли ти зо ва не ми сли о це са исто риј ском ми си јом.

За Ре во лу ци ју и све про прат не не да ће ко је со бом но си кри-
ви су „на дри-му дра ци“, „фа на тич ни по бор ни ци са мо вољ не вла сти 
по је дин ца“,2) плит ки ре зо не ри „мр зо вољ не, уобра же не, крат ко ви де 
по мо дар ске фи ло зо фи је“,3) „бр зо пле ти и не зна лач ки“ са ве то дав ци 
ко ји су омо гу ћи ли „нео спо ра ва но и нео спо ри во“, „без об зир но и 
аро гант но“ ис по ља ва ње вла сти, без бед на прет ход ни ца „три јум-
фал не по вор ке“ ра сип ног и ди вљег тра ће ња јав ног до бра и су ро ва 
афир ма ци ја „из да је, пљач ке, си ло ва ња, уби ста ва, по ко ља и па ље-
ви на“,4) „екс тра ва гант ни и пре тен ци о зни“ спе ку лан ти ко ји су под у-
чи ли фран цу ске во ђе „да пре зи ру сво је прет ке и сво је са вре ме ни ке, 
па чак и са ме се бе све до тре нут ка ка да су за и ста по ста ли до стој ни 
пре зи ра“, ла жни све ти о ни ци због ко јих је Фран цу ска „ку пи ла бе-
ду зло чи ном“ и про сти ту и са ла сво ју вр ли ну од ре кав ши се и свог 

1) Ian Sha pi ro, MoralFoundationsofPolitics, Yale Uni ver sity Press, New Ha ven, 2003, p. 151

2) Ед мунд Берк, Размишљања о Револуцији у Француској, „Фи лип Ви шњић“, Бе о град, 
2001, стр. 36.

3) Исто, стр. 65.

4) Исто, стр. 51.
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ин те ре са.5) Учи нак овог фи ло зоф ског упли ва у по ли ти ку је дру-
штве на апо ка лип са, за кљу чу је Берк: осра мо ће ње и рас пад свих ин-
сти ту ци ја.6)

Фи ло зо фи ја је, на и ме, у осам на е стом ве ку на сту пи ла са јед-
ном но вом иде јом да се дру штво за сни ва на уго во ру, да се у ста њу 
при ро де удру жу ју ра ци о нал не лич но сти и осни ва ју др жа ву, да би 
уре ди ле жи вот та ко да омо гу ћи без бед ност, бо гат ство, сре ћу и сло-
бо ду. Та и ло гич ки и исто риј ски на ка рад но уми шље на ви зи ја, ко ја 
под ра зу ме ва „љу де ро ђе не с два де сет и јед ном го ди ном, без ро ди-
те ља, про шло сти, тра ди ци је, оба ве за, отаџ би не, ко ји се по пр ви 
пут оку пља ју да би по пр ви пут скло пи ли спо ра зум“,7) као и пра-
те ћа про из вољ ност у по гле ду при пад но сти од ре ђе ној на ци о нал ној 
за јед ни ци, пре ма Ме стру је па то ге ни фан та зам и из раз „уобра же не 
са мо у ве ре но сти осам на е стог ве ка ко ја ни од че га ни је од у ста ја ла, 
и не ве ру јем да је ство ри ла ијед ног иоле та лен то ва ног жу то кљун ца 
ко ји ни је на пра вио три ства ри по што је за вр шио шко лу: обра зов ни 
си стем, устав и свет“.8) Кон цепт дру штве ног уго во ра као до бро-
вољ ног удру жи ва ња, ис точ ни грех по ли тич ке док три не про све ти-
те ља, на про сто је аисто риј ски мит од ко га је го ри је ди но ре ал ни 
по ку шај ње го вог бу да ла стог, ра зор ног и па три цид ног ре при зи ра-
ња до но ше њем ре во лу ци о нар ног уста ва. Устав се не пи ше a pri o ri, 
већ је не на пи си во де ло обо го тво ре не исто ри је. Пред тим су ди штем 
вре ме на, иде ја де кре ти ра ња уста ва, ко ји би уз то био и уни вер за-
лан, мо же по ста ти са мо све до чан ство те о риј ске за блу де ло сти, нар-
ци со ид не гор до сти, де ми јур шких пре тен зи ја, про ме теј ског мах ни-
та ња. Др жа ва за веч ност ле жи у ду бо ком мра ку ста ри не и, као све 
дру го што се про те же уна зад у „ма глу древ но сти“, де ло је бо га а 
не чо ве ка.9)

Апри о ри зам не про мен љи вих прин ци па је по гу бан у по ли ти-
ци. Вре ме и окол но сти ме ња ју и сло бо де и огра ни че ња и не ма тог 
ап стракт ног пра ви ла ко је би их мо гло утвр ди ти во вјек, па и „на у ка 
о из град њи по ли тич ке за јед ни це“ не тре ба о њи ма да рас пра вља 

5) Исто, стр. 49.

6) Исто, стр.84–85, 97; ви де ти Co nor O’Brien, „Ed mund Bur ke: Prop het Aga inst the Tyranny 
of the Po li tics of The ory“ in: Ed mund Bur ke, ReflectionsontheRevolutioninFrance, Yale 
Uni ver sity Press, New Ha ven, 2003, pp. 213–232.

7) Hip polyte Ta i ne,LesOriginesdelaFrancecontemporaine: L’ancienrégime, Fayard, Pa ris, 
1986, p. 353.

8) Пре ма Мар вин Пе ри, ИнтелектуалнаисторијаЕвропе, Clio, Бе о град, 2000, стр. 285.

9) Жо зеф де Ме стр, „Че твр то пи смо јед ног са вој ског ро ја ли сте сво јим су на род ни ци ма“, у: 
Жо зеф де Ме стр, Списиореволуцији, Умет нич ко дру штво Гра дац, Ча чак, 2001, стр.25.
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„прин ци пи јел но“.10) Сво ђе ње на је дан прин цип и не при зна ва ње 
сло же но сти не од го ва ра ни са знај ном ни за ко но дав ном ин те ре су и, 
у са мо у ве ре ном не зна њу, не у мор но ши ри на си ље по ку ша ва ју ћи да 
свет по ко ри сво јим про јек ти ма и про јек ци ја ма.11) Би ло да су план-
ски де ло ва ли, као код Бер ка, би ло да су ра ди кал ни екс по нен ти ку-
шње и не све сно сред ство ис ку пље ња про ми сли, као код Ме стра,12) 
ди вљач ни спе ку лан ти су, у ме ша ви ни не зна ња и не ма ра, ви де ли 
дру штво као ме ха ни зам са зaменљивим је ди ни ца ма, па су се ки-
ром вр ши ли ми кро хи рур шке опе ра ци је по ви тал ним ор га ни ма јед-
ног суп тил но уде ше ног ор га ни зма.13) Као лу да ци, ску пи ли су се и 
по ду хва ти ли уста но вље ња на ци је;14) као иг но ран ти, не зна њем су 
на зва ли све та вер ска и мо рал на уче ња; а као ла ко ми сле ни и без-
об зир ни љу ди, пре се кли су дру штве не ве зе са тра ди ци јом, као да 
при па да са мо њи ма, а не и про шлим и бу ду ћим ге не ра ци ја ма. Из 
„вар вар ског ве ка“ у ко ме је та ко не што би ло мо гу ће ва ља се вра ти-
ти на ону ли ни ју склад ног ку му ла тив ног раз во ја ко ју је пре ки ну-
ла јед на зле ху да епи зо да, јед на др ска ин тер вен ци ја ино ва то ра ко ји 
ни су има ли об зи ра пре ма исто ри ји, на сле ђу, пре ци ма, тра ди ци ји, 
про ми сли. Ни ко не мо же, осим на вла сти ту ште ту, да иза ђе из тог 
окри ља – и не тре ба.

2.УМНОСТПРЕДАЊА

Са вре ме ни на след ни ци кон зер ва тив ног при го во ра про све-
ти тељ ству сво је уче ње с пра вом ра ди је свр ста ва ју у шко ле „исто-
ри зма“ или „кон тек сту а ли зма“. Фрон тал но му се и да ље су прот-
ста вља ју ћи и ве ру ју ћи да се оно не мо же „(са мо)про све ти ти“, они 
су о ча ва ју про све ти тељ ство са по губ ном сле пом мр љом у ср цу ње-
го ве по став ке. Те жња ка ин те лек ту ал ној не за ви сно сти про све ти те-

10) Берк, РазмишљањаоРеволуцијиуФранцуској, стр. 75.

11) Упо ре ди ти Исто, стр. 76.

12) За Ме стро ву „те о ди це ју“ ви де ти Жо зеф де Ме стр, „Раз ма тра ња о Фран цу ској“, у: Жо-
зеф де Ме стр,Списиореволуцији, Умет нич ко дру штво Гра дац, Ча чак, 2001, стр. 75–77; 
о (не ис кре ним) „пу те ви ма про ми сли у Фран цу ској ре во лу ци ји“ с оби ром на европ ску 
хри шћан ску ми си ју фран цу ске на ци је упо ре ди ти Исто, стр. 77–83, 87–89; 118–119; о ка-
рак те ру и ми си ји фран цу ског на ро да: Жо зеф де Ме стр, „Три фраг мен та о Фран цу ској“, 
у: Жо зеф де Ме стр, Списиореволуцији, Умет нич ко дру штво Гра дац, Ча чак, 2001, стр. 
56, 62–63, 65–69; за из ба вље ње и пре по род кон тра ре во лу ци јом ко ја не ће би ти „обр ну-
та ре во лу ци ја, већ су прот ност Ре во лу ци ји“: Ме стр, „Раз ма тра ња о Фран цу ској“, стр. 
84–85, 121–122, 138.

13) Упо ре ди ти Ме стр, „Раз ма тра ња о Фран цу ској“, стр. 73.

14) Исто, стр. 114.
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ља, на и ме, за сно ва на је на не при ја тељ ству пре ма кул ту ри из ко је 
по ти чу и ко ја их од ре ђу је, а њи хов циљ ра ци о нал ног са мо о дре ђе-
ња за сни ва се на пре ви ђа њу пар ти ку лар ног кул тур ног кон тек ста 
из ко јег та кав зах тев про из ла зи. Ма кин та јер по зи ва на при хва та-
ње „ра ци о нал но сти тра ди ци је“,15) а Га да мер ука зу је да „исто ри ја 
не при па да на ма, већ ми при па да мо њој“: „Знат но пре не го што у 
по врат ном осве шће њу са ми се бе раз у ме мо, раз у ме мо се бе на је-
дан са мо ра зу мљи ви на чин у по ро ди ци, дру штву и др жа ви у ко ји ма 
жи ви мо“.16) И два де се то ве ков ни као и осам на е сто ве ков ни про тив-
ни ци про све ти тељ ства упи њу се да до ка жу при о ри тет кул ту ре у 
свим на шим са знај ним и мо рал ним на сто ја њи ма, пре ма вла сти том 
са мо ра зу ме ва њу мо ти ви са ни пре све га за бри ну то шћу да би жи вот 
ко ји во ди мо др же ћи се са мо на че ла sapere aude17)– био зна чај но 
оси ро ма шен, а те о ри ја јед но ди мен зи о нал на.

Ве ро ват но нај по зна ти ју фор му ла ци ју ове при мед бе по ну дио 
је Га да мер. Про све ти тељ ство по чи ва на јед ној од ред бе ној пред ра-
су ди: „пред ра су ди про тив пред ра су да уоп ште и ти ме уки да ња мо ћи 
пре да је“. До про све ти тељ ства по јам пред ра су де ни је био не га тив-
но ин то ни ран, ни је зна чио „по гре шан суд“, већ оно што се њи ме 
и ка же: суд ко ји прет хо ди ис пи ти ва њу оно га о че му се су ди (Vor-
urteil), прет ход ни суд ко ји мо же иза ћи и на исти ну, не ка вр ста не-
пра во сна жне пре су де у прав ном по ступ ку. Са про све ти тељ ством, 
ме ђу тим, préjugé огра ни ча ва сво је зна че ње на „нео сно ва ни суд“. 
Ни евен ту ал на тач ност су да не ле ги ти ми ше га као пре тен ден та на 
пра во су ђе ња, већ тек ње го во ме тод ско пот кре пље ње и обра зло же-
ње. „Дух ра ци о на ли зма“ ко ји сле ди прин цип кар те зи јан ске сум ње 
до след но је дис кре ди то вао и пот пу но ис кљу чио пред ра су де из мо-
дер ног на уч ног са зна ња и про гла сио ум, а не ви ше пре да ју, по след-
њим из во ром свег ауто ри те та. Пре да ја по ста је пред мет кри ти ке, 
као што су чул ни ути сци пред мет при род них на у ка, па се и „исти-
ни те“ пред ра су де мо ра ју на кра ју под вр ћи су ду ума и оправ да ти 
пред њим.18)

Га да ме ру са да пре о ста је да пред ра су де не са мо оправ да не го 
ин ста ли ра као усло ве раз у ме ва ња, пре све га ре ха би ли ту ју ћи још 
две кле тве про све ти те ља: ауто ри тет и тра ди ци ју. Ни је сва ка пред-

15) Alas da ir Ma cIntyre, WhoseJustice?WhichRationality?, Duc kworth, Lon don, 1988, pp. 352–
353.

16) Ханс-Ге орг Га да мер, Истинаиметода:основифилозофскехерменеутике, „Ве се лин 
Ма сле ша“, Са ра је во, 1978, стр. 310.

17) Im ma nuel Kant, „Be ant wor tung der Fra ge: Was ist Aufklärung?“, KantsgesammeltenSchrif-
ten, Bd. 8, Wal ter de Gruyter, Ber lin, 1968 [1784], S. 35.

18) Га да мер,Истинаиметода, стр. 302–309.
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ра су да огра ни ча ва ју ћа, осим за кри тич ки ум ко ји би да се са мо-
кон стру и ше. По сто је и ле ги тим не, „оправ да не“ и за на ше са зна-
ње про дук тив не пред ра су де, ко је су део „исто риј ског ре а ли те та“ 
и услов раз у ме ва ња ко нач ног исто риј ског на чи на бив ство ва ња чо-
ве ка. Те ле ги тим не пред ра су де су нео дво ји ве од пој ма ауто ри те та, 
ко ји је про све ти тељ ство та ко ђе на екс клу зи ван на чин су прот ста-
ви ло пој му ума, ве ру ју ћи да осла ња ње на ње га ауто мат ски до во ди 
ум у за блу ду. Га да мер сма тра да та кве „ра ди кал не кон се квен це“ 
про све ти тељ ства ни су ви ше одр жи ве: иако је с пра вом уочи ло да је 
ауто ри тет из вор пред ра су да уко ли ко на сту па уме сто вла сти тог су-
да, про све ти тељ ство ни је за па зи ло да „он мо же би ти и из вор исти-
не“.19) Уме сто то га, оно је рас крин ка ва ло сва ки ауто ри тет и ти ме 
де фор ми са ло и ње гов по јам: зна че ње ко је се у је зич кој упо тре би 
и да нас при др жа ва уз „ауто ри тет“ – а не ма га у ње го вој су шти ни 
– је сте „сле па по слу шност“, ап со лут на су прот ност уму и сло бо-
ди. „Пра вил но схва ћен сми сао ауто ри те та“, под се ћа Га да мер, не ма 
ме ђу тим ни ка кве ве зе са „ак том пот чи ња ва ња и аб ди ка ци је ума“, 
већ упра во са са зна њем, са рад њом са мог ума ко ји, све стан сво јих 
гра ни ца, при зна је „да је онај дру ги над мо ћан над на ма у су ду и са-
гле да њу и да сто га ње гов суд има пр вен ство, тј. има пред ност пред 
соп стве ним су дом“. За по ве да ње ауто ри те та и по слу шност ауто-
ри те ту осни ва се на бо љем зна њу, ве ћој упу ће но сти, бо љој пре-
глед но сти дру гог, па је уви ђа ње те окол но сти и по сту па ње пре ма 
њој упра во „акт сло бо де и ума“. Ауто ри тет се сти че. При зна ва ње 
пра вог ауто ри те та, ко јем „ни је по тре бан ауто ри тар ни на ступ“,20) 
пре ма Га да ме ро вом ми шље њу је увек по ве за но са оним што је ње-
го ва су шти на, са ми шљу да оно што ауто ри тет ка же, као у слу ча ју 
вас пи та ча или струч ња ка, „ни је не ра зум на сво је вољ ност, већ се у 
прин ци пу мо же са гле да ти“. Пу тем лич но сти ко је их за сту па ју, ле-
ги ти ми шу и „уса ђу ју“, пред ра су де по ста ју „објек тив не“ и „по ти чу 
исту при стра сност за не ку ствар до ко је се мо же до ћи на дру ги на-
чин, на при мјер, за хва љу ју ћи до брим раз ло зи ма, ко је ис ти че ум“. 
„Ауто ри тет“ та ко по ста је део скло па уче ња о пред ра су да ма – ко је 
се мо ра осло бо ди ти „екс тре ми зма про свје ти тељ ства“.21)

19) Исто, стр. 310.

20) Да Га да мер ни је не при ја тељ сло бо де и да ње гов по јам „ауто ри те та“ ни је „ауто ри та ран“ 
ви де ти Bri ce Wac hter ha u ser, „Get ting it Right: Re la ti vism, Re a lism and Truth“ in: TheCam-
bridgeCompaniontoGadamer(edi ted by Ro bert Do stal), Cam brid ge Uni ver sity Press, New 
York, 2002, pp. 61; упо ре ди ти Edu ar do Ec he ver ria, „Ga da mer’s Her me ne u tics and the Qu e-
sti on of Re la ti vism“ in: HermeneuticsattheCrossroads(edi ted by Ke vin Van ho o zer, Ja mes 
Smith & Bru ce Ben son), In di a na Uni ver sity Press, Blo o ming ton, 2006, pp. 51–81.

21)  Га да мер,Истинаиметода, стр. 312–314.
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Јед на фор ма ауто ри те та је тра ди ци ја. Ро ман ти ча ри су је на-
ро чи то бра ни ли од про све ти тељ ства, ко ри гу ју ћи га ука зи ва њем 
да „осим ум ских раз ло га, и тра ди ци ја при др жа ва сво је пра во и у 
ве ли кој мје ри од ре ђу је на ше уста но ве и на ше по на ша ње“.22) Али 
ро ман ти зам ап стракт но су прот ста вља тра ди ци ју ум ној сло бо ди и 
у њој ви ди исто риј ску „да тост оне вр сте ка ква је при ро да“: тра ди-
ци ја се у „ро ман ти зму“ по ја вљу је као „опре ка са мо о дре ђе њу“, као 
не што што нас не у пит но од ре ђу је и има за ум ну вред ност, не што 
што са мо ра зу мљи во вла да и пред чи ме ум тре ба да ћу ти. Га да мер 
би да оспо ри да се тра ди ци ја и ум та ко без у слов но су прот ста вља-
ју. На про тив, тра ди ци ја је за пра во увек „мо ме нат сло бо де и са ме 
по ви је сти“. Тра ди ци ја се не ис пу ња ва „при род но, за хва љу ју ћи 
из др жљи во сти оно га што је јед ном ту“, већ је по сво јој су шти ни 
по твр ђи ва ње, при хва та ње, не га, „тра ди ци о на ли зам“, „очу ва ње“. 
Очу ва ње је јед на ко „по на ша ње из сло бо де“ ко ли ко и пре о крет: оно 
је чин и рад ња ума, исто као и план ска но вост, са мо ма ње упа дљив 
и дра ма ти чан.23) То и про све ти тељ ска кри ти ка тра ди ци је и ро ман-
ти чар ска ре ха би ли та ци ја тра ди ци је сме ћу с ума и не до пи ру до ње-
ног „истин ског по ви је сног бит ка“. Јед на исто риј ска хер ме не у ти ка 
са да мо ра да се осло бо ди „ап стракт не су прот но сти из ме ђу тра ди-
ци је и исто ри је, из ме ђу по ви је сти и зна ња“, и да про на ђе сво ју пер-
спек ти ву у је дин стве ном де ло ва њу жи ве тра ди ци је и исто риј ског 
ис тра жи ва ња.24) 

3.КОНТЕКСТУАЛИЗОВАНОСТМОРАЛА

Мо гло би се ре ћи да та кво на сто ја ње ре а ли зу је Ма кин та јер 
упра во про дор ним и, ре кло би се, суд бин ским ве зи ва њем јед ног 
мо мен та у исто ри ји фи ло зо фи је, про све ти тељ ског про јек та „не за-
ви сног ра ци о нал ног оправ да ња мо ра ла“, за кул ту ру из ко је ис хо-

22) Исто, стр. 315.

23) Упо ре ди ти Га да мер, Истинаиметода, стр. 600; Ханс-Ге орг Га да мер, „По хва ла те о ри-
ји“, у: Ханс-Ге орг Га да мер, Похвалатеорији:филозофскиесеји (при ре дио Са ша Ра дој-
чић), Ок то их, Под го ри ца, 1996, стр. 17–18; за ко мен тар ви де ти Jürgen Ha ber mas, „Af ter 
Hi sto ri cism, Is Me taphysics Still Pos si ble? On Hans-Ge org Ga da mer’s 100th Birt hday“ in: 
Gadamer’sRepercussions:ReconsideringPhilosophicalHermeneutics(edi ted by Bru ce Kra-
jew ski), Uni ver sity of Ca li for nia Press, Ewing, 2003, pp. 15–20; Ric hard Rorty, „Be ing That 
Can Be Un der stood Is Lan gu a ge“ in: Gadamer’sRepercussions:ReconsideringPhilosophical
Hermeneutics(edi ted by Bru ce Kra jew ski), Uni ver sity of Ca li for nia Press, Ewing, 2003, pp. 
21–29; An drew Bo wie, „Ga da mer and Ro man ti cism“ in: Gadamer’sRepercussions:Recon-
sideringPhilosophicalHermeneutics(edi ted by Bru ce Kra jew ski), Uni ver sity of Ca li for nia 
Press, Ewing, 2003, pp. 55–81.

24) Га да мер, Истинаиметода, стр. 316.
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ди.25) У кла сич ној тра ди ци ји чо век је био функ ци о нал но од ре ђен, 
а са од ба ци ва њем те тра ди ци је, чи ни се да су ге ри ше Ма кин та јер, 
пот ко па на је и сва ка нор ма. На ме сто пре по зна ва ња чо веч но сти у 
ис пу ња ва њу ску па уло га ко је има ју сво ју су шти ну и свр ху – „члан 
по ро ди це, гра ђа нин, вој ник, фи ло зоф, Бо жи ји слу га“ – на сту па 
„по је ди нац ко ји прет хо ди и ко ји је не за ви сан од свих уло га“.26) 
Тран сфор ма ци ја вр ли не би ла је пра ти лац тог исто риј ског про це са 
ко ји је у мо дер ној кул ту ри мар ги на ли зо вао при по вед но раз у ме ва-
ње је дин ства људ ског жи во та и прак се и тран сфор ми сао и об ли ке 
дру штве ног жи во та до ми на ци јом тр жи шта, фа бри ка и ко нач но би-
ро кра ти је над по је дин ци ма: они се са да раз у ме ва ју као не за ви сна, 
ра ци о нал на би ћа ко ја са ма се би про пи су ју сво је мо рал но ста но ви-
ште или као ано мич ни про из во ди окол но сти.27)

Не ма ви ше оне нео п ход не по за ди не ко ја прет ход но об ја шња-
ва осо би не дру штве ног и мо рал ног жи во та – дру штве не уло ге, до-
бар жи вот, чак ни ко рист – на осно ву ко јег би се и вр ли на тек мо гла 
раз у ме ти, де фи ни са ти и об ја сни ти. Де ца су ли ше на при ча ко јих 
би би ли део и ко је би их упу ти ле на ис прав ност по сту па ка, при ча 
о то ме шта је де те а шта ро ди тељ, ка ква је „по де ла ли ко ва у дра-
ми уну тар ко је су ро ђе ни“ и ка кви су „оби ча ји све та“. Ма кин та јер 
не оста вља ме ста сум њи да се ра ди о нео п ход но сти нај е ле мен тар-
ни јих бај ки ко је ори јен ти шу у све ту, ми то ло ги је у ко ју ва ља би ти 
уна пред сме штен, ко ор ди на та ко је мо ра ју од ре ђи ва ти свет, при ча 
ко је игра ју „кључ ну уло гу у на шем вас пи та ва њу за вр ли не“: де ца 
тре ба да слу ша ју, као што су до про све ће но сти увек слу ша ла, „о 
злим ма ће ха ма, из гу бље ној де ци, до брим али за ве де ним кра ље ви-
ма, ву чи ца ма ко је до је бли зан це, нај мла ђим си но ви ма ко ји не на-
25) Очи то па ра фра зи ра ју ћи Ме стра, у „Постскрип ту му дру гом из да њу“ Трагањазаврли-

ном Ма кин та јер ве ли: „Мо рал ко ји ни је мо рал од ре ђе ног дру штва не мо же се ниг де 
на ћи. По сто јао је мо рал Ати не из че твр тог ве ка, по сто ја ли су мо ра ли три на е сто ве ков не 
за пад не Евро пе, са да по сто је број ни та кви мо ра ли, али где је ика да по сто јао или по сто ји 
моралкаотакав?“ (Ала стер Ма кин та јер, Трагањезаврлином:студијеизтеорије мо-
рала, Пла то, Бе о град, 2006, стр. 338). Фи ло зо фи је мо ра ла увек са мо ар ти ку ли шу мо рал 
од ре ђе ног дру штве ног и кул тур ног ста но ви шта, упр кос на по ри ма да се по стиг не ви ше 
од то га: Ари сто тел је гла сно го вор ник јед не кла се Ати не из че твр тог ве ка, а Кант да-
је ра ци о нал но оправ да ње за на сту па ју ће дру штве не сна ге ли бе рал ног ин ди ви ду а ли зма 
(Исто, стр. 343).

26) Ма кин та јер, Тра га ње за вр ли ном, стр. 82–86.

27) Ам би јент у ко ји се сме шта „по је ди нац“ пре вас ход но ка рак те ри ше при мат еко ном ских 
вред но сти ко је ап сор бу ју ре ли гиј ске вред но сти. Ге не ра ци ја Ру соа и Ада ма Сми та на ла-
зи сво ју би бли ју у РобинзонуКрусоу Да ни је ла Де фоа. На чел но, у ње му се оте ло вљу је 
онај про све ти тељ ски ин ди ви ду а ли зам ко ји вред ну је лич но ис ку ство и ве ру је да соп-
стве ним сна га ма мо же да се са вла да сва ка си ту а ци ја. Мо дер ни чо век је homofaber, а 
дру штве ни жи вот аре на у ко јој се бо ре су ко бље не ин ди ви ду ал не во ље (Jürgen Fo hr-
mann, AbenteuerundBürgertum:zurGeschichtederdeutschenRobinsonadenim18.Jahr-
hundert, Met zler, Stut tgart, 1981; Ала стер Ма кин та јер, Краткаисторијаетике, Пла то, 
Бе о град, 2000, стр. 172–173; Ма кин та јер, Трагање заврлином, стр. 276–277, 291-193).
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сле де ни шта већ мо ра ју са ми да се про би ју у све ту и нај ста ри јим 
си но ви ма ко ји про тра ће сво је на сле ђе на рас ка ла шан жи вот и иду 
у про гон ство да жи ве са сви ња ма“. „Ли ши те де цу при ча и она ће 
оста ти без сце на ри ја, по ста ће упла ше ни му цав ци у сво јим по ступ-
ци ма, баш као и на сво јим ре чи ма. Оту да не ма дру гог на чи на да 
раз у ме мо би ло ко је дру штво, укљу чу ју ћи и соп стве но, осим кроз 
за ли ху при ча ко је кон сти ту и шу ње го ве по чет не драм ске мо гућ но-
сти. Ми то ло ги ја, у из вор ном зна че њу те ре чи, у ср цу је ства ри“.28)

Фи ло зоф ски пан дан дру штве ним про ме на ма, ко је су ли ши-
ле вр ли не њи хо ве кон цеп ту ал не по за ди не и оне мо гу ћи ле њи хо во 
оправ да ње, би ло је ко ре ни то од ба ци ва ње ари сто те лов ске те ле о ло-
шке мо рал не тра ди ци је, ко ја је обез бе ђи ва ла на ра ци ју. Са до бом 
про све ће но сти рас па ла се „мо рал на схе ма“, ко ја мо ра да има тро-
чла ну и те ле о ло шку струк ту ру уко ли ко вред но сно ми шље ње тре-
ба да одр жи ика кву ко хе рен ци ју. Пр ви еле мент струк ту ре би би-
ла људ ска при ро да „у си ро вом ста њу“, кон тин гент ни склоп ко ји 
(још) ни је у скла ду са дру гим еле мен том, пра ви ли ма и под у ка ма 
прак тич ког ума, ра ци о нал ном ети ком по мо ћу ко је она тре ба да се 
пре о бра зи у тре ћи еле мент, људ ску при ро ду ка ква би мо гла би ти 
уко ли ко оства ри свој те лос. Ни је дан од еле ме на та ове ари сто те-
лов ско-те и стич ке схе ме не ма ра зу мљив ста тус и функ ци ју без по-
зи ва ња на оста ла два, ин си сти ра Ма кин та јер. Већ јан се ни стич ки 
и про те стант ски те о ло зи, а на ро чи то по том Хјум, Ди дро и дру ги, 
од ба ци ли су, ме ђу тим, те ле о ло шко схва та ње људ ске при ро де и 
опе ри са ли чо ве ка од ма ка кве су шти не ко ја одређује ње го ву свр ху. 
Тре ћи еле мент, „су штин ска људ ска при ро да“ и, с њом, по тен ци јал-
ни чо век уко ли ко је оства рио свој те лос, иш че за ва са укла ња њем 
ари сто те ли зма и – осим што се огре шу је о „су шти ну ети ке“ ко ја се 
са сто ји у то ме „да омо гу ћи чо ве ку да пре ђе из свог са да шњег ста ња 
у ста ње сво је пра ве свр хе“ – оста вља пре о ста ла два еле мен та, ко је 
про све ти те љи ипак за др жа ва ју, да ви се у ва ку у му без ори јен ти ра. 
„Та ко су се осам на е сто ве ков ни фи ло зо фи мо ра ла упу сти ли у не из-
бе жно не у спе шан про је кат; јер, они су, за и ста, по ку ша ли да на ђу 
ра ци о нал ну осно ву за сво ја мо рал на уве ре ња у ка рак те ри стич но 
схва ће ној људ ској при ро ди, на сле див ши, с јед не стра не, скуп мо-
рал них за по ве сти и, с дру ге стра не, схва та ње људ ске при ро де, ко ји 
су кон ци пи ра ни из ри чи то та ко да бу ду у не са гла сју јед на с дру гом. 
Они су на сле ди ли не ко хе рент не фраг мен те не ка да ко хе рент не схе-
ме ми шље ња и де ло ва ња, и с об зи ром на то да ни су схва ти ли сво ју 
соп стве ну осо бе ну исто риј ску и кул тур ну си ту а ци ју, они ни су мо-

28) Ма кин та јер, Трагањезаврлином, стр. 239.
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гли да схва те не мо гу ћи и дон ки хо тов ски ка рак тер свог са мо на мет-
ну тог за дат ка“.29)

Не пре мо сти ви си стем ски bug про све ти тељ ског про јек та30) 
обе ле жа ва на сто ја ње да се, под прет по став ком су ве ре ног мо рал-
ног ауто ри те та по је ди нач ног де лат ни ка осло бо ђе ног хи је рар хи је 
и те ле о ло ги је, не за вр ши у про из вољ но сти и са мо во љи већ на ђе 
но ви ста тус пра ви ли ма мо ра ла ко ји би по зи ва ње на њих учи нио 
ра ци о нал ним. Ма кин та је ро ва про це на не оста вља ме ста дво је-
њу, а ар гу мен ти су учи нак и из гле ди: „с јед не стра не, ми још увек 
не ма мо, упр кос дво ве ков ним на по ри ма фи ло зо фи је мо ра ла и јед-
но ве ков ном на по ру со ци о ло ги је, би ло ка кву ко хе рент ну ра ци о-
нал но од бра њи ву фор му ла ци ју ли бе рал ног ин ди ви ду а ли стич ког 
ста но ви шта; с дру ге стра не, ари сто те лов ска тра ди ци ја се мо же 
та ко ре фор му ли са ти да вра ти сми сле ност и ра ци о нал ност на шим 
мо рал ним и дру штве ним ста во ви ма и ан га жма ни ма“.31) „Два ал-
тер на тив на схва та ња људ ског све та“, ко ја не ка ко од го ва ра ју и исто-
риј ским фор ма ци ја ма, на кра ју кра је ва и ни су то ли ко из ло же на као 
по ну де на пи ја ци, већ не по мир љи во, ну жно и суд бо но сно су прот-
ста вље на у са вре ме но сти. Од лу ка је не ми нов на али сре ћом из бор 
ни је те жак, бу ду ћи да је ја сно де фи ни сан ка рак тер стра на у су ко бу: 
ли бе рал ни ин ди ви ду а ли зам мо дер не је на ср тљи вац, а пред мо дер на 
мо рал на тра ди ци ја – ко ја је нај бо љи при мер тра ди ци је ко ји има мо, 
бу ду ћи да је ди на има ра ци о нал но пра во на ви сок сте пен по ве ре-
ња у сво је епи сте мо ло шке и мо рал не мо гућ но сти32) – на пад ну та 
стра на ко ја по зи ва на пра вед ну од бра ну и об но ву уре ђе ног све та у 
ко јем су вр ли не уоп ште мо гу ће.33)

29) Исто, стр. 78.

30) Не пре ста но на сто је ћи да ука же на не мо гућ ност и по губ ност по ку ша ја за сни ва ња се-
ку лар ног мо ра ла, на ма кар јед ном ме сту Ма кин та јер го во ри о два ве ли ка „про јек та“ 
про све ти тељ ства – ко ји на рав но про тив ре че је дан дру гом. Пр ви про јект би био „по-
ку шај да се де фи ни ше про све ти тељ ство по вла че њем раз ли ке из ме ђу не про све ће них и 
про све ће них, не про све ће них њих и про све ће них нас“, док би дру ги био „про јект де-
таљ ног спе ци фи ко ва ња при ро де и са др жа ја мо рал них пра ви ла ко је зах те ва уни вер зал ни 
ум, про јект уте ло вљен у оно ме што ће по ста ти ка нон ски тек сто ви про све ти тељ ства та ко 
раз ли чи тих ауто ра као што су Лок, Хјум, Смит, Ди дро, Бен там, Ро бе спјер, Џе фер сон и 
сам Кант, од ко јих је сва ко афир ми сао у не ком по гле ду не по ду дар не по зи ци је у од но су 
на ве ћи ну или на све дру ге ауто ре“. То не сла га ње се по ка за ло не ре ши вим, а та кав ис ход 
дру гог про јек та Ма кин та јер сма тра не са мо штет ним не го и по губ ним по ве ро до стој-
ност пре тен зи је пр вог (Alas da ir Ma cIntyre, „So me En lig hten ment Pro jects Re con si de red“ 
in: QuestioningEthics:ContemporaryDebatesinContinentalPhilosophy(edi ted by Ric hard 
Ke ar ney), Ro u tled ge, Lon don, 1998, pp. 245).

31) Ма кин та јер, Трагањезаврлином, стр. 330.

32) Исто, стр. 353.

33) Да је ме ђу тим мо гу ће, на стра ну да ли и по жељ но, оно што Ма кин та јер оспо ра ва и на 
че му гра ди ар гу мен та ци ју: те ле о ло шки оправ да ти и про све ти тељ ске прин ци пе мо ра ла 
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4.УПОРИШТЕДОМАЋИНАИОТПОРПАРАЗИТА

Оно што је за Ма кин та је ра ари сто те лов ска, за Теј ло ра је тра-
ди ци ја „ју де о хри шћан ског те и зма“. И код Теј ло ра исто ри ја из во ра 
мо ра ла тре ба да се по ја ви из уви ђа ња од но са из ме ђу фи ло зо фи је и 
тран сфор ма ци је мо дер не кул ту ре. Ши ри кул тур ни по кре ти но вог 
вред но ва ња тр го ви не, успон ро ма на, про ме не у схва та њу бра ка и 
по ро ди це и но ви зна чај ко ји се при пи су је осе ћа њи ма тек омо гу-
ћу ју сли ку ко ја об ја шња ва ни у ко ли ко са мо ни клу по ја ву мо дер ног 
фи ло зоф ског раз у ме ва ња при род ног по рет ка, ши ре ња прин ци па 
ауто но ми је и прак се те о риј ског са мо и спи ти ва ња.34) Та сли ка об у-
хва та јед ну но ву по ро ди цу „ин ди ви ду а ли стич ких мо рал них кул-
ту ра“, чи је су за јед нич ке од ли ке це ње ње ауто но ми је, при да ва ње 
зна чај ног ме ста са мо и стра жи ва њу, а на ро чи то осе ћа њи ма, и ви зи ја 
до брог жи во та ко ја укљу чу је лич но за ла га ње. 35) Чи тав тај мо дер-
ни склоп Теј лор об у хва та тер ми ном „се ку ла ри за ци ја“ ко ји, упр-
кос ви ше слој но сти, 36) са свим до бро по кри ва две глав не про ме не 
у од но су на прет ход ни пе ри од: по вла че ње ве ре у Бо га и опа да ње 
упра жња ва ња ре ли ги је на фор мал ни на чин. Бог се ви ше не сма тра 
ис кљу чи вим из во ром мо ра ла. Љу ди са да осе ћа ју да је „ду хов на ди-
мен зи ја“ њи хо вог жи во та схва тљи ва и без прет по став ке по сто ја ња 
Бо га, прет по став ке чи је по ри ца ње је прет ход ној кул ту ри, „до бу ве-
ре“ у ко јем сви увер љи ви из во ри мо ра ла оба ве зно укљу чу ју Бо га, 
мо ра ло из гле да ти „чуд но и би зар но, да не ка жем зло“.37)

Уз ро ман ти зам, је дан од та квих но вих из во ра мо ра ла пред-
ста вља „ра ди кал но про све ти тељ ство“. Сво јом при вр же но шћу илу-
зор ном иде а лу осло бо ђе ног, не си ту и ра ног и са мо од го вор ног ра зу-
ма, сво јим осла ња њем ис кљу чи во на чо ве ка ко ме ви ше ни за шта 
не тре ба јем ство бо га, оно је про ме ни ло „схва та ња при ро де и мо-
рал ног ме ста ра зу ма“, 38) али ни је ус пе ло да из о штри вла сти ту по зи-
ци ју и укло пи две сво је те шко укло пи ве стра не: „ре дук ци о ни стич-
ку он то ло ги ју и мо рал ни под сти цај“. Он то ло ги ја ко ја се при хва та 

(и по ли ти ке), ви де ти Ian Car ter, „Can En lig hten ment Mo ra lity be Ju sti fied Te le o lo gi cally?“ 
in: EnlightenmentandModernity(edi ted by Nor man Ge ras), Pal gra ve, New York, 1999, pp. 
80–99.

34) Чарлс Теј лор, Извори сопства: стварање модерног идентитета, Ака дем ска књи га, 
Но ви Сад, 2008, стр. 432–443.

35) Исто, стр. 459–460, 502–504.

36) Де таљ ни је у Чарлс Теј лор, Добасекуларизације, Ал ба трос плус, Бе о град, 2011.

37) Теј лор, Изворисопства, стр. 467–468.

38)  Исто, стр. 485, 487–488.
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оне мо гу ћа ва фор му ли са ње и при зна ва ње из во ра вла сти тог мо ра ла, 
па се по све ће ност до бри ма по ја вљу је у ви ду за ри ца ња или, нај че-
шће, у по ле мич ком кон тек сту и „ар гу мен та тив ној ре то ри ци“ осу де 
ре ли ги о зних и фи ло зоф ских за блу да ко је чо ве чан ству до но се не-
из мер ну пат њу. Не ма ви ше отво ре ног при зна ња из во ра вла сти тог 
мо ра ла, као што је то био слу чај у до про све ти тељ ском по зи ва њу 
на увек окре пљу ју ћа кон сти ту тив на до бра, већ пре о ста је са мо де-
кла ра тив но по зи ва ње на до бро ко је се не при зна је као из вор, али 
ко је углав ном убе дљи во слу жи да осу ди за блу де и су је вер је. Тај бес 
на не при ја те ља тек от кри ва по кре тач ке мо ти ве и вред но сти ко је 
се не гу ју, по ен ти ра Теј лор, ука зу ју ћи да је „са мо при кри ва ју ћа фи-
ло зо фи ја“ ра ди кал ног про све ти тељ ства двоструко „па ра зит ска“: 
„Пр во, она па ра зи ти ра на сво јим про тив ни ци ма у по гле ду фор му-
ла ци је из во ра сво јег схва та ња мо ра ла, ре чи ко ји ма се за кли ње, а 
оту да и у по гле ду сво је не у га сле мо рал не сна ге. Али дру го, бу ду ћи 
да под ри ва све прет ход не фор му ла ци је кон сти ту тив ног до бра ко је 
би мо гле да уте ме ље жи вот на до бра ко ја при зна је, не за ме њу ју ћи 
их ни чим, она та ко ђе у из ве сном сте пе ну жи ви од ових ра ни јих 
фор му ла ци ја“.39)

Та ко про све ти тељ ство ли це мер но по чи ва на праг ма тич кој 
про тив реч но сти: пре би ва на мо рал ним уви ди ма ко ји су ши ро ко 
рас про стра ње ни у кул ту ри не да ју ћи им оправ да но ме сто; за ви си 
од не при ја те ља не са мо при фор му ли са њу ре чи ко ји ма се за кли ње, 
не го и вла сти тих мо рал них иде а ла; го во ри с мо рал не по зи ци је ко ју 
не мо же да ле ги ти ми ше; жи ви од до ба ра уко ре ње них у кул ту ри ко-
ју по ри че... Из ну тра гле да но, на ту ра ли стич ко од ба ци ва ње ре ли ги је 
и ме та фи зи ке и не ги ра ње тра ди ци о нал не ети ке је но си ло из ве сну 
„мо рал ну енер ги ју“, уто ли ко што је би ло афир ма ци ја при ро де ко ја 
се у сво јој до бро ти и сми слу ослобађа из роп ства, али је тај мо тив 
остао са мо „не ар ти ку ли са ни из вор уз бу ђе ња и на дах ну ћа“ из ван 
је зи ка, па се и „просветитељски под сти цај“ пре о бра тио „у пу ко ци-
нич но рас крин ка ва ње“, у „ре во лу ци о нар ни им пулс“ да се уни шти 
по сто је ћи по ре дак.40)

За јед нич ка осо би на свих из во ра мо ра ла, ме ђу тим, је сте или 
би тре ба ло да бу де да ну де „по зи тив ни осло нац“.41) Уме сто то га, 
про све ти тељ ство је конституисало и ауто ри зо ва ло јед ну са мо хва-

39)  Исто, стр. 508.

40) Исто, стр. 514–515. Та ја ко бин ска фи ло зо фи ја, ко ју Теј лор про те же и на марк си зам, на 
кра ју „мо же да слу жи са мо су прот ста вља ју ћи се не че му“; не спо соб на да гра ди, она се 
ис цр пљу је у ра за ра њу и те ро ру (Исто, стр. 510–511).

41) Исто, стр. 774–778.



ПредрагМ.Крстић Савременаконзервативнакритика...

33

ли са ву „фор му лич ног и исто риј ског при по ве да ња“. Оно је при пи-
са ло љу ди ма из ве сно са вр шен ство, а са мо од го вор ни ра зум про мо-
ви са ло у сред ство ко је обез бе ђу је раз у ме ва ње при ро де и њи хо вог 
ме ста, зна ча ја и уло ге у њој. Си ту а ци ја је ме ђу тим та ква, ка зу је та 
при по вест, да је ра зум „спу тан или за сле пљен“, па је про би ја ње 
кроз то ста ње сле пи ла ка са вр шен ству истин ско „ис ку ство про све-
ти тељ ства“. И у ин ди ви ду ал ним жи во ти ма и у исто ри ји, пре суд но 
је ва жно да на ра ци ја об ја сни „пад у сле пи ло и за блу ду, као и да 
ис тра жи пут на шег по ступ ног из ла ска из њих“: на лик хри шћан-
ској при чи, у „пра и сто ри ји“ смо по ста ли жр тве за блу де, али до ла-
зи до ба „бор бе за осло бо ђе ње“ од пре ва ра и су је вер ја ко ји вла да ју 
на шим ду хом; не спу та но ко ри шће ње ра зу ма во ди рас крин ка ва њу 
ис точ не за блу де и при зна је и осло ба ђа и до сто јан ство при ро де. 
Пре ма Теј ло ро вом пре пе ву, то је чво ри ште на ра ти ва по мо ћу ко јег 
про све ти тељ, би о граф ски го во ре ћи, раз у ме вла сти ти раз вој, рас-
кид с ра ни јим ре ли ги о зним, де и стич ким или ме та фи зич ким кон-
тек стом и осло бо ђе ње сво јих при род них мо ћи а, исто риј ски го во-
ре ћи, вр сну сто ри ју у ко ју се укла па.42)

Људ ска при по вест је оп ти ми стич ка са га о на прет ку, о по сте-
пе ном осло ба ђа њу ра зу ма ко је во ди от кри ва њи ма исти на и на тај 
на чин превазилажењу за блу да. Жи вот про све ти те ља „сти че сми-
сао“ пре у зи ма њем уло ге у лан цу на прет ка и сме шта њем вла сти тим 
до при но сом у „за јед ни цу об но вље ног и уса вр ше ног чо ве чан ства 
ко је ће јед ног да на би ти ствар ност“. Пла та тим уса мље ним бор ци-
ма да на шњи це би ће при зна ње и за хвал ност бу ду ћих ге не ра ци ја, 
оче ки ва на сла ва ко ју ће им ука за ти по том ство, ин стан ца на ко ју се, 
про ниц љи во при ме ћу је Теј лор, про све ти тељ ство че сто по зи ва као 
на сво ју „ве ли ку уте ху“ и „по смрт ну бе смрт ност“.43) Про све ти тељ-
ска при по вест, чи ни се овој ли ни ји ар гу мен та ци је, на кра ју и са ма 
мо ра (бле до) да ко пи ра струк ту ру по сто је ћих при ча ши ро ког за хва-
та и сми сло дар ног са др жа ја, у без на де жној по тра зи за те ме љи ма и 
ори јен ти ри ма све та ко ји на ја вљу је.44)

42) Упо ре ди ти Теј лор, Изворисопства, стр. 486, 470–473. 

43) Исто, стр. 527–531.

44) За ве ран при каз Теј ло ро ве су ге сти је те о цен трич ког за сни ва ња мо ра ла ви де ти Fer gus 
Ke rr, „The Self and the Good: Taylor’s Mo ral On to logy“ in: CharlesTaylor(edi ted by Ruth 
Ab bey), Cam brid ge Uni ver sity Press, New York, 2004, pp. 84–104; за оспо ра ва ње те о риј-
ске нео п ход но сти и по ли тич ке по жељ но сти уво ђе ња Бо га у на ше ин ди ви ду ал не и ко-
лек тив не са мо ин тер пре та ци је: Step hen Mul hall, „Ar ti cu la ring the Ho ri zons of Li be ra lism: 
Taylor’s Po li ti cal Phi lo sophy“ in: CharlesTaylor(edi ted by Ruth Ab bey), Cam brid ge Uni ver-
sity Press, New York, 2004, pp. 123–126.
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5.КОНТИНУИТЕТ

Мо гло би се ре ћи да кон стан ту ко ја по ве зу је кла сич ни и са-
вре ме ни кон зер ва ти ви зам пред ста вља на лог да тре ба од сту пи ти од 
илу зи је са мо до вољ но сти и са мо тво ра штва и по ми ри ти се са уви-
дом да смо од ре ђе ни це ли на ма ко је нас над ра ста ју и не у по ре ди во 
су ста ри је, те мељ ни је и зна чај ни је од нас, струк ту ра ма од ко јих 
смо не ми нов но и са ми сат ка ни и ко је нас пре вас ход но од ре ђу ју: 
вла сти том кул ту ром, исто ри јом, за јед ни цом. Од њих не из бе жно 
за ви си мо, оне нас омо гу ћу ју и кон сти ту и шу, и уме сто пр ко са, ва-
ља се осве сти ти о ду гу по што ва ња пре ма њи ма. Пред на ле ти ма 
про све ти тељ ских ино ва ци ја ко је се опа жа ју као да их кар ди нал-
но угро жа ва ју, оно вре ме  ни и ово вре ме ни кон зер ва ти ви зам се, до-
слов но као „ре ак ци ја“, ста вља на бра ник до бре уде ше но сти већ 
по сто је ћом и, по пра ви лу, древ ном кул ту ром од ре ђе не за јед ни це. 
Из окри ља та квог на сле ђа с ко јим би про све ти тељ ство без об зир но 
да рас кр сти, мо же се са мо при вид но иза ћи, и то на вла сти ту ште ту.

Ту оп ту жбу Бер ка и Ме стра за раз би ја ње кон ти ну и те та и не-
по што ва ње тра ди ци је на сле ђу ју и раз ра ђу ју са вре ме не кри ти ке 
Га да ме ра, Ма кин те је ра или Теј ло ра, кри ти ке оних ам би ци ја еман-
ци па ци је и ра ци о нал ног са мо о дре ђе ња за ко је уста но вљу ју да се 
за сни ва ју на не при ја тељ ству про све ти те ља пре ма кул ту ри из ко-
је по ти чу, на сле пи лу упра во за онај увек пар ти ку лар ни кул тур ни 
кон текст из ко јег и та кве уни вер за ли стич ке аспи ра ци је про из ла зе. 
Тај блок чи ни се да не из бе жно мо ра оста ти у не по мир љи вом су-
ко бу са про све ти тељ ством. Ни је реч са мо о ап сти ни ра њу од „те о-
ри је еман ци па ци је“ по то њег, не го мо жда пре о јед ном су прот ста-
вље ном или не у по ре ди вом „мен та ли те ту“ ко ји на ве о ма раз ли чит 
на чин схва та по зва ње чо ве ка, суд би ну све та и за да так ми шље ња. 
Бу ду ћи да кон зер ва ти ви зам уоп ште за и ста од ли ку је онај ем пи риј-
ски „стил“ или ме тод ко ји чо ве ка по сма тра у ње го вој исто риј ској 
кон крет но сти, док иде ју ап стракт ног чо ве ка, ли ше ног кон крет ног 
исто риј ског и ме сног иден ти те та, не са мо да сма тра по гре шном 
већ и од го вор ном за дез ор га ни за ци ју за пад ног дру штва,45) ње гов 
из ра жен про тив став пре ма про све ти тељ ству ни је тек слу чај на при-
мед ба ко ја пред ста вља по го дан на чин вла сти тог про фи ли са ња већ 
упра во из раз оног кон сти ту тив ног не при ја тељ ства ко је прав да раз-
лог вла сти тог по сто ја ња.

45) Karl Man nhe im, „Con ser va ti ve Tho ught“ in: Essays on Sociology and Social Psychology
(edi ted by Paul Kec ske me ti), Ox ford Uni ver sity Press, New York, 1953, pp.116–119; Ро берт 
Низ бет, „Кон зер ва ти ви зам“, Трећипрограм, Ра дио те ле ви зи ја Ср би је, Бе о град, бр. 101, 
1/1995, стр.276–277.
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PredragM.Krstic

CONTEMPORARYCONSERVATIVE
CRITIQUEOFTHEENLIGHTENMENT

Resume
The the me of the pa per is re la ti on ship of the Con ser va ti vism to-

wards the En lig hten ment. Its first part ex hi bits the prin ci pal mo ments 
of the early-con ser va ti ve cri ti que of the eig hte enth-cen tury En lig hten-
ment and the French Re vo lu tion. Thro ugh exam ples of Ga da mer’s, Ma-
cIntyre’s and Taylor’s doc tri nes, af ter that, the main part of the ar tic le 
re pre sents con tem po rary isto ri ci stic and con tex tu a list re marks to the 
En lig hten ment phi lo sophy of hi story and po li tics. It is con clu ded that 
the con stant lin king clas si cal and con tem po rary con ser va tism is an im-
pe ra ti ve that we sho uld de part from the il lu sion of self-suf fi ci ency and 
self-cre a tion and co me to terms with the in sight that we are de ter mi-
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na ted with cer tain units that out grow us. That much ol der, mo re fun-
da men tal and mo re im por tant units than we are, are the struc tu res of 
which we ine vi tably are wo ven of and pri ma rily con sti tu ted: our own 
cul tu re, hi story, com mu nity. In stead of de fi an ce, one sho uld be co me 
awa re of the debt of re spect for what one pro fo undly de pend of and 
what ena ble him. Be fo re the on sla ught of the En lig hten ment in no va-
ti ons that are per ce i ved as car di nal thre at to that units, qu on dam and 
con tem po rary Con ser va tism has, li te rally as a “re ac tion”, pla ced it self 
on the bum per of the good ar ran ge ment by al ready exi sting and, as a 
ru le, an ci ent cul tu re of a par ti cu lar com mu nity. From the he art of such 
a he ri ta ge, with which the En lig hten ment tends rut hlessly to bre ak, one 
can only se e mingly co me out, and to the ir own de tri ment. 

Bur ke’s and Ma i stre’s ac cu sa ti ons for bre a king the con ti nu ity 
and ir re ve ren ce of tra di tion, in he rit and de ve lop the con tem po rary cri-
ti que of the En lig hten ment’s am bi tion of eman ci pa tion and ra ti o nal 
self-de ter mi na tion. Now days Con ser va ti vism con tend that it is ba sed 
on ho sti lity of the En lig hten ment to ward cul tu re from which it ori gi na te 
and blind ness for al ways par ti cu lar cul tu ral con text out of which such 
uni ver sa list aspi ra ti ons ari se. Con fron ting it still fron taly and be li e ving 
that it can not be self-en lig hte ned, the con tem po rary con ser va ti ve cri-
tics of the En lig hten ment thus fa ced the very En lig hten ment with the 
let hal blind spot in the he art of its set tings. 

It se ems that con ser va ti ve block ine vi tably must re main in ir re-
con ci la ble con flict with the En lig hten ment. Aut hor of the pa per finds 
that it is not just abo ut ab sta i ning from “the the ory of eman ci pa tion” of 
the lat ter, but per haps mo re of an adver sa rial or the in com pa ra ble “men-
ta lity”, that in a very dif fe rent man ner un der stan ding vo ca tion of man, 
the fa te of the world and the task of thin king. Sin ce the Con ser va tism in 
ge ne ral is cha rac te ri zed by a con si de ra tion of man in his hi sto ri cal and 
spa tial spe ci fi city, its ex pres sed co un ter mo ve to the En lig hten ment, it 
is sug ge sted, is not just a ran dom re mark which is a con ve ni ent way for 
its own pro fi ling, but rat her ex pres si on of the con sti tu ti ve ho sti lity that 
ju sti fi ces the re a son of its exi sten ce. 

In this sen se, one co uld say that the Con ser va tism from its be gin-
nings for med it self, and still de fi ned it self, as a co un ter-en lig hten ment 
po licy: aga inst dan ge ro us vo lun ta ri stic il lu sion of pro gress ba sed on 
sci en ce, it af fir med the need to ac cept the exi sting con stra ints and pat-
terns of go ver nan ce esta blis hed by the cen tu ri es. This com mit ment was 
and still re ma ins the po int at which de ci si ons are ma de abo ut ort ho doxy 
of doc tri ne. For con ser va ti ves, En lig hten ment al ways had re pre sen ted 
and must re pre sent the epi so de that in the most dra ma tic way of fends 
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the or der of pre ser ving tho se mo dels of li fe which by du ra tion has pro-
ven its va li dity and, thus, the truth of the ir ti me less les sons. 
Key words: Con ser va tism, En lig hten ment tra di tion, ra ti o na lity, mo ra lity, con-

ti nu ity

* Овај рад је примљен 21. октобра 2014. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 09. марта 2015. године.
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МУЛТИКУЛТУРНАКРИТИКА
ЛИБЕРАЛНЕТЕОРИЈЕ

ПАСИВНОГГРАЂАНСТВА

Сажетак
По сли је рат на ор то док си ја у обла сти гра ђан ства узи ма ства-

ра ла штво Т. Х. Мар ша ла и ње го ву књи гу “Кла са, гра ђан ство и дру-
штве ни раз вој” као нај зна чај ни је дје ло у те о ри ји гра ђан ства. Рад 
го во ри и о јед ном схва та њу “па сив ног гра ђан ства” ко је Мар шал 
при ка зу је у на мје ри да при ка же гра ђан ство и гра ђа ни на као су бјек-
та ко ји има “пра во на пра ва”. Афир ми шу ћи на овај на чин по јам 
гра ђан ства, Мар шал је сма трао да се мо же у бри тан ском дру штву 
ство ри ти нео п ход но је дин ство на ци је ко је ће омо гу ћи ти ин те гра-
ци ју рад нич ке кла се и ни жих сло је ва у бри тан ско дру штво. Кроз 
рад по ку ша ћу да по ка жем на од ре ђе не при го во ре ко је су те о ри ји 
“па сив ног гра ђан ства” упу ти ле иден ти тет ске по ли ти ке и по ли ти ке 
при зна ња као и при го вор из ре пу бли кан ске по ли тич ке тра ди ци је 
ко је на од ре ђен на чин до пу њу ју Мар ша ло ву те о риј ску фор му нео-
п ход ним са др жа јем. Иден ти тет ска по ли ти ка те жи да по ли ти зу је 
при ват ну сфе ру сва ког по је дин ца, сма тра ју ћи да са мо оно што чо-
вјек је сте у сво јој при ват но сти чи ни га не по но вљи вом ин ди ви ду ом 
сло бод ном да са мо стал но ди је ла без стра ха од хе ге мо ни је на ци о-
нал не кул ту ре.
Кључ не ри је чи:  гра ђан ство, ли бе ра ли зам, ре пу бли ка ни зам, мул ти кул ту-

ра ли зам, пра ва, ево лу ци о ни зам,  по ли ти ке при зна ња
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1.МАРШАЛОВКОНЦЕПТГРАЂАНСТВА

Кон цепт ко ји се од осам де се тих го ди на два де се тог ви је ка на-
мет нуо као кон цепт – по сред ник у рас пра ва ма из ме ђу ли бе ра ла и 
ко му ни та ри ста је сте упра во кон цепт гра ђан ства. По јам гра ђан ства 
кроз пој мо ве “пра ва” и “овла ште ња” био је бит но оба ви јен ли бе-
рал но – ин ди ви ду а ли стич ким ето сом док је с дру ге стра не, афир-
ми шу ћи у сво ме са др жа ју пој мо ве “при пад но сти” и “за јед ни це” 
ко ке ти рао са ко му ни та ри стич ком по ли тич ком те о ри јом. По ку ша-
ва ју ћи пре ва зи ћи су прот ност из ме ђу ли бе рал ног ин ди ви ду а ли зма 
и те о ри ја ко је има ју за пред мет про у ча ва ња за јед ни цу, рас пра ве о 
гра ђан ству су до жи вје ле пу ну афир ма ци ју јер је пре ко по ља гра-
ђан ства ли бе рал на тра ди ци ја мо гла ути ца ти на ко му ни тар ну и обр-
ну то.

Књи га ко ја је би ла нај у ти цај ни је дје ло по сли је Дру гог свјет-
ског ра та у обла сти гра ђан ства сва ка ко је књи га Т. Х. Маршала 
под на зи вом „Кла са, гра ђан ство и дру штве ни раз вој“. У овом дје-
лу Мар шал да је исто риј ски пре глед „осва ја ња“ и „по ши ри ва ња“ 
гра ђан ства у Ве ли кој Бри та ни ји од ве ли ке ре во лу ци је 1688. па да 
на стан ка раз ви је не, мо дер не др жа ве бла го ста ња, пе де се тих и ше-
зде се тих го ди на два де се тог ви је ка. Дви је ства ри су бит не у ве зи 
са од ре ђе њем пој ма гра ђан ства код Т. Х. Маршала: пр во, Мар шал 
од ре ђу је гра ђан ство као „пра во на пра ва“, тј. грађанство је сте је дан 
уни вер зал ни и јед нак ста тус ко ји ужи ва ју сви гра ђа ни без об зи ра 
на њи хо ве раз ли чи те со ци јал не, мо рал не, по ли тич ке или кул тур не 
иден ти те те ко ји по сје ду ју, и дру го, гра ђан ство је раз вој на ка те го-
ри ја ко ја се непрестано ши ри и то у два об ли ка. Пр ви об лик „ши-
ре ња гра ђан ства“ од но си се на „кван ти та тив но по ве ћа ње гра ђа на“ 
од но сно по ве ћа ње бро ја љу ди ко ји се сма тра ју гра ђа ни ма (у се-
дам на е стом ви је ку гра ђа ни ма су се сма тра ли и ужи ва ли по ли тич ка 
пра ва са мо од ра сли, обра зо ва ни му шкар ци ко ји по сје ду ју имо ви-
ну – сви дру ги су би ли ли ше ни ста ту са пу но прав ног гра ђа ни на). 
Дру ги об лик „ши ре ња гра ђан ства“ је сте „ква ли та тив но по ве ћа ње 
пра ва“ од но сно осва ја ње нај при је ци вил них, за тим по ли тич ких до 
на кра ју со ци јал них пра ва до ступ них сва ком гра ђа ни ну у јед ном 
дру штву. Од свог на стан ка, по сли је Слав не ре во лу ци је 1688, гра-
ђан ство је ви ђе но као јед на вр ста за шти те гра ђа на од са мо во ље 
вла да ра па је од по чет ка ту ма че но па сив но као „пра во на пра ва“. 
Гра ђа ни су би ли сло бод ни да ужи ва ју пра ва у при ват ној сфе ри и 
за шти ће ни од би ло ка квог на па да би ло др жа ве би ло дру гих по је-
ди на ца. Гра ђа ни по сје ду ју при ват на овла ште ња и не же ле ни ка кве 
оба ве зе ве за не за учествовање у јав ном жи во ту. Си но ним за по јам 
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гра ђан ства у ова квом кон тек сту је сте по јам пра ва док од го вор ност, 
оба ве зе и учествовање не пред ста вља ју са др жи ну пој ма гра ђан-
ства ка ко су га схва та ли при пад ни ци ли бе рал не стру је.

У увод ном из ла га њу о Мар ша ло вој те о ри ји мо жда је ва жно и 
освр ну ти се на циљ ко ји је Мар шал са сво јом те о ри јом у „Гра ђан-
ство и дру штве на кла са“ же лио да оства ри. На и ме, Мар шал је же-
лио да ин те гри ше по ци је па но бри тан ско дру штво ко је је у пе ри о ду 
по сли је Дру гог свјет ског ра та не на мјер но ис ти ски ва ло рад нич ку 
кла су и ни је до пу шта ло ње ну ин те гра ци ју. До ми нант ни кул тур ни 
са др жа ји у Бри та ни ји ка рак те ри стич ни за ви со ке сло је ве ис ти ски-
ва ли су рад нич ку кла су али и дру ге не-Ен гле зе на остр ву (Шко те, 
Ир це..). Мар шал је сма трао да др жа ва бла го ста ња мо же да ри је-
ши про блем ин те гра ци је бри тан ског дру штва сво јим дје ло ва њем у 
обла сти ства ра ња јав ног обра зо ва ња и еду ка тив них про гра ма ко ји 
ће би ти до ступ ни сви ма и да ће се дру штво, с об зи ром да по чи ва 
на истом обра зов ном си сте му и ди је ли исте кул тур не ври јед но сти 
ко је тај си стем про ду ку је, ин те гри са ти мно го лак ше. Др жа ва бла-
го ста ња је за Маршала, дакле, ин те гри шу ћи су бјект бри тан ског 
дру штва.

1.1.Маршаловатеорија„освајањаграђанства“

У на ред ним ре до ви ма ћу при бли жи ти Мар ша лов нај у ти цај-
ни ји рад „Гра ђан ство и дру штве на кла са“ ана ли зи ра ју ћи га по пе-
ри о ди ма на на чин ка ко је и Мар шал то ура дио. Ми лан По ду на вац 
од ре ђу је прин цип гра ђан ства на сле де ћи на чин „то је је дан уни вер-
зал ни ста тус усмје рен на оне ко ји су пу но прав ни чла но ви за јед-
ни це, сви ко ји по сје ду ју овај ста тус јед на ки су с об зи ром на пра ва 
и ду жно сти са ко ји ма је овај ста тус по ве зан“1).  Из де фи ни ци је се 
при мје ћу је ви ше слој ност Мар ша ло вог схва та ња пој ма, што ис ти че 
и Ми лан По ду на вац ка да ка же да Мар шал го во ре ћи о гра ђан ству 
има у ви ду три зна че ња: „гра ђан ство као скуп пра ва, по се бан и за-
се бан ста тус и осо би та фор ма иден ти те та“2). Нај и зра жај ни је схва-
та ње из ву че но из ове де фи ни ци је је сте схва та ње гра ђан ства као 
ску па пра ва, што нас на во ди на за кљу чак да је Мар шал гра ђан ство 
схва тао па сив но. Мар шал раз ли ку је три ти па гра ђан ства ко ја су 
по ја ви ла у три раз ли чи та вре мен ска пе ри о да у Ен гле ској али су се 
ме ђу соб но до пу ња ва ла и уви јек чи ни ла инхерентну цјелину. Ра ди 
се нај при је о сно пу гра ђан ских (ци вил них) пра ва ка рак те ри стич-

1) Ми лан По ду на вац, Принципграђанстваипоредакполитике, Чи го ја штам па, Бе о град 
2001, стр. 42.

2) Исто, стр. 42.
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них за осам на е сти ви јек, за тим о сно пу по ли тич ких пра ва ка рак те-
ри стич них за де вет на е сти ви јек и на кра ју сноп со ци јал них пра ва 
ко ја су се у Ен гле ској по че ла раз ви ја ти по сли је Дру гог свјет ског 
ра та, ус по ста вља њем др жа ве бла го ста ња. „Мар шал наглашава три 
бит на свој ства прин ци па гра ђан ства: ево лу ци о ни зам (раз ви је ност 
овог прин ци па од ну жих ка про ши ре ни јим ти по ви ма гра ђан ства), 
ега ли та ри зам („гра ђан ство је прин цип јед на ко сти“) и ин те гра тив-
ност (гра ђан ство са др жи еле мент уче шћа у за јед нич ком на сле ђу 
за јед ни це)“3).

Из јед на ког ста ту са гра ђа на про из и ла зе јед на ка и уни вер-
зал на пра ва ко ја ужи ва ју сви чла но ви дру штва. Мар шал осво је на 
пра ва рас по ре ђу је у три кор пе пра ва. Пр ва осво је на кор па пра ва 
у Ен гле ској би ла је ли бе рал на кор па пра ва. Из пра ва са др жа них у 
овој кор пи про и за шао је ли бе рал ни тип гра ђан ства. „Свр ха овог 
ти па гра ђан ства би ла је про тек тив на, за шти та по је дин ца од са мо-
во ље др жа ве и она има чи сто ли бе рал не осно ве. То је прин цип па-
сив ног гра ђан ства, пра во сва ког појединца да са мо стал но ужи ва 
сво ја пра ва без би ло ка квог упли та ња спо ља и без ика квог на ме-
та ња кон цеп ци је до бра од стра не ши ре за јед ни це. Из та квог ти па 
гра ђан ства раз ви ја ју се од ре ђе не уста но ве, а то је у овом слу ча ју 
пра вич но су до ва ње”4).

По ли тич ко гра ђан ство се ја вља у 19. ви је ку као из раз бор-
бе ни жих сло је ва за ак тив но и па сив но би рач ко пра во. Овај сноп 
осво је них пра ва Мар шал смје шта у по себ ну кор пу, кор пу по ли тич-
ких пра ва из ко је про из и ла зи по ли тич ко гра ђан ство. То је над гра-
ђе на фор ма ли бе рал ног ти па гра ђан ства при че му гра ђа ни ужи ва ју 
ве ћи дијапазон пр ва ко ја др жа ва мо ра да их при зна и обез би је ди. 
Овим пра ви ма гра ђа ни су Ен гле ској су осла би ли та да шње по ли-
тич ке ауто ри те те и де мо кра ти зо ва ли ен гле ско дру штво. “За штит не 
ин сти ту ци је по ли тич ког гра ђан ства су пар ла мент и уста но ва ло-
кал не де мо кра ти је као на чин да ши ри дру штве ни сло је ви уче ству ју 
рав но прав но у дијељењу вла сти и та ко ути чу на “де фла ци ју мо ћи” 
ко ја је до та да би ла скон цен три са на у ру ка ма ма лог бро ја љу ди у 
дру штву”5).

Тре ћу кор па пра ва је про дукт два де се тог ви је ка и пе ри о да 
по сли је Дру гог свјет ског ра та. Осва ја њем ове кор пе пра ва Ен гле-
ска је уста но вље на као ли бе рал на де мо кра ти ја бла го ста ња. Чи та-

3) Исто, стр. 46.

4) Сте ван Са ла тић, Либералнатеорија пасивног грађанства, По ли те ја, Фа кул тет по ли-
тич ких на у ка, Ба ња Лу ка бр. 02/2013 стр. 255.

5) Исто, стр. 255.
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вим ни зом со ци јал них слу жби ко је су вр ши ле пра вед ни ју ало ка ци-
ју ма те ри јал них до ба ра у ен гле ском дру штву ни жи сло је ви су би ли 
за до во ље ни у спрем ни да се у пот пу но сти ин те гри шу са ен гле ском 
тра ди ци јом ви ших сло је ва. Ова кор па пра ва је сте иза зов ка пи та ли-
зму са ко јим је ли бе рал на др жа ва сро ђе на али при зна ва ње ове гру-
пе пра ва би ло је нео п ход но ра ди очу ва ња на ци о нал ног је дин ста ва 
и спречавању про до ра марк си стич ке ор то док си је ме ђу рад нич ком 
кла сом у  Бри та ни ји. “Из со ци јал не кор пе пра ва ко ју чи не при је 
све га пра во на бла го ста ње и си гур ност на ста је по Мар ша ло вој већ 
спо ме ну тој ше ми по се бан вид гра ђан ства, со ци јал но гра ђан ство 
као про из вод ши ре ња ли бе рал ног гра ђан ства тј. његове над град-
ње. Со ци јал ни тип гра ђан ства пред ви ђа и од ре ђе не за штит не ин-
сти ту ци је ко је се раз ви ја ју а то су обра зов ни си стем и со ци јал не 
слу жбе”6).

1.2.Развојграђанствауосамнаестомвијеку
–период„освајања“цивилнихправа

Осам на е сти ви јек је сте пе ри од ка да су фор ма ти ра на ци вил на 
пра ва. „Да би смо осам на е сти ви јек означили као фор ма тив ни пе ри-
од ци вил них пра ва, мо ра мо се вра ти ти и у про шлост да укљу чи мо 
и Habeas Corpus, Акт о то ле ран ци ји и або ли ци ју на цен зу ру штам-
пе... Тај пе ри од би мо гао об у хва та ти ври је ме из ме ђу Ре во лу ци је 
и пр вог ре форм ског ак та“7). Ци вил на пра ва ко ја су афирмисана у 
Бри та ни ји у пра ско зор је Слав не ре во лу ци је об у хва та ла су: пра ва 
лич не сло бо де, сло бо де го во ра, ми сли и вје ре, пра во на имо ви ну, 
за кљу чи ва ње прав них уго во ра и пра во на прав ду. Ин сти ту ци је ко је 
су би ле за ду же не за за шти ту ова ко од ре ђе них пра ва би ли су су до-
ви.

У пе ри о ду ко ји је прет хо дио Слав ној ре во лу ци ји и чи-
тав пе ри од фе у да ли зма гра ђан ство ни је по сто ја ло већ су кла се 
представљале мје ру не јед на ко сти. Ово ис ти че и Мар шал кад ка же 
„у том пе ри о ду ни је по сто јао уни вер за лан скуп пра ва и ду жно сти 
ко јим би сви љу ди – пле ми ћи и оби чан на род, сло бод ни и кме-
то ви би ли рав но прав ни као при пад ни ци исте за јед ни це, ни је по-
сто јао, у овом сми слу, прин цип јед на ко сти гра ђан ства ко ји би се 
супротставио прин ци пу не јед на ко сти кла са“8). Као из у зе так се 
на во де је ди но сред њо вје ков ни гра до ви, у ко ји ма већ та да, ду бо ко 

6) Исто, стр. 255.

7) Т. Х. Маршал, Class,Citizenship, andSocial develpement,у Б. Тарнер и П. Хамилтон, 
исто, стр. 11.

8) Т. Х. Маршал, исто, стр. 10.
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у фе у да ли зму, по сто је за че ци из вор ног и јед на ког гра ђан ског ста-
ту са. У овим гра до ви ма пој мо ви „сло бо да“ и „гра ђан ство“ би ли 
су си но ни ми и размјенљиво зна чењ ски пој мо ви. Ка да је сло бо да 
по ста ла уни вер зал на, а не са мо огра ни че на на ове сред њо вје ков не 
гра до ве, гра ђан ство се про ши ри ло са ло кал них на на ци о нал не ин-
сти ту ци је.  По ред цивилних пра ва, ко ја смо већ на бро ја ли, у овом 
пе ри о ду се раз ви ја ју и по ја вљу ју и од ре ђе на еко ном ска пра ва ко ја 
се та ко ђе убра ја ју у ци вил ну кор пу пра ва а то су при је све га пра во 
на рад ко је је га ран то ва ло сло бо ду са мо стал ног из бо ра за ни ма ња.

Осам на е сти ви јек је сте да кле ис хо ди ште ци вил них пра ва. 
Она су се ин сти ту ци о на ли зо ва ла у уни вер зал ној и мо дер ној фор-
ми, ка ко ис ти че Мар шал, при је пр вог ре форм ског ак та ко ји је до-
не сен 1832. го ди не. По ли тич ка пра ва су се већ по ја ви ла у ово ме 
пе ри о ду али сво ју уни вер зал ност су оства ри ла тек 1918. го ди не, 
док су до тог пе ри о да би ла огра ни че на са мо на гру па ци ју од ра слих 
би је лих му шка ра ца, ко ји су би ли обра зо ва ни и ко ји су по сје до ва ли 
имо ви ну. У овом пе ри о ду су на ста ле кон ту ре мо дер ног гра ђан ства. 
Мар шал ка же „гра ђан ство је ста тус усмје рен на оне ко ји су пу но-
прав ни чла но ви за јед ни це. Они ко ји по сје ду ју овај ста тус су јед-
на ки у пра ви ма и оба ве за ма са ко ји ма је ста тус у ве зи. Не по сто ји 
уни вер за лан прин цип ко ји од ре ђу је ко ја ће то пра ва и ду жно сти 
би ти, али дру штва у ко ји ма гра ђан ство раз ви ја сво је ин сти ту ци је 
ства ра сли ку иде а ла гра ђан ства“9). Од сво је по ја ве гра ђан ство је сте 
јед на раз вој на ин сти ту ци ја чи ји раз вој пра ти раз вој ка пи та ли зма 
што је у не ку ру ку и ап сурд јер гра ђан ство је ста тус на стао на јед-
на ко сти док ка пи та ли зам под сти че не јед на ко сти ме ђу љу ди ма.

1.3.Развојграђанстваудеветнаестомвијеку
–период„освајања“политичкихправа

Из во ри ште по ли тич ких пра ва у бри тан ском дру штву, по 
Мар ша лу, је сте пе ри од де вет на е стог ви је ка. Под ка те го ри ју по ли-
тич ких пра ва Мар шал убра ја пра во пар ти ци па ци је у по ли тич кој 
вла сти, од но сно пра во сва ког чо вје ка да има мо гућ ност да би ра 
пред став ни ке у из бор не ор га не вла сти као и пра во чо вје ка да по-
ста не из бо ри ма члан тих ор га на. Ин сти ту ци је на ко ји су се ова 
пра ва од но си ла су пар ла мент и ор га ни ло кал не вла сти. Пе ри од де-
вет на е стог ви је ка је сте пе ри од у ко ме су ни жи сло је ви „осво ји ли“ 
пра ва да се кан ди ду ју и да сло бод но би ра ју сво је пред став ни ке у 
ор га ни ма вла сти. 

9) Т. Х. Маршал, исто, стр. 17.
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По ли тич ка пра ва ја вља ју се и у осам на е стом ви је ку ка да 
су би ла огра ни че на са мо на ма њу гру па ци ју би је лих му шка ра ца 
по сјед ни ка имо ви не ста нов ни штва што је представљао ве ли ки 
успјех. „То је би ла при ви ле ги ја огра ни че не еко ном ске кла се, чи-
је су гра ни це про ши ри ва не сва ким сле де ћим ре форм ским ак том. 
Ипак се не мо же ре ћи да гра ђан ство у овом пе ри о ду ни је има ло 
по ли тич ко зна че ње. Оно ни је по твр ди ло пра во али је пре по зна ло 
ка па ци тет“10). Сва ки чо вјек је имао пра во да за ра ди, ку пи или унај-
ми ку ћу или дру гу имо ви ну ка ко би сте као по ли тич ка пра ва. Пу ну 
афир ма ци ју по ли тич ка пра ва у бри тан ском дру штву су оства ри ла 
тек ре фор ма ма 1918. го ди не, док су се у пе ри о ду из ме ђу 1832. до 
1918. по ли тич ка пра ва непрестано ши ри ла у сми слу по ве ћа ња бро-
ја љу ди ко ји има ју пра во да би ра ју и бу ди иза бра ни.

1.4.Развојграђанстваудвадесетомвијеку
–период„освајања“социјалнихправа

Пра ва ко ја су тре ба ла утр ти пут раз ви је ни јем кон цеп ту ди-
стри бу тив не прав де у бри тан ском дру штву и ство ри ти јед ну „про-
ши ре ну кон цеп ци ју гра ђан ства“11) је су со ци јал на пра ва. Ова пр ва 
сво ју афир ма ци ју до жи вља ва ју у пе ри о ду ства ра ња ли бе рал но – 
демократске др жа ве бла го ста ња у два де се том ви је ку. За ни мљи во 
ста ја ли ште о сим би о зи гра ђан ства и ли бе рал но – де мо крат ске др-
жа ве бла го ста ња из но си Ки мли ка. „Мар шал сма тра да нај пот пу ни-
ји из раз грађанства за хтје ва ли бе рал но – демократску др жа ву бла-
го ста ња. Др жа ва бла го ста ња, ко ја га ран ту је гра ђан ска, по ли тич ка 
и со ци јал на пра ва сви ма, обез бје ђу је да се сва ки члан дру штва 
осје ћа као ње гов пу но прав ни члан и има мо гућ ност да учествује 
и ужи ва у за јед нич ком жи во ту дру штва. У дру штви ма у ко ји ма је 
не ко од ових пра ва ус кра ће но или пре кр ше но љу ди ће би ти мар ги-
на ли зо ва ни и не ће има ти мо гућ ност да уче ству ју у ње го вом жи во-
ту“12). Пу ни ка па ци тет грађанство оства ру је, сма трао је Мар шал, 
афир ма ци јом социјалних пра ва у др жа ви бла го ста ња. Под со ци јал-
ним пра ви ма Мар шал под ра зу ми је ва ра спон од пра ва на ми ни мум 
еко ном ског бла го ста ња и си гур но сти до пра ва на „пу но со ци јал но 

10) Т. Х. Маршал, исто, стр. 13.

11) Ми лан По ду на вац,Политикапризнањаидемократскограђанство,По ли тич ка ми сао, 
За греб 2010, стр. 41.

12) Вил Ки мли ка, Савременаполитичкафилозофија, Но ва срп ска по ли тич ка ми сао, Бе о-
град 2009, стр. 318.
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на сле ђе“13)  и на жи вот чо вје ка по стан дар ди ма ко ји ври је де јед на ко 
за све у јед ном дру штву. 

Мар шал сма тра да су со ци јал на пра ва свој пу ни ка па ци тет 
досегла у два де се том ви је ку, али и да су се со ци јал на пра ва по ја ви-
ла још у осамнаестом ви је ку ка да је и при мје ћен њи хов ка па ци тет. 
„По чет ни из вор со ци јал них пра ва би ло је члан ство у ло кал ним за-
јед ни ца ма и удру же њи ма. Овај из вор је на до гра ђен и про гре сив но 
за мје њен За ко ном о си ро ма шни ма и си сте мом ре гу ла ци је пла та“14). 
За кон о си ро ма шним кра љи це Ели за бе те ни је имао на мје ру да 
ство ри но ви со ци јал ни по ре дак, да ва ју ћи социјалну за шти ту ни-
жим сло је ви ма, већ је на сто јао да одр жи у жи во ту ста ри по ре дак 
на стао на ка пи та ли стич ким осно ва ма. Ни жи сло је ви су због ло шег 
по ло жа ја же ље ли да се дис тан ци ра ју из бри тан ског дру штва а опа-
сност је по сто ја ла и од со ци јал них не ми ра. Циљ за ко на, сма трао је 
Мар шал, је био уми ри ни же сло је ве и искоријени њи хов бунт ка ко 
би се одр жао по сто је ћи си стем. За ко ни ко ји су слиједили, као нпр. 
За кон о фа бри ка ма има ли су исти циљ, уми ри ти бри тан ске ни же 
сло је ве. За кон о фа бри ка ма је скра тио рад но ври је ме рад ни ка и по-
пра вио усло ве ра да. Мар шал ис ти че ка ко  за кон о фа бри ка ма ни је  
по пра вио по ло жај за по сле них од ра слих му шка ра ца. Он се од но сио 
са мо на же не и дје цу ко ји ни си има ли ста тус пу но прав них гра ђа на 
у том вре ме ну јер ни су ужи ва ли по ли тич ка пра ва. Мар шал ка же 
„же не су би ле за шти ће не јер ни су би ле гра ђа ни. Уко ли ко бу ду хтје-
ле да ужи ва ју пу но и од го вор но гра ђан ство, мо ра ју да за бо ра ве на 
за шти ту“15).

За ко ни ко ји су до при ни је ли „ши ре њу“ со ци јал них пра ва би-
ли су за ко ни о обра зо ва њу ко јим је дје ци свих сло је ва би ло омо гу-
ће но да ужи ва ју бес плат но обра зо ва ње. Раз вој за јед нич ког  обра-
зо ва ња за све сло је ве, пре су дан је мо ме нат у Мар ша ло вој те о ри ји 
јер обра зов ни си стем ства ра је дан кул тур ни ам би јент и за јед нич ки 
етос ци је лом британском дру штву и омо гу ћу је ин те гра ци ју ни жих 
сло је ва при је свих рад нич ке кла се у бри тан ско дру штво. Та да се 
гра ђан ство по ја вљу је као фор ма иден ти те та јер кроз обра зов ни си-
стем ни жи сло је ви при хва та ју кул ту ру ви ших сло је ва и обр ну то па 
свим бри тан ским гра ђа ни ма ни је ви ше стра но чи та ње Ди кен са или 
Шек спи ра или слу ша ње кла сич не му зи ке али ни ен гле ски фуд бал 
или мо дер на поп-рок му зи ка ше зде се тих са Битлси ма. Обра зов ни 

13) Т. Х. Маршал,Class,Citizenship, andSocial develpement,у Б. Тарнер и П. Хамилтон, 
исто, стр. 9.

14) Т. Х. Маршал, исто, стр. 14.

15) Т. Х. Маршал, исто, стр. 15.
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си стем је ство рио јед ну фор му за јед нич ког иден ти те та за све гра-
ђа не по сред ством за јед нич ке кул ту ре ко ја је по зна та сви ма и ко ју 
сви ра до по шту ју.

Мар шал сма тра да дви је раз ли чи те вр сте ста ту са ни су омо-
гу ћа ва ле ин те гра ци ју рад нич ке кла се у бри тан ско дру штво. Пр во, 
је су кла се на ста ле на хи је рар хи ји ста ту са и раз ли ке из ме ђу њих 
су из ра же не у тер ми ни ма за кон ских пра ва и уста но вље них оби-
ча ја ко је има ју сво је укор је ње ње у пра ву (за ко ни ма). Дру ги ка мен 
спо ти ца ња ин те гра ци ји рад нич ке кла се у бри тан ско дру штво би ле 
су со ци јал не раз ли ке ко је ни су на ста ја ле на ба зи пра ва и за ко на 
већ су ре зул тат дје ло ва ња дру гих институција при је свих ути ца-
јем раз ли чи тих со ци јал них кул ту ра гдје је кул ту ра ви со ких сло је ва 
ома ло ва жа ва ла кул ту ру бри тан ског рад ни штва што ни је до зво ља-
ва ло ин те гра ци ју. Мар шал ка же „јед на кост при је пра ва ни је по сто-
ја ла... Ба ри је ре из ме ђу пра ва и ре ал но сти би ле су дво стру ке: пр ве 
се по ти ца ле из кла сних пред ра су да и пар ти ку лар но сти, а дру ге из 
ауто мат ских ефе ка та не јед на ке ди стри бу ци је бо гат ства, оства ре-
ног кроз си стем на гра да“16). Дје ло ва ње ли бе рал но-де мо крат ске др-
жа ве бла го ста ња би ло је упе ре но на успостављање кон цеп та јед-
на ко сти мо гућ но сти. Циљ је био ја ча ње гра ђан ског иден ти те та и 
ели ми на ци ја при ви ле ги ја по ро ђе њу ко је су по че ле би ти сма тра не 
не пра вед ним. На по чет ку ово дје ло ва ње др жа ве у пре ра спо дје ли 
бо гат ства је на и ла зи ло на от пор али убр зо је при хва ће но као из раз 
laissez-fair ли бе ра ли зма. Обра зов ни си стем је ипак остао ван окви-
ра laissez-fair кон цеп та јер је био зна ча јан за ја ча ње гра ђан ских ве-
за из ме ђу при пад ни ка раз ли чи тих кла са у Бри та ни ји. На кра ју ове 
рас пра ве о Мар ша ло вој те о ри ји гра ђан ства ци ти ра ћу је дан дио из 
„Гра ђан ство и со ци јал на кла са“. Мар шал ка же „акосеграђанство
позиванаодбрануправа,ондасениодговарајућедужностигра-
ђанстванемогуигнорисати.Овонетражиодчовјекадажртвује
својуиндивидуалнуслободуилидапоступибеспоговорнонасваки
захтјеввладе.Алиипакзахтјевадањеговипоступцибудуинспи-
рисани осјећајем одговорности према благостању заједнице“17). 
Овим па су сом Мар шал отва ра чи та ву рас пра ву ко јом ће мо се у на-
ред ном ди је лу по за ба ви ти а то је рас пра ва о ак тив ном схва та њу 
гра ђан ства.

16) Т. Х. Маршал, исто, стр. 20.

17) Т. Х. Маршал, исто, стр. 36.
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2.КРИТИКАЛИБЕРАЛНЕТЕОРИЈЕ
ПАСИВНОГГРАЂАНСТВА

Кри ти ке ко је су се Мар ша ло вој те о ри ји упу ћи ва ле де ве де-
се тих го ди на два де се тог ви је ка замјерале су те о ри ји па сив ног гра-
ђан ства не спо соб ност да схва ти и пре по зна кул тур ни плу ра ли зам 
мо дер них дру шта ва. Сте фан Ма це до је уоча вао ипак зна чај Мар-
ша ло ве те о ри је за раз вој гра ђан ства. „Ко ри сти од при ват ног гра-
ђан ства  ни су за пот цје њи ва ње, оне од ре ђе на људ ска пра ва (на пре-
дак, си гур ност, сло бо ду) по ста вља у до ма шај го то во свих љу ди, а 
то је за и ста фан та стич но људ ско до стиг ну ће“18). Ипак неопходно 
би би ло, мно ги те о ре ти ча ри су са гла сни, па сив но схва та ње гра-
ђан ства замијенити ак тив ним гра ђан ством ко ји ће у се би са др жа-
ти пој мо ве као што су „еко ном ска са мо стал ност, по ли тич ка пар-
ти ци па ци ја па чак и уљуд ност“19). Пре ра ста ње кон цеп та па сив но 
од но сно при ват ног гра ђан ства у ак тив но гра ђан ство, објашњавано 
је од ба ци ва њем дис кур зив ног од но сно гла сач ког мо де ла де мо кра-
ти је и раз во јем јед ног но вог де ли бе ра тив ног мо де ла де мо кра ти је 
чи ји је је дан од осни ва ча био Џон Драј зек. Он је сма трао да од ли ке 
вла де мо ра ју би ти до не се не јав но, у јав ној рас пра ви ко ја би би ла 
отво ре ног ка рак те ра. Сви љу ди би би ли у мо гућ но сти да из не су 
сво је ста во ве по во дом од ре ђе них по ли тич ких пи та ња па иако њи-
хо ви ста во ви не бу ду ува же ни у од лу ка ма вла де, они ће ипак би ти 
за до вољ ни јер су учествовали у до но ше њу.

Де ли бе ра тив ни мо дел де мо кра ти је за хтје ва од гра ђа на јав но 
дје ло ва ње и ак ти ван при ступ ства ри ма од јав ног зна ча ја. Те о ре-
ти ча ри де ли бе ра тив ног дис кур са де мо кра ти је захтијевају ши ро ку 
јав ну рас пра ву о про бле ми ма на днев ном ре ду и фор ми ра ње јав ног 
ми шље ња не по сред но при је са мог чи на гла са ња. Ова квим дје ло-
ва њем гра ђа на у јав ној сфе ри омо гу ћу је се ус по ста вља ње ве за и 
од но са за јед ни штва из ме ђу гра ђа на уну тар јед ног дру штва. Та-
кво по на ша ње представља „знак уза јам ног по што ва ња“20) и „пра-
вог гра ђан ског при ја тељ ства“21). Неопходно је да се, да кле гра ђа ни 
укљу че у до но ше ње по ли тич ких од лу ка ко ји се ти чу њих са мих. То 
укљу чи ва ње у про цес до но ше ња од лу ка са сто ји се у оспо ра ва њу 

18) Сте фан Ма се до,Liberalvirtues;Citizenship,VirtueandCommunity, Окс форд прес, 1990, 
стр. 39.

19) Вил Ки мли ка, Са вре ме на по ли тич ка фи ло зо фи ја, Но ва срп ска по ли тич ка ми сао, Бе о-
град 2009, стр. 319.

20) Џон Драј зек, DeliberativeDemocracyandBeyond,Liberals,Critics,Contetstations, Окс-
форд у. Прес, 2000, стр. 2.

21) Чарлс Блат берг,FromPluralisttoPatriotcPolitics,Окс форд у. Прес 2000 стр. 18.
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ауто ри те та вла сти и по ку ша ју убје ђи ва ња дру гих у јав ној сфе ри у 
ис прав ност сво јих ста во ва.

Вил Ки мли ка на во ди два пој ма бит на за пре ла зак са па сив-
ног на ак тив но схва та ње гра ђан ства. То су пој мо ви „јав не ра зло-
жно сти“ и „гра ђан ске уљуд но сти (civility)“. Под „јав ном ра зло-
жно шћу“22) подразумијева се аргументовање сво јих ста во ва кроз 
ди ску си ју у јав ној сфе ри и на сто ја ње да се дру ги уби је де у ис прав-
ност тих ста во ва ка ко би ти ста во ви би ли пре то че ни у за кон ске 
по ли ти ке. Ки мли ка ис ти че да су сви те о ре ти ча ри, од ли бе ра ла пре-
ко мул ти кул ту ра ли ста до ко му ни та ри ста пре по зна ли ври јед но сти 
де ли бе ра ли за ци је и по ку ша ли на њој на пра ви ти но ви де мо крат ски 
дис курс. При ват на сло бо да гра ђа на тре ба да оси гу ра сло бод ну јав-
ну рас пра ву. „При ват на сло бо да тре ба да под сти че јав ну рас пра ву и 
фор ми ра ње гру па ко је по је дин ци ма да ју при ступ ши рем дру штве-
ном кон тек сту и при ступ вла ди“23). Под „гра ђан ском уљуд но сти 
(civility)“ под ра зу ми је ва се на ше дје ло ва ње у при ват ној сфе ри, у 
сва ко днев ном оп хо ђе њу са љу ди ма, на шим до брим на мје ра ма и на 
фо ру ми ма ци вил ног дру штва. То је јед на гра ђан ска вр ли на ко ја је 
бит но за ус по ста вља ње за јед ни штва за јед ни це у сми слу до бро су-
сјед ских од но са са на шим ком ши ја ма и брат ском и при ја тељ ском 
дру же њу. 

За ни мљи ва је и кри ти ка ко ја па сив ној те о ри ји гра ђан ства 
до ла зи из угла гра ђан ског ре пу бли ка ни зма. Ова те о ри ја же ли да 
уби је ди гра ђа не да дје ло ва ње у јав ној сфе ри и при хва та ње ак тив-
ног гра ђан ства, у ства ри, ни је те рет већ основ на грађанска ври јед-
ност. Бен џа мин Кон стант пра ви раз ли ку из ме ђу сло бо де ан тич ког 
и сло бо де мо дер ног. Он сма тра да су Ати ња ни иако ни су има ли 
лич ну ауто но ми ју и по сје до ва ли гра ђан ске сло бо де ипак би ли ви-
ше сло бод ни од да на шњих гра ђа на ко ји ужи ва ју при ват ну сло бо ду 
и не за ви сност. Сло бо ду атин ски гра ђа ни су оства ри ва ли кроз за-
јед нич ку са мо у пра ву ко ју су вр ши ли љу ди у јав ној сфе ри до но се-
ћи са мо стал но пра ви ла жи во та. Сло бо да данашњег гра ђа ни на је 
огра ни че на на при ват ну сфе ру и не за ви сном тра же њу соп стве не 
сли ке до бра. Да на шњи гра ђа ни ви ше сре ће про на ла зе у при ват ној 
сфе ри ну жно сти не го у по ли ти ци па се њи хов ста тус мо же све сти 
на ан тич ку ка те го ри ју „иди о та“ ка ко ју је озна чио Ари сто тел, тј. 
оних ко ји не же ле или ни су до стој ни да се ба ве по ли ти ком и јав ним 
ства ри ма. „Пре ма овом схва та њу, ак тив но сти ко је под ра зу ми је ва ју 

22) Вил Ки мли ка, Савременаполитичкафилозофија, Но ва срп ска по ли тич ка ми сао, Бе о-
град 2009, стр. 320. и 334.

23) Нен си Ро зен блум, AnotherLiberalism,RomanticismandtheReconstructionofLiberalTo-
ught,Хар вард Прес 1987, стр. 34.
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по ли тич ка пар ти ци па ци ја и јав на де ли бе ра ли за ци ја не би тре ба ло 
по сма тра ти као оба ве зу или ду жност ко ја нас оп те ре ћу је, не го при-
је као не што што има ин три стич ну ври јед ност“24). То је су шти на 
кри ти ке па сив ног гра ђан ства упу ће на из те о ри је гра ђан ског ре пу-
бли ка ни зма. Да кле, гра ђан ски ре пу бли ка ни зам се за ла же за раз ви-
ја ње гра ђан ских вр ли на код гра ђан ства ко ји ће до при ни је ти успје-
шни јој ин те гра ци ји свих при пад ни ка у за јед ни цу. Оста је отво ре но 
пи та ње гдје се те гра ђан ске вр ли не уче. 

„Те о ре та ри „но ве де сни це“ че сто ве ли ча ју тр жи ште као шко-
лу гра ђан ске вр ли не. Мно ге ре фор ми ко је су осам де се тих го ди на 
по кре ну ли  М. Тачер и Р. Реган има ле су за циљ да про ши ре про-
стор ко ји тр жи ште има у жи во ту љу ди – кроз сло бод ну тр го ви ну, 
де ре гу ла ци ју, сма ње ње по ре за, сла бље ње син ди ка та и сма ње ње со-
ци јал не по мо ћи – дје ли мич но и за то да би љу де на у чи ли вр ли на ма  
ини ци ја ти ве и осла ња ња на соп стве не сна ге“ 25). Они су, кри ти ком 
др жа ве бла го ста ња, го во ри ли ка ко со ци јал на др жа ва омо гу ћу је 
гра ђа ни ма да бу ду па сив ни и не за ин те ре со ва ни за пи та ња од јав-
ног зна ча ја, већ са мо да захтијевају ма те рин ски од нос из др жа ва ња 
од др жа ве. Кроз тр жи ште по је дин ци се са ми из ра жа ва ју али и ути-
чу на успје шност и по на ша ња за јед ни це у ко јој жи ве. Ова шко ла 
на и ла зи на кри ти ку јер он да под сти че ипак по хле пу код по је ди на-
ца ко ја дру штво и гра ђан ство ви ше раз два ја не го што ин те гри ше. 

Из ре пу бли кан ског по ли тич ког спек тра о про бле му па сив ног 
гра ђан ства ди ску то вао је и Јир ген Ха бер мас. Он је сма трао да по-
сто ја ње раз ли чи тих кул ту ра у дру штву мо ра на ћи сво је мје сто и у 
јав ној сфе ри гдје ће се сва ком по је ди нач ној кул ту ри да ти јед на ко 
зна че ње. „Ха бер ма со во је ста но ви ште да пра ва при пад ни ка ет нич-
ких и дру гих гру па не мо гу би ти аде кват но разумијевана уко ли ко 
при пад ни ци ових гру па не ма ју мо гућ ност да ова пра ва оправ да ју и 
ар ти ку ли шу у јав ној сфе ри“26). Ме ђу тим Ха бер мас пра ви раз ли ку 
из ме ђу по је ди нач них кул ту ра ко је тра же сво је при зна ње у јав ној 
сфе ри и оп ште по ли тич ке кул ту ре ко ја ва жи за све пар ти ку лар не 
кул ту ре као јед на фор ма по жељ ног по ли тич ког по на ша ња ко ја се 
на ла зи у те ме љу устав не и де мо крат ске др жа ве. Ово је Ха бер ма-
сов по ку шај ре пу бли ка ни зи ра ња по ли ти ке при зна ња. Ха бер мас 
ка же „по ли тич ка кул ту ра мо ра слу жи ти као за јед нич ки име ни лац 
за кон сти ту ци о нал ни па три о ти зам, ко ји у исти мах из о штра ва сви-

24) Вил Ки мли ка, Савременаполитичкафилозофија,Но ва срп ска по ли тич ка ми сао, Бе о-
град 2009, стр. 327.

25) Вил Ки мли ка, исто, стр. 338.

26) Ми лан По ду на вац, Поредак конституционализам и демократија, По ли те иа Бе о град 
бр. 2/2011 стр. 217.
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јест и о мул ти пли ци те ту и о ин те гри те ту гра ђан ства у мо дер ним 
ли бе рал ним др жа ва ма“27). Пре ма Ха бер ма су, тре ба да бу де ци вил-
ни на ци о на ли зам ко ји раз ви ја плу ра ли зам раз ли чи тих кул ту ра али 
исто вре ме но на гла ша ва ју ћи ин три стич ку ври јед ност при пад но сти 
да тој др жа ви у ко јој пар ти ку лар на кул ту ра ег зи сти ра. Кроз за јед-
нич ку вој ну слу жбу, оба ве зну за све при пад ни ке свих за себ них 
кул ту ра, ства ра се осје ћај при пад но сти од ре ђе ној др жа ви и па сив-
но-про тек тив но гра ђан ство се за мје њу је ак тив них гра ђан ством у 
ко ме гра ђа ни има ју оба ве зе пре ма др жа ви и те оба ве зе ра до при-
хва та ју јер на тај на чин пру жа ју ло јал ност не са мо сво јој пар ти ку-
лар ној при род ној за јед ни ци већ и др жа ви у ко јој су на ста ње ни и 
ко ја им да је пра ва.

Еј ми Гат ман оста је на Мар ша ло вом тра гу сма тра ју ћи да се 
гра ђан ске вр ли не на нај бо љи на чин раз ви ја ју и пре ко њих дру штво 
ин те гри ше кроз за јед нич ки и сви ма при сту па чан обра зов ни си-
стем. Јав но обра зо ва ња је ин сти ту ци ја ко ја раз ви ја „јав ну ра зло-
жност“. Еј ми Гат ман ка же:“дје ца у шко ли мо ра ју на у чи ти не са мо 
да се по на ша ју у скла ду са ауто ри те том не го и кри тич ки да ми-
сле  о том ауто ри те ту, ако се од њих оче ку је да оства ре де мо крат-
ски иде ал да као гра ђа ни уче ству ју у по ли тич ком су ве ре ни те ту“28). 
Еду ка тив ни и обра зов ни си стем тре ба да бу де отво рен за све дру-
штве не гру пе и да обра зу је мла де љу де да про ми шља ју о по ли тич-
кој вла сти не у трал но. Ни ти јед на дру штве на гру па не сми је има ти 
мо но пол или пре тје ран ути цај на јав но обра зо ва ње, ко је тре ба да 
мла де об у чи вр ли ни „јав не ра зло жно сти“ у јав ном по љу. Ка ко ка-
же Еј ми Гат ман обра зов ни си стем тре ба да омо гу ћи „уче ње дје це 
ин те лек ту ал ним вје шти на ма нео п ход ним за про цје њи ва ње на чи на 
жи во та дру га чи јих од на чи на жи во та њи хо вих ро ди те ља“29). Шко ле 
тре ба да де фи ни шу јав ну ра зло жност и да је угра ђу ју мла дим то-
ком обра зов ног пе ри о да.

Кри ти ка ли бе рал ној те о ри ји па сив ног гра ђан ства и ли бе рал-
ној др жа ви бла го ста ња упу ће на је и из угла ра ди кал них иден ти-
тет ских по ли ти ка. Рад Ме ри он Ирис Јанг мо жда на нај бо љи на-
чин упу ћу је кри ти ку ли бе рал но-де мо крат ској др жа ви бла го ста ња 
ко ју је за го ва рао Т. Х. Мар шал. Ме ри он Ирис Јанг је сма тра ла да 
је др жа ва бла го ста ња јед на од нај по год ни јих аре на на ко јим се вр-
ше про це си до ми на ци је и угње та ва ња. Она је сма тра ла да се кон-
струк том др жа ве бла го ста ња ко ја је тре ба ла омо гу ћи ти пра вед ну 

27) Јир ген Ха бер мас, CitizenshipandNationalidentity,PraxisInternational, vol. 12 no. 1 1992  

28) Еј ми Гат ман, DemocraticEducation, Принт стон у.Прес, 1987 стр. 9.

29) Еј ми Гат ман, исто, стр. 10.
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рас по дје лу до ба ра у дру штву пре цје њу је уло га гра ђа на као пу стих 
по тро ша ча а за не ма ру је се њи хо ва те жња и же ља за по ли тич ком 
пар ци па ци јом. Она ка же да „ди стри бу тив на па ра диг ма прав де слу-
жи као иде о ло шка пот по ра овој де по ли ти за ци ји”30) и на ста вља “да 
би тај дру штве ни ко лач о чи јој рас по де ли ће се рас пра вља ти уве-
ћа ли што је мо гу ће ви ше, др жа ва и би знис има ју ауто ри тет да ра де 
све што про це не да је нео п ход но да про мо ви шу тај раст.“31) Ли бе-
рал на др жа ва бла го ста ња се ба ви јед ном про дај ном стра те ги јом а 
не еман ци па ци јом гра ђан ства да да ју уче шће у јав ном по љу. Јав но 
по ље по ста је по ље „до ми на ци је“ и „угње та ва ња“ гдје во де ћу уло гу 
има ју би ро кра те и тех ни ча ри вла сти ко ји не ма ре за ус по ста вља ње 
„јав не ра зло жно сти“.

Но ви дру штве ни по кре ти ре а гу ју  на ове про бле ме у дру-
штву, а Ирис М. Јанг од М. Вол це ра по зајм љу је тер мин ‘бун тов ни 
по кре ти’ (insurgency) да об ја сни ре ак ци ју дру штва и за хтје ве за ти-
ме да „би ро кра ти ја омо гу ћи, а не за ме ни, ло кал но од лу чи ва ње”32). 
Ло кал ни по кре ти су по кре ти из ко јих из ви ре ак тив но гра ђан ство, 
де ба те ко је се во де на ло кал ном ни воу омо гу ћа ва ју свим по је дин-
ци ма да да ју до при нос „јав ној ра зло жно сти“ кроз де ли бе ра ли за-
ци ју. Ти ме се, сма тра Јанг, дру штво осло ба ђа  од ути ца ја би ро-
кра ти зо ва не и цен тра ли зо ва не вла сти др жа ве бла го ста ња. „Иде ја 
„груп не со ли дар но сти“ ко ју М. И. Јанг су прот ста вља ин ди ви ду ал-
ном ху ма ни зму ре а ли зма не ре ме ти ли бе рал ну ше му прав де, она 
је у осно ви са мо про ши ру је пој мо ви ма „екс пло а та ци је“ , „мар ги-
на ли за ци је“ „не мо ћи“, „кул тур ног империјализма“, „на си ља“ и 
„стиг ма ци је““33). Ме ри он Ирис Јанг за ла же се за за шти ту „плу ра-
ли стич ке кон цеп ци је до бра“.

Ова аутор ка сма тра да је за хтје вом ли бе рал не др жа ве да сви 
по је дин ци пар ти ку лар не иден ти те те оста ве ван јав ног по ља ка да 
се ор га ни зу ју у гра ђан ство при мјер „до ми на ци је“ и „угње та ва ња“ 
од стра не др жа ве. Из сфе ре гра ђан ства ова ква по ли ти ка ис кљу чу је 
све оне ко ји ма иден ти те ти ни су ком па ти бил ни са по ли ти ком др-
жа ве бла го ста ња. Ти ме др жа ва бла го ста ња за не ма ру је са др жи ну 
пој ма гра ђан ства а са мо се кон цен три ше на фор му. Ова квом по ли-
ти ком све што се раз ли ку је од државног схва та ња гра ђа ни на по ста-
је ап со лут но Дру го. Кри ти ке ко ју Ирис Марион Јанг да је иде а лу 

30) Ме ри он Ирис Јанг, JusticeandThePoliticsofDifference,Прин стон у Прес, 1990, стр. 66.

31) Ме ри он Ирис Јанг, исто. стр. 70.

32) Вол цер 1982, стр. 152, у Ирис Јанг, Ju sti ce and The Po li tics of Dif fe ren ce, стр. 81.

33) Ми лан По ду на вац, Политикапризнањаидемократскограђанство, По ли тич ка ми сао 
За греб 2/2011 стр. 42.
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гра ђан ске јав но сти  са сто ји се у то ме да „иде ал не при стра сно сти 
иде а ли стич ка фик ци ја. Не мо гу ће је усво ји ти не у те ме ље ну мо рал-
ну тач ку гле ди шта (...) она не мо же би ти уни вер зал на, не мо же 
ста ја ти одво је но и раз у ме ти све оста ле тач ке гле ди шта“34). Ме ри-
он Ирис Јанг је да кле, при ста ли ца ре пу бли кан ског ти па гра ђан ства 
је се за ла же да се фик тив ни дру штве ни уго вор ко јим су гра ђа ни 
пре ни је ли овла ште ња вла да ња ка ко би ужи ва ли сло бо де у при ват-
ној сфе ри замијенити кон цеп том ре ал не вла сти пра вих љу ди ко-
ји има ју сво је по ли тич ке, мо рал не, кул тур не иден ти те те. При ча о 
не у трал но сти др жа ве је за Ме ри он Ирис Јанг фик ци ја. Дру штву 
је по треб но „ди фе рен ци ра но гра ђан ство“ ко је ће омо гу ћи ти про-
мо ци ју пар ти ку лар них иден ти те та свих чла но ва за јед ни це. Слич но 
ста но ви ште ди је ли и Чарлс Теј лор. Ме ри он Ирис Јанг за кљу чу је 
расправу о неутралности др жа ве бла го ста ња ри је чи ма „Иде ја не-
у трал не др жа ве ко ја сто ји из над пар ти ку лар них ин те ре са и кон-
фли ка та ци вил ног дру штва је, ме ђу тим, мит. (...) Не при стра сност 
је јед на ко не мо гу ћа за би ро кра те ко ли ко и за дру ге мо рал не аген те. 
Про сто ни је мо гу ће да до но си лац од лу ка од кр ви и ме са би ло у 
вла сти или не, усво ји ста но ви ште тран сцен ден тал ног ре зо но ва ња 
при од лу чи ва њу, одва ја ју ћи се бе од груп них ве за и по све ће но сти 
ко је кон сти ту и шу њи хо ве иден ти те те и пру жа ју им пер спек ти ву о 
дру штве ном жи во ту“35).  Она од др жа ве за хтје ва дви је стра не да не 
отје ра ни ти је дан сегмент људског иден ти те та, тј. онога што чо вјек 
је сте, у при ват ност и дру го, да др жа ва омо гу ћи од ви ја ње јав них 
ди ску си ја гдје ће би ти рас пра вља но о „јав ној ра зло жно сти“ јед не 
за јед ни це. Неопходна је сво је вр сна ре по ли ти за ци ја јав не сфе ре и 
ре кон цеп ту а ли за ци ја до ме на при ват но сти.
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StevanDj.Salatic

MULTIKULTURALCRITIQUEOFLIBERAL
THEORYOFPASIVECITIZENSHIP

Resume
This pa per at tempts to ap pro ach the the ory of “con qu est of ci-

ti zen ship” by T. H. Mar shal and cer tain up gra des of his the o ri es from 
dif fe rent po li ti cal spec trums. When he wro te his pa per “Ci ti zen ship 
and So cial Class” Mar shal did not con si der ci ti zen ship only as a set of 
rights, alt ho ugh he po ints out that in the se ven te enth cen tury ci ti zen-
ship emer ged as such; but that it is a form of iden tity that is sha red by 
all mem bers of a com mu nity. The con qu est of ci ti zen ship first re pre-
sents con qu est of ci vi lian and then the po li ti cal and so cial rights. This 
con qu est has the task to cre a te a sen se of unity in Bri tish so ci ety and 
in te gra te the wor king class in to Bri tish com mu nity. Cre a ting a sen se 
of na ti o nal iden tity was Mar shal’s goal. This con cep tion of ci ti zen ship 
wo uld cre a te a kind of na ti o nal iden tity, but it pus hed ot her par ti cu lar 
iden ti ti es which the li be ral the ory is not al lo wed to en ter in to the pu blic 
sphe re. The cri tics of this the ory mark ne glec ting par ti cu lar iden ti ti es 
as as fun da men tal pro blem of Mar shal’s the ory. The wel fa re sta te thro-
ugh cul tu ral do mi na tion, dis re spect and lack of re cog ni tion of par ti cu lar 
iden ti ti es of in di vi du als (blacks, wo men, re li gi o us mi no ri ti es, ho mo se-
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xu als, et hnic gro ups...) ac tu ally pro mo tes a kind of good in the pu blic 
sphe re, which cor re sponds to the iden tity of edu ca ted, whi te ma les in 
Bri tish so ci ety. Thro ugh a cri ti que of Iris Ma rion Young and Amy Gut-
man I am trying to sup ple ment li be ral the ory with one re pu bli can et hos 
thro ugh which so ci ety tri es to ac hi e ve full in te gra tion of all in di vi du-
als re gar dless of dif fe ren ces of iden tity in a so ci ety. The im por tan ce 
of mul ti cul tu ral cri ti cism is mul ti fa ce ted and pri ma rily con sists in an 
at tempt to hig hlight the im por tan ce of par ti cu la rity in de ter mi na tion of 
the iden tity. If we do not re cog ni ze the uni qu e ness and par ti cu la rity of 
every in di vi dual that opens a su re path to sla very whe re an in di vi dual 
will be un der the he ge mony of na ti o nal iden tity.
Key words: ci ti zen ship, li be ra lism, re pu bli ca nism, mul ti cul tu ra lism, rights, 

evo lu ti o nism, po licy re cog ni tion

* Овај рад је примљен 20. фебруара 2015. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 09. марта 2015. године.
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ХИПОКРИЗИЈАКАОПРЕТЕНДЕНТ
НААРХЕТИПНЕДОРЕЧЕНОГ

УПОЛИТИЧКОЈМИСЛИКОДСРБА

Сажетак
По ку шај да се при бли жи мо достојнијем ту ма че њу иден ти те-

та срп ског на ро да, а кроз ис тра жи ва ње пре по зна тих ста во ва срп ске 
по ли тич ке ели те мо дер ног до ба (уста ље но од 1804. до да на шњих 
да на), вр ло че сто оста вља ути сак не до сти жног. Из те шке за пу-
ште но сти, пре ко уста нич ког под ви жни штва до ре во лу ци о нар ног 
за но са у вла сто љу би ву ком би на то ри ку, па пре ко му ком осво је не 
ин сти ту ци о на ли за ци је, до на ци о нал не др жа ве, пар тиј ске оси о но-
сти, вла дар ске ам би ци о зно сти до ју го сло вен ске кон тро вер зе и на-
род ног жр тво ва ња, де ма го шке де мо кра ти је, иде о ло шке вла да ви не 
у тран зи ци ју пост мо дер ни зма где по ли тич ке ели те праг ма ти зам 
пре тва ра ју у кон зу ма ци ју, а де ло твор ност под ре ђу ју ме диј ском на-
сту пу и од го вор ност из ли зу ју за бо ра вом. Ис цр пљу ју ћа не ста бил-
ност са осци ла ци ја ма од ус хи ће на до ду хов ног стра ти шта усло ви-
ла је по ја ву ко ја је че сто има ла об лик по пу ли стич ке по др шке али 
је ствар на ми сао оста ја ла ду бо ко са кри ве на од по ли тич ких ели та 
на ко је се од но си ла. На том те ме љу ства рао се вредносни си стем 
ко ји је ули вао при вид ну ло јал ност по др шке до ми ни ра ју ћем по ли-
тич ком кон тек сту и ства рао си му ла крум ста бил но сти ко ји се, при 
сва ком но вом дру штве ном иза зо ву уру ша вао кроз из раз за те че но-
сти и нео че ки ва но сти.  Вред но сти, иако пре по зна те, оста ја ле су 
не до сти жан де кор и ре то рич ка под ва ла. У овом ра ду, скре ну ће мо 
па жњу на оне ко ји су нас упо зо ри ли на ове по ја ве, а ар гу мен те 
при твор но сти по ку ша ће мо да обе сми сли мо кроз узор ко ва ње њи-
хо вог сми сла. 
Кључ не ре чи: по ли ти ка, иде је, по ја ва, при твор ност, Ср би, кет ман. 
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1.НАГОВЕШТАЈИСТРАЖИВАЊА

Све до ци смо да је дру штве на ствар ност оп те ре ће на број ним 
противречностима чи ји сми сао иде до бе сми сла и упра во за то је 
из на ла же ње ре ше ња уто ли ко оте жа но јер не пре по зна је до вољ но 
ра ци о нал не мо мен те већ је ира ци о нал на кон фи гу ра ци ја но се ћа 
сли ка ре а ли зма. Та кав кон текст ди рект но угро жа ва на ме ру епи сте-
мо ло шког од ре ђе ња ка рак те ра иден ти те та јед ног на ро да и ти ме се 
под сти че ства ра ње тзв. „не у хва тљи вог кон цеп та“ у чи јој не до ку-
чи во сти за пра во ле жи нај ве ћа моћ. Та не до ку чи вост је за до вољ на 
соп стве ном ми ми кри јом и ни је ин спи ри са на за кон такт са дру гим 
иден ти те ти ма. Шта ви ше, по пут бли ских си ту а ци ја у про шло сти, 
по ди жу се зи до ви ме ђу ци ви ли за ци ја ма и оформ ље ним вред но сти-
ма у жи во ту.1) Та ква кон ста та ци ја би ла је на пра гу сум њи ко је су 
се ја вља ле и у вр ло оп ти ми стич ној на ме ри да се од ре де смер ни це 
Евро пе у 21. ве ку, а ка ко би из бе гла суд би ну пр ве по ло ви не 20. 
ве ка.2) Ру си ја, од но сно ис ток на кон иде о ло шког ко лап са 90-тих го-
ди на про шлог ве ка још увек тра га за сво јим иден ти те том и су о ча ва 
се са ра зно род ним син кре ти змом ко ји не успе ва да осми сли је дин-
стве ни пут. У том сми слу об лич је кри зе је бес по штед но и при ти ска 
по зна ту европ ску ци ви ли за ци ју3) пр ко се ћи са мо про гла ше ним људ-
ским по ли тич ким по де ла ма. „Ни Ис ток ни За пад не мо гу да жи ве 
одво је ни  је дан од дру гог.“4) Бек ство од го ми ле ла жи ко је су на ста ле 
у про шло сти иде о ло шких об ма на би ло је, за мно ге су ви ше ве ли ки 
ис ко рак, а страх је од лу чи вао о спрем но сти за не из ве сност про ме-
не. Епо хал ни до га ђа ји би ли су за епо хал не по је дин це, на род је тра-
жио на чин да пре жи ви.5) Уобра зи ље и на дах ну ћа су си ја ла и иси-
ја ва ла, а на род их је пре жи вео – не кад ма ње, не ка да ви ше бол но. 

1) ‘’Ми у Евро пи да нас има мо рат иден ти те та.’’ Ин тер вју са Але ном Ба дју ом, За тва ра-
ње во ди Евро пу ка ауто ри тар ном кон цеп ту, НИН, ју би лар ни број, број 3343, 22. jануар 
2015, стр. 50. 

2) Бли же ви ди: Ерик Хоб сба ум, Добаекстрема–историјакраткогдвадесетогвека1914-
1991, Де ре та, Бе о град, 2002; Eric Hob sbawm,  ‘’A Li fe in Hi story’’, PastandPresent, 2002, 
Vo lu men 177,  Is sue 1, p. 3-16, http://past.ox for djo ur nals.org/con tent/177/1/3, 18/01/2015. 

3) ‘’Чо ве чан ство је у кри зи и то не крат кој, да на шњој – то ни је кри за 20. ве ка. Чо ве чан ство 
је у ду го трај ној кри зи.’’ Ми лан Су бо тић, Солжењицинанђеоисторије, Ло гос, Бе о град, 
2007, стр. 36.

4) Вла де та Је ро тић, Европаиевропљани,записисапутовања, Бе о град ска књи га, Бе о град, 
2007, стр. 136. ''Син те зом ис точ ног и за пад ног ду ха тре ба да се чи тав ду шев ни тип ев-
ропског чо ве ка из диг не  на јед ну ви шу ра зи ну.''; Вла ди мир Двор ни ко вић, Борбаидеја, 
Слу жбе ни лист СРЈ, Бе о град, 1995, стр. 94. 

5) ‘’У пр вој по ло ви ни 20. ве ка до шло је до доминације исто ри је над сва ко днев ни цом, а с 
овом чи ње ни цом од мах и до за о штре но сти про бле ма чо ве ко вог жи во та.’’; Ан дреј Ми-
тро вић, Култураиисторија, Ар хи пе лаг, Бе о град, 2008, стр. 88. 
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И на на шим про сто ри ма по сто ја ла су упо зо ре ња на ову тен-
ден ци ју гу бит ка иден ти те та и ја ча ња оси о но сти и са мо до вољ но-
сти. „Евро па ни је са мо не до вр ше ни не го и не до ми шље ни про је кат 
са мо о сло бо ђе ња и до мо о дре ђе ња чо ве ка.“6) И ни је то био от клон 
од европ ске иде је, на про тив био је то до бро на мер ни при ступ 
превазилажења не до ста та ка ко ји су чи ни ли да се иде ја ис кра да из 
сво јих из вор них об лич ја. „Та ко је ду хов ни лик Евро пе на гло по-
при мио не ке дру ге ка рак тер не цр те. У мно го ме су прот не оним за-
че тим у ста рој Грч кој.“7) 

Срп ско дру штво, у вре ме ну свог мо дер ног кон сти ту и са ња, 
по чев од тзв. „срп ске ре во лу ци је“, по чет ком 19. ве ка, има ло је кон-
ти ну и ра ни про блем про на ла же ња дру штве ног кон сен зу са у ве зи са 
вред но сти ма ко је је срп ски на род, то ком сво је исто ри је,8) оства рио. 
По ли тич ка ели та је ко ри сти ла ово ду хов но лу та ње ин те ли ген ци је. 
Не моћ ни и ан та го ни стич ки на стро је ни, срп ски ми сли о ци, њи хо ви 
во де ћи про мо те ри, ис цр пљи ва ли су се у ме ђу соб ним оп ту жба ма у 
ве зи са по врат ком и по тра гом из гу бље ног на ци о нал ног иден ти те-
та.9) „Ми има мо је дан агре си ван, ба хат, за ко лек тив че сто не под но-
шљив мен та ли тет.“10) Ова кав при ступ све до чио је о са мо кри ти ци 
до не под но шљи вог то на ли те та ко ја је, услед не у рав но те же но сти 
по сма тра ња про бле ма то ну ла у сво је вр стан ни хи ли зам. Он је, опет 
услед пре пу ште но сти остра шће ном по гле ду ства рао вр ло бол не 
ра не кон струк ци ји о иден ти те ту. Из њих су про из и ла зи ле но ве вр-
сте ис ку ше ња на ста ле на осно ву ста ва да за то што о соп стве ном 
на ро ду ми сли мо вр ло кри ти зер ски и то до гра ни це ода ног, по ла-
же мо, са јед не стра не хи по те кар но и је дин стве но пра во на то, а 

6) Ми ха и ло Ђу рић, СрбијаиЕвропа, БИГЗ, Бе о град, 2003, стр. 96. 

7) Ми ха и ло Ђу рић, СрбијаиЕвропа, БИГЗ, Бе о град, 2003, стр. 173; ''Хе лен ска ми сао уоп-
ште је сте не пре кид на, ако не и по сто ја на, по крет на сна га европ ске културе, и ње ну 
при влач ност чо ве чан ство осе ћа сва ки пут кад год по ку ша да се од ње уда љи.'';  Ми лош 
Ђу рић, Историјахеленскеетике, За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства, Бе о град, 1997, 
стр. 2. 

8) О ис тра жи ва њу ге не зе на ци о нал них вред но сти бли же по гле дај и: Ђу ро Бо дро жић, 
‘’Срп ска на ци ја – по ре кло и етос срп ског на ци о на ли зма'', Српска политичка мисао, 
број 4, 2009,  стр. 323-336; Ди ми три је Бог да но вић, КњигаоКосову, Раст ко про је кат; 
http://www.rast ko.rs/ko so vo/isto ri ja/knji ga_o_ko so vu/in dex_c.html. 12/01/2015.

9) ‘’Сваг да је би ло ви ше спо ре ња и оспо ра ва ња не го сла га ња и са гла ша ва ња. И то не са мо 
око круп них, суд бин ских  пи та ња, не го и око сит них и бе зна чај них ства ри. Рас кол је зла 
коб срп ске исто ри је. .. Неће се ни ма ло пре те ра ти ако се ка же да су по де ље ни и за ва ђе ни 
Ср би, не пре за ју ћи ни од нај го рих мо гућ них под ме та ња и опањ ка ва ња, на не ли Ср би-
ји мно го ви ше зла не го сви ње ни да на шњи спољ ни не при ја те љи за јед но.’’; Ми ха и ло 
Ђу рић, Изазовнихилизма,искустворазлике, Слу жбе ни лист СР Ју го сла ви је, Бе о град, 
1997, стр. 295. 

10) Сла во љуб Ђу кић, Човеку свомвремену,разговорсаДобрицомЋосићем, Фи лип Ви-
шњић, Бе о град, 1989, стр. 308. 
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са дру ге стра не усу ђу је мо се да не чу је мо дру ге већ оста је мо при 
свом чак и уко ли ко уви ди мо да су они дру ги у пра ву.11) Сва ова 
ис по ље на ис ку ше ња у од ре ђе њу иден ти те та јед ног на ро да скре ћу 
па жњу на по тре бу ис тра жи ва ња кул ту ре у Ср ба као уни вер зал не 
ин те гри шу ће си ле12), а по том и по ли тич ке ми сли код Ср ба и ње не 
ре флек си је у на ро ду. 

2.КЕТМАНКАОМОДУЛ

Су о ча ва ње са про бле ми ма ко ји ути чу на ка рак тер иден-
ти те та јед ног на ро да је стал но при сут на по тре ба. Вр ло че сто су 
ре ше ња про на ла же на у скла ду са иде јом о ли ни ји ма њег от по ра. 
Де ли мич ног оправ да ња по сто ја ло је у са зна њу о ра зор но сти иде-
о ло ги је са ко јом се су о ча ва ло и ко ју је тре ба ло од ба ци ти или при-
хва ти ти. С об зи ром на то да је иде о ло ги ја, уко ли ко се на сла ге на-
вод ног сми сле ног по сто ја ња од стра не, има ла крај ње праг ма ти чан 
ма ки ја ве ли стич ки циљ пре у зи ма ња и одр жа ња вла сти, тен зи је ко је 
су по сто ја ле у ве зи са тим у дру штву, а од но си ле се на мо да ли-
тет на ме тљи во сти учи ни ле су ра за ра ње де мо крат ских по тен ци ја ла 
дру штва и на во ди ле ста нов ни штво на про на ла же ња mo du sa vi ven-
di на су прот сло бод ног и од го вор ног при хва та ња но вих вред но сти 
уко ли ко за и ста по сто је.13) 

Та кав па ра докс јав ног и при ват ног жи во та, сво је вр стан фе-
но мен, обе ле жио је број на европ ска дру штва чи је су иде о ло ги је 
по чи ва ле и на ле ви чар ској и на де сни чар ској и на из ба лан си ра ној 
ми сли о вла да ви ни вред но сти.14) За хва љу ју ћи од го вор ним ис тра-

11) ‘’Свој ге не рал ни по глед на сви јет Ћо сић ми је, у раз го во ру, ока рак те ри зи рао као -  
‘’бор бе ни пе си ми зам’’. То зна чи: бо рио се и он да кад ни је вје ро вао у успјех.’’; Дар ко 
Ху де лист,Мојбеоградскидневник,сусретииразговорисаДобрицомЋосићем2006-
2011; http://www.hel sin ki.org.rs/ser bian/se arch.html?http%3A%2F%2Fwww.hel sin ki.org.
rs%2Fser bian%2F=dar ko%20hu de lin, 22/12/2014. 

12) ''Кад је реч о кул ту ри јед ног на ро да, мо ра ју се узе ти у об зир све гра не ње го вог ду хов ног 
жи во та: не са мо ње го ва на у ка не го исто та ко ње го ва ве ра и мо рал...'', Сло бо дан Јо ва но-
вић, Културниобразац, Сту бо ви кул ту ре, Бе о град, 2005, стр. 42.

13) ‘’...Ели тар на др жа ва бу дућ но сти свој су штин ски за кон од ре ђу је ди ја лек ти ком ‘вла да-
ви не и слу же ња.’’’; Пе тер Дин цел ба хер,Историјаевропскогменталитета, Слу жбе ни 
гла сник,  Бе о град, 2009, стр. 406.  Аутор ов де пре и спи ту је ста но ви ште Фри дри ха Вол-
тер са (1876 -1930.), исто ри ча ра, пе сни ка и пре во ди о ца, а  ко је је об ја вље но  у: Friеdrich 
Wol ters, HerrschaftundDienst, Ber lin, 1923.

14) У не ким, сма тра мо ин те ре сант ним про ми шља њи ма  ја ви ло се ста но ви ште о је дин стве-
ној дру штве ној гру пи  са им пре сив ном по ли тич ком мо ћи ко ја сво је ста но ви ште, кроз 
про цес гло ба ли за ци је (а не гло ба ли зма) же ли да на мет не. ‘’Иде о ло ги ја се ку лар ног све-
штен ства тре ба да са кри је да по ли тич ку кри ви цу... и има  уло гу да он то ло ги зу је по бед-
ни ко ву во љу.’’; Ми ро Лом пар,  Духсамопорицања, Ор фе ус,  Бе о град, 2012, стр. 93.
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жи ва чи ма овај фе но мен је сво је вре ме но пре по знат и по слу жио је 
као сред ство у лак шем раз у ме ва њу са јед не стра не при хва та ња 
иде о ло шке ди сци пли не и оп ста ја ња тра ди ци о нал не при вр же но сти 
вред но сти и по ро ди ци са дру ге стра не. Не ко би ре као до бро до шли 
у свет кет ма на. „Онај ко упра жња ва кет ма на глу ми за пра во чо ве ка 
не ких дру гих уве ре ња.“15)

 Иде о ло шко дру штво ини ци ра пред ста ву и зах те ва што бо ље 
од и гра ну уло гу. Пред ста ва мо ра до те ме ре да бу де са вр ше на да се 
не пре по зна је, а уло га мо ра из гле да ти увер љи во да је њен иден ти-
тет прет по ста вљен ствар ном. У та квим окол но сти ма кет ман од но-
сно глу мац има мо гућ ност да се оства ри. Уко ли ко се при хва ти овај 
на чин функ ци о ни са ња ствар но сти, не ми нов но се отва ра пи та ње 
по ве ре ња у од но си ма ко ји се ме ђу соб но гра де. Под јед на ку од го-
вор ност за одр жи вост овог си му ла кру ма има ју и по ли тич ка ели та 
и ста нов ни штво ко је сту па  у од нос са њом на овај на чин. 

Не при ме тан је по ку шај да се од но си из гла де у сми слу тру-
да за бо ље ме ђу соб но раз у ме ва ње. Не ма ис тра ге о са рад њи већ 
је ис ко рак, уко ли ко се и учи ни, оства рен ра ди лак шег при хва та-
ња обо стра ног ли це мер ја. Ова ко устро је не од но се до дат но оп те-
ре ћу је не и сти на о то ме да кет ман ски ка рак тер зна чи под ре ђе ност 
и слуганску са ви тљи вост. Ова за блу да по чи ва  на не ра зу ме ва њу 
ста ва ста нов ни штва пре ма ели ти. Иако и ви ше де це ни ја мо же 
да по тра је, ипак  по др шка вла сти ни је од раз ка пи ту лант ства већ 
при ла го дљи во сти – ко је мо же би ти оства ре на као по и сто ве ће ње 
(иден ти фи ка ци ја) са ауто ри те том или по у ну тра шње ње (ин тро-
јек ци ја) ауто ри те та,16) али ко ја за пра во че ка по во љан исто риј ски 
тре ну так да си ту а ци ју про ме ни. У та квим тре ну ци ма за те че ност 
и вид но из не на ђе ње по ли тич ке ели те је до каз ње ног нео др жи вог 
при ви да у на из глед оства рен успех соп стве не до ми на ци је над би-
рач ким те лом од но сно ма сом по др жа ва ла ца.17) Иде о ло ги је  вла сти 
та да пре жи вља ва ју нај ду бље дру штве но пре и спи ти ва ње и су о ча ва-
ње са соп стве ном уобра зи љом вред но сти. Ње на из вор на ми сао чак 
и уко ли ко је има ла де мо крат ског ху ма ни зма у се би пре жи ве ла је 
тран сфор ма ци ју тзв. „би ро кра ти за ци ју иде је“18), од но сно до жи ве-
ла је тран зи ци ју од на до но сне иде је у ри ту ал ну ко ло те чи ну у ко ју 

15) Че слав Ми лош, Заробљениум, БИГЗ, Бе о град, 1985, стр. 263, 264. 

16) Љу бо мир,  Та дић, Наукаополитици, РАД, Бе о град, 1988, стр. 325. 

17) ‘’У ства ри то је фик тив на (под ву као С. М.) по ли тич ка ак тив ност јер се  иза гром ких 
апла у за, скан ди ра ња и ова ци ја во ђа ма кри је она вр ста не мо ћи ко ја је мај ка сва ке ти ра-
ни је.''; Љу бо мир, Та дић, Наукаополитици, РАД, Бе о град, 1988, стр. 324.

18) ’Кон цен тра ци ја и цен тра ли за ци ја мо ћи у ру ка ма вођ ства су зби ја и осу је ћу је сва ку 
озбиљ ну кри ти ку ко ја до ла зи из  ‘ба зе’...Та ко се де мо крат ска  цен тра ли за ци ја пре о-



СПМброј1/2015,годинаXXII,свеска47. стр.57-70.

62

ма ло ко има по ве ре ње, али ни ко не ма хра бро сти да је се од рек не 
услед при ви ле ги ја ко је омо гу ћу је. 

Је дин стве ну од го вор ност за пре ва зи ла же ње ове ду бо ке про-
тив реч но сти по ли тич ких ели та и ста нов ни штва има ин те ли ген ци ја 
ко ја фор ми ра дру штве ну ми сао. Ипак, уме сто да ука зу је на иза зо ве 
кроз нај ши ру де ба ту о вред но сти ма  и ну ди из ла зе из кри зних си-
ту а ци ја, ин те ли ген ци ја је, уко ли ко се ни је са ма  мар ги на ли зо ва ла 
кроз струч ну по све ће ност че сто тра жи ла сво је ме сто кроз свр ста-
ва ње уз ак ту ел ну ели ту на вла сти, чак и уко ли ко ње ни де ло ви де-
лу ју опо зи ци о но пре ма зва нич ном по ли тич ком кур су. На тај на чин 
она је  оства ри ва ла сво ју ам би ци ју дру штве ног чи ни о ца sinequa
non. Сво је ве шти не она је уса вр ша ва ла, не кроз на ме ру да кре и ра 
већ кроз фор ми ра ње и при хва та ње ста во ва ко ји су ну ди ли за до во-
ље ње оче ки ва них про јек ци ја по ли тич ке ели те.  

3.ПОБУДАПРЕТВОРСТВА
(ХИПОКРИЗИЈЕ)НАСРПСКИНАЧИН

Ла пи да ран из раз срп ског на ци о нал ног иден ти те та, че сто не-
при ме ре но екс пло а ти сан у ме ди ји ма, ви ше стру ко је дис кре ди то-
ван по јам пре тво рен у ме ди о кри тет ску по тре бу. Су прот но оче ки ва-
ном при сту пу – ра ци о на ли зму уте ме ље ном на обра зо ва њу, у ве зи 
са број ним до га ђа ји ма ко ји су има ли од ре ђе ну по сле дич ну те жи ну 
по сту па ло се че сто са мо вољ но, сти хиј ски и емо тив но. Пред ста ве 
о про шло сти ра ци о нал ног и ира ци о нал ног ка рак те ра би ле су нај-
че шће у де ба лан су за рад ко ри сти емо ци је. На тај на чин се ства рао 
сте ре о тип по жељ не ин тер пре та ци је ко ја се не го ва ла и уме сто ис-
тра жи ва ча и пре и спи ти ва ча ства ра ла ље ње по др жа ва о це. „...Про у-
ча ва ју ћи то тра га ла штво за ра ци о нал ним зна њи ма... не мо же мо се 
оте ти ути ску  да је оно ста ло би ло под над зо ром, би ло ди рект но 
ми то ло шких ве ро ва ња, бо го ва, про ви ђе ња, суд би не, бо га, би ло др-
жа ве, пар ти је, ко те ри ја, иде о ло ги је, цр кве, во ђа...“19)

О овим ди ле ма ма и својеврсним при ти сци ма су уме ли да 
све до че и они ис так ну ти по је дин ци у срп ској исто ри ји ко ји су, 
упр кос оче ки ва ном, сво је ду го го ди шње ста во ве о по је дин ци ма и 
до га ђа ји ма из не на да ко ри го ва ли и ути ца ли су на до дат ну кон фу-
зи ју у про це су пре по зна ва ња исто риј ских окол но сти и са њи ма у 
ве зи уоча ва ња вред но сти. „Кад сам опи си вао слав на де ла Ми ло-

бра ћа у сво ју су прот но сти: у би ро крат ску цен тра ли за ци ју.’’; Љу бо мир Та дић, Наукао
политици, РАД, Бе о град, 1988, стр. 328.

19) Ђор ђе  Стан ко вић, Историјскистереотипиинаучнознање, Пла то, Бе о град, 2004, стр. 75.
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ша Обре но ви ћа, по том ство има пра во тра жи ти од ме не  опи са ни је 
и ње го ва мо рал но га ка рак те ра и рђа ви де ла... Он се мо же на зва ти 
пра вим ти ра ни ном и нај ве ћим бе за ко ни ком... Ме ни се чи ни, да ће 
се нај лак ше пред ста ви ти пор трет Ми ло ше ва жи во та у вла сти и го-
спод ству, кад му се опи ше ови пет глав ни свој ста ва  ње го ви: спрд-
ња, са мо љу би је и пре зре ни је сви ју дру ги љу ди, са мо вољ но вла-
да ње и упра вља ње зе мљом и на ро дом, не по сто јан ство и лаж.“20) 
Овај Ка ра џи ћев став ни је остао не по знат срп ској исто ри о гра фи ји 
и у мно го ме је ути цао на од ре ђе ње ка рак те ра вла да ви не Ми ло ша 
Обре но ви ћа.  

Са ста но ви шта вре мен ске дис тан це ко јој и на ше раз у ме ва ње 
до га ђа ја при па да ми, ува жа ва ју ћи до ме те исто ри о гра фи је, мо же-
мо да стек не мо при бли жно ве ро до сто јан ути сак о епо хи. Уоча ва ње 
не до ста та ка не би тре ба ло да ума њу је зна чај на ци о нал не бор бе, 
шта ви ше, но ва са зна ње оства ре на кроз су о ча ва ње упри ли чи ла би 
ква ли тет ни је раз у ме ва ње ком плек сно сти вре ме на у ко јем су пре ци 
жи ве ли, а и до са да шња афир ма тив на ми шље ња21) о на шој про шло-
сти тре ба де таљ но про у ча ва ти и евен ту ал не кри тич ке то но ве при-
хва ти ти као до бро на мер но при ме ће ни не до ста так чи је по на вља ње 
тре ба из бе ћи. „Сва власт је сје ди ње на у Ми ло ше вим ру ка ма. То је 
по ре дак рат ног ло го ра у ко ме се до зво ља ва јед на је ди на нео гра ни-
че на во ља.“22) 

Апо стро фи ра ње афир ма тив ног ка рак те ра му ко трп ног про-
це са са зна ња, овом при ли ком свр сис ход но ис ти че мо де лом и због 
раз ме ра њи хо вог за не ма ри ва ња као и због по тре бе уоча ва ња ам би-
ва лент ног од но са срп ске ин те ли ген ци је23) пре ма до га ђа ји ма чи ји 
су ак тив ни уче сни ци. У том сми слу у пи сми ма Ка ра џи ћа, на ста лим 
на кон на пу шта ња Ср би је про на ла зи мо суб сти ту ци ју за ве штач ки 
одр жа ва ну ен тро пи ју и ода ност. Ре ду ко ва ни при ступ ис пу ња вао је 

20)  Вук С. Ка ра џић, Историјскисписи, Про све та, Бе о град, 1969, стр. 163. 

21) ‘’Сва ка ко, по сто ји на да да ће се срећ но на ста ви ти по че ци  ко је смо при ка зи ва ли ов де и 
да ће на ши след бе ни ци јед ног да на има ти  да за бе ле же све тле ства ри.’’; Ле о под Ран ке,  
Српскареволуција, Срп ска књи жев на за дру га , Бе о град, 1991, стр. 164

22) Ле о под  Ран ке, Српскареволуција, Срп ска књи жев на за дру га , Бе о град, 1991, стр. 159.

23) По ра жа ва ју ћу  уло гу ин те ли ген ци је уоча ва ли су ауто ри и у европ ским зе мља ма. Та ко је 
фран цу ски пи сац и  фи ло зоф Жи ли јен Бен да (1867-1956.) пи сао  о ‘’из да ји ин те лек ту-
а ла ца.’’ ‘’За чу ђу ју ће оштро гле да ју ћи, пи сци су... увидели да  се при ла же ње на стра ну 
ауто ри те та, ди сци пли не и тра ди ци је из вр сно мо же пре о бра ти ти у кру те, охо ле по зи ци је, 
ко је су бес крај но по де сни је да чи не ути сак на при про сте ду ше не го сен ти мен тал но сти 
ли бе ра ли зма и ху ма ни зма.’’; Ju lien Ben da, Der Ver rat der In tel lek tu e len, La tra hi son de 
slercs. Mit einem Vor wort von J. Améry, München, 1978; ци ти ра но пре ма: Пе тер Дин цел-
ба хер,Историјаевропскогменталитета, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2009, стр. 407.
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остра шћен ду хов ни его и зам и под сти цао је из у ми ра ње уни вер за-
ли зма и епи сте мо ло ги је.24) 

Кри ти ка по ли тич ког жи во та код Ср ба, у овом кон тек сту и са 
на ме ром уоча ва ња чи ни о ца ко ји та кав жи вот од ре ђу ју, без из ра зи те 
по тре бе за сни ва ња на кон крет ним ар гу мен ти ма, пре до ча ва сли ку 
ко ја сва ка ко има свој ства по гле да по је дин ца ко ји их из ла же, али и 
не из о став но ре ме ти сли ку о пре све га па три от ској ели ти по све ће-
ној на ци о нал ној бор би и осло бо ђе њу. Фрак ци о на штво по ли тич ког 
жи во та Ср ба, без об зи ра у ко јој др жа ви жи ве ли, то ком два по след-
ња ве ка мо дер не исто ри је, оп те ре ћи ва ло је за мах и по све ће ност 
на ци о нал ног и др жав нич ког ра да и њој ана лог не по ли тич ке ми сли. 
По ли тич ка на че ла о ува жа ва њу  људ ских пра ва и де мо кра ти је су у 
овом кон тек сту би ла или не по тре бан ба ласт или део из ли за не фра-
зе о ло ги је.25) По ли ти ча ри од  за на та ко ји су се при др жа ва ли ових 
на че ла би ли су пре по зна ти и у по е зи ји под име ном „ус та ра ба ри“. 
„Ал од тих сви ју стал ни је су ства ри: УС ТА РА БА РИ.“26) На род о 
ко ме се нај ма ње пи са ло, а на ко ји се нај ви ше по зи ва ло и чи ја се 
му дрост че сто до во ди ла у пи та ње,27) све вре ме је био при су тан и 
сто ич ки је уоча вао сва ки да шњи цу по не кад и по гре шном сме ру али 
вр ло рет ко се де ша ва ло да су му из у зет ни ства ра о ци и њи хо ва де-
ла про ма кли.28) Сва ка ко  да је де ло Јо ва на Цви ји ћа јед но од нај а-
у тен тич ни јих и нај о ри ги нал ни јих ет но-ге о граф ски и по ли тич ких 
ис тра жи ва ња ко ја су на ста ла у срп ској дру штве ној ми сли. „Обо-

24) О иза зо ви ма иден ти те та и по тра зи и за ‘’прин ци пом ду ше’’  код Ср ба по гле дај и: Гру па 
ауто ра, Касрпскомстановишту, Евро Ђи ун ти, Бе о град, 2014.

25) ‘’Кли ку злат не сре ди не пред во де они ко ји ма се хо ће, да бла гу ју и си ја ју, па ма ка ко се 
вре ме на мењала... Лисичећи из ме ћу вла де и опо зи ци је, они ће фи ло со фо ва ти, ка ко и 
вла да и опо зи ци ја има ју пра во, и опет ка ко  сва ка од њих у не че му претерује... Клика 
про да них душа... Сва јој је за да ћа, да из ра чу на, на ко јој је стра ни си ла и ке са, па ето је 
на при ви  миг та мо; ср це, ду ша, ум – све је, све је у ње на про да ји....’’;  Чла нак Клике
истранкеуСрба, Вла ди мир Јо ва но вић, Изабранисписи, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 
2011, стр. 129-131. 

26) Јо ван Јо ва но вић Змај, Устарабари, 1873, пре у зе то из: Ва са Ста јић, Политичкепесме
ЈованаЈовановићаЗмаја, Но ви Сад, 1945. 

27) ‘’На род ни ети чар је култ вр ли не то ли ко уз ди гао да се на ле стви ци вред но сти чак и по-
раз оправ да вао уко ли ко му је прет хо ди ла ча сна и хе рој ска бор ба...’’; Ру жи ца Пе тро вић,  
‘’На род на  и фи ло зоф ска му дрост у де лу Ксе ни је Ата на си је вић’’, Српска политичка
мисао, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, број  1/2013, стр. 245. 

28) ‘’Нај ду бљи ути сак ми је оста ви раз го вор о ‘ауто ри те ти ма’ ко ји сам во дио у Бе ри љу код 
Про ку пља с Ми ком Па вло ви ћем, јед ним од по то ма ка Пе ка Па вло ви ћа, хер це го вач ког 
вој во де... Је ли ауто ри тет поп, учитељ,... народни по сла ник, ми ни стар ?  При  по ме ну 
сва ког од ових ‘ауто ри те та’,  Ми ка је од би јао гла вом..., а за ми ни стре је сле гао ра ме-
ни ма. Ауто ри тет је  чо век ко ји је ство рио не што ви ше не го за јед ну на ци ју, чо век ко ји 
до но си но ва бо гат ства, трај на бла га за чо ве чан ство. У све ту је  ауто ри тет  је дан Те сла,  
код нас, ‘па бо га ми и у Евро пи’,  је дан Цви јић.’’; Дра го љуб Јо ва но вић,''Јо ван Цви јић'',
Медаљони, књи га пр ва, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2008, стр. 396-397. 
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жа ва ње, култ, пре це њи ва ње са мо га се бе код на ро да је исто та ко 
зло че сто као и код по је ди на ца... Шо ви ни стич ке те жње одговарају 
де ма го ги ји у по ли тич ком жи во ту.“29) Ипак, мно ги су би ли све сни 
да је ели та ко ја је во ди ла др жа ву про ис те кла из на ро да и у мно го 
че му је сле ди ла на у че не кли шее о људ ском по ве ре њу и са рад њи. 
„Ко руп ци ја  је ужа сно овла да ла све том.30) Цео на род је за ра жен.“31)

У ова квом ста њу ства ри нео п ход на је би ла и би ће, шта ви ше 
нео д ло жна ин тер вен ци ја од го вор не ин те ли ген ци је.32) На да у ње ну 
ми си ју ни је на пу шта ла срп ски на род. „Све сна ин те ли ген ци ја сва-
ког европ ског на ро да ра ди на том, да књи гом  уне се сво је иде је у 
на род, да га њи ме про бу ди, осве сти и упу ти на прет ку. Срп ска би 
ин те ли ген ци ја ви ше не го ико ја има ла раз лог да се о том по слу ба-
ви.“33) Ње на глав на ка рак те ри сти ка тре ба ла је да бу де пот кре пље-
на кул тур ним стре мље ни ма и ми си јом у успех вред но сти. Мно ги 
пи сци су о то ме све до чи ли и по спе ши ва ли уве ре ње у оства ри вост. 
„Кул ту ра у  нај бо љем сми слу ре чи. Мо рал, ху ма ни зам, ети ка, че-
сти тост. Ва ља ност и че сти тост и пр во кла сност не са мо срп ска, не-
го чо ве чан ска.“34) 

Ин те ли ген ци ја је ипак, по све до че њу мно гих, уз из у зе так 
по је ди на ца, ма ло чи ни ла да ути че на усме ра ва ње но се ћих иде ја 
дру штва. У сво јој  по во дљи во сти и она је за рад сит но соп стве нич-
ких до би та ка при ста ја ла да бу де део фол кло ра а не део кри тич ке 
са ве сти. У том кон тек сту ко ри сти ла се лу кав ством да пи ше „о оно-
ме шта по ли тич ка ели та оче ку је, а не о оно ме шта одговоран став 
под ра зу ме ва.“35) „Пра во је имао Јо ван Цви јић ка да је ба цио реч о 

29) Јо ван Цви јић, Онационалномраду, Бе о град, 1907, стр. 22; Бли же ви ди и: Са ша Мар ко-
вић, Сне жа на Бе сер ме њи, 'Кул тур ни на ци о на ли зам’ у по ли тич кој ми сли код Ср ба по чет-
ком 20. ве ка'', Српскаполитичкамисао,  Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, број 
4/2011,  стр. 377-394. 

30) ‘‘Ko rup cio op ti ma pes si ma’’  (Ис ква ре ност нај бо љих је нај го ра). – Бли же ви ди и о Ва си 
Пе ла ги ћу у: Дра ган  Си ме у но вић, Великанинашеисторије19.века, Цен тар за кул ту ру 
Фи лип Ви шњић, Угље вик, 2011. 

31) Дра го љуб Јо ва но вић,ЈованЖујовић,Медаљони, књи га пр ва, Слу жбе ни гла сник, Бе о-
град, 2008, стр. 399. 

32) ‘’Про бу ђе ну на ци ју, пу ну тво рач ке сна ге и ду хов не све жи не, у мо дер ну  ци ви ли за ци ју 
мо гли су уве сти      са мо на пред ни, обра зо ва ни и ви со ко мо рал ни учи те љи.’’; Пре-
драг Па ла ве стра, Историјамодернесрпскекњижевности, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 
2013, стр. 25, 

33) Ти хо мир Осто јић,  Извештај референтаРедакцијског одбораМатице српске, Но ви 
Сад, 1902, стр. 6-7. 

34)  Иси до ра  Се ку лић, Кул тур ни на ци о на ли зам, НовиСрбин, ја ну ар-ју ни 1913, Сом бор. 

35) Ар чи балд Ру долф Рајс, ЧујтеСрби,чувајтесесебе. Срп ски при вред ни и кул тур ни клуб,  
Бе о град, 2005.                                                                                                                                                     
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'врап чи јој интензивности' ра да у на ше ин те ли ген ци је.“36) Она је, 
по во де ћи се по тре ба ма и у скла ду са тим оме ђе ним мо гућ но сти-
ма, ве ли ке иде је при ла го ђа ва ла соп стве ној сли ци ствар но сти. Ни је 
се од у ста ја ло од су сре та са мо дер ним иза зо ви ма вре ме на, али се, 
у не до стат ку сна жни јег ду хов ног мен тор ства, ми сао код но се ћег 
де ла интелигенције у по ли тич ком ми љеу при ла го ђа ва ла и по не кад 
по ста ја ла му тант ски мо дул. Пу ко ти на из ме ђу иде је и ње не ре а ли-
за ци је  по ста ла  је  при хва тљив про стор за сво је вољ на  и су ге-
стив на ту ма че ња. По ја ви ли су се мно ги про та го ни сти ко ји су сво ју 
ви зи ју мо дер не Ср би је осми шља ва ли на европ ским дру штве ним 
иде ја ма при хва ће ни уз раз ли чи то мо ти ви са ну ре дук ци ју. На ро чи то 
је то би ло ви дљи во код мла де по пу ла ци је ко ја је тра жи ла свој идеј-
ни из раз. Они су по ста ја ли: ли бе ра ли, анар хи сти и др. Сви ма њи ма 
би ла  је за јед нич ка ми сао о по тре би од луч ног де ло ва ња. Че ка ње за 
њих ни је би ла по сле ди ца опре зно сти и од го вор но сти већ сла бо-
сти и без и деј но сти. Осла ња ју ћи се на узор на ци о нал не и ре во лу-
ци о на ре Евро пе, број на срп ска ин те лек ту ал на мла дост за ла га ла се 
оства ре ње на ци о нал не иде је huncetnunc без об зи ра на мо гу ће по-
сле ди це као на и ме ђу на род не окол но сти. Кон ти ну и тет ове од суд не 
по ли ти ке, уко ли ко је до жи ве ла не у спех, код истих мла дих љу ди у 
сред њем и ка сни јем жи вот ном до бу по ста ла је но ва уобра зи ља ко-
ха би та ци је са ре жи мом и  ри гид ни кон зер ва ти ви зам.

Ово је био пут го то во из ве сног по ли тич ког успе ха у иде о-
ло шким (си му ла крум)37) дру штви ма ка ква су до ми ни ра ла на овим 
про сто ри ма, а као је ди ни спас кре а тив но сти и ства ра ла штва, уко-
ли ко је не ко по се до вао на ме тао се од ла зак из по ли тич ког еста бли-
шмен та. У ви ше на вра та де мон стри ра на не сна ла жљи вост срп ске 
ин те ли ген ци је38) у кон тро верз ним исто риј ским тре ну ци ма усло ви-
ла је ат мос фе ру незадовољства у ње не спо соб но сти и сум ње у би-
ло ка кав успех уко ли ко се став ин те ли ген ци је и ње но ста ње у овом 
об ли ку очу ва ју. „По ста ли смо  по во дљи ви, снис хо дљи ви и пот ку-
пљи ви. Сте кли смо ин те ли ген ци ју ко ја ни ка да ни је би ла број ни ја а 
ма ње кре а тив на...“39) 

36) Вла ди мир Двор ни ко вић, Борбаидеја, Слу жбе ни лист СРЈ, Бе о град, 1995, стр. 111.

37) ‘’На ша оп шта свест је ла жна свест, наш је зик је ла жан је зик. Ми ми сли мо и из ра жа ва мо 
се  ла жним пој мо ви ма. ..Лаж је да кле исти на.’’; Сла во љуб Ђу кић, Човекусвомвремену,
разговорсаДобрицомЋосићем, Фи лип Вишњић, Београд, 1989, стр. 275. 

38) ‘’Исти на се ви ше ни је утвр ђи ва ла, већ про пи си ва ла..’’; Бли же ви ди: Ду шан Чкре бић, 
Живот,политика,кометнатри, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2008;  Пе ро Си мић, Тито,
феномен20.века, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2011, стр. 323. 

39) Ва си ли је Кре стић, ‘’Ду хов ни про бле ми срп ског на ро да’’, Ака де ми ја на у ке и умјет но сти 
Ре пу бли ке Срб ске, Ба ња Лу ка, 1999, http://www.rast ko.rs/isto ri ja/de lo/12886, 14/01/2015.
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4.НАПРАГУЗАКЉУЧКА

Од го вор на  ова кво ири та тив но ста ње тре ба да збли жа ва да-
нас ми сле ће љу де у по тра зи за ре ше њем. Оно из и ску је ре не сан су 
срп ске дру штве не ми сли. По вра так за бо ра вље ном и с тим у ве зи 
уру ша ва ње кет ман ске или пре твор не (при твор не) тра ди ци је уча у-
ре ног очу ва ња. По треб но је до зво ли ти кет ма ну (прeтворнику или 
при твор ни ку) да бу де свој и ван по ро ди це. Он ће  се оства ри ти је-
ди но у но вој кул тур ној по ли ти ци ко ја ће пре ки ну ти са до са да пре-
по зна тим кон ти ну и те том фик ци је, од но сно от кло на од кри тич ког 
ми шље ња и у ве зи са њим кре и ра не сло бо де.40) Нео п хо дан услов за 
то је де и де о ло ги за ци ја дру штва и отклон од „ма сов ног дру штва“.41) 
Уте ме ље ње вред но сти от кри ва ју чо ве ка до след ног са мом се би. 
Ово је из у зе тан на пор и с об зи ром на сум њу ко ја се сва ко днев но 
по бу ђу је а мо ти ви сан је те зом о искре но сти на ме ре. На сла ге не-
за до вољ ства би ле су прет по став ке  не по ве ре ња и ре ла ти ви за ци је 
би ло ка квог чи на али и са мог жи во та. Чо век је под ле гао  пред ста ви 
у сво јој без и деј но сти. „Чо век да на шњи це чвр сто ве ру је да у исто-
ри ји не ма ни чег трај ног, а ка мо ли веч ног, да се све ме ња, да је све 
ко нач но, ограничено и про ла зно...“42) Су прот ста вља ње ни хи ли зму 
ове вр сте нај зна чај ни ји је иза зов, али је дин стве ни пут у об ра чу ну 
са хи по кри зи јом. Из лаз је у пот пу ном за о кре ту нај ши ре кул тур не 
по ли ти ке и при хва та ње од го вор ног кон цеп та во ђе ња др жа ве ко ји 
ува жа ва епи сте мо ло ги ју као не за о би ла зни при ступ по ли ти ци. 

ЛИТЕРАТУРА

Арент, Ха на,  Животдуха, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2010.
Бо дро жић, Ђу ро, ''Срп ска на ци ја – по ре кло и етос срп ског на ци о на ли зма'',

Српскаполитичкамисао, број 4, 2009,  стр. 323-336; 
Бог да но вић, Ди ми три је, КњигаоКосову, Раст ко про је кат; http://www.rast ko.

rs/ko so vo/isto ri ja/knji ga_o_ko so vu/in dex_c.html. 12/01/2015.

40) ‘’У сво јој из вор ној це ло ви то сти, сло бо да је у по ли тич кој  те о ри ји (то јест у те о ри ји на-
ме ње ној по ли тич ком де ло ва њу) ус пе ла да пре жи ви са мо у уто пиј ским и нео сно ва ним 
обе ћа њи ма о ко нач ном  ‘цар ству сло бо де.’’; Ха на Арент, Животдуха, Слу жбе ни гла-
сник, Бе о град, 2010, стр. 498. 

41) „Ма сов но дру штво  пре ста вља дру штво у ко ме су про спе ри тет и би ро кра ти ја осла би ли 
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SasaMarkovic

HYPOCRISYASTHEPRETENDERTOTHEARHETYPE
OFINCONCLUSIVEPOLITICALTHOUGHTOFSERBS

Resume
In the se arch to find out the an swer abo ut the di rec tion of mo-

dern Ser bian po li ti cal tho ught – the term mo dern re fers to the pe riod 
from the be gin ning of the so cal led Ser bian re vo lu tion in 1804 – we 
of ten co me ac ross ste re otypes at temp ting to re cog ni ze the con ti nu ity 
of the tho ught which re fers to na ti o nal re spon si bi lity ba sed on a he ro ic 
per so na lity ready to sac ri fi ce. In such ima ges of the past, the cri ti cism 
of po li ti cal at ti tu des in cer tain hi sto ri cal mo ments was re du ced to ine-
vi ta ble décor which did not only je o par di ze the com mon pic tu re abo ut 
ex tra or di nary na ti o nal ef forts but rat her strengthe ned it by po or ar gu-
men ta tion. Cre a ted in this man ner both con se qu en ces and ima ges of 
the past to get her with its po li ti cal eli tes’ ro les we re of ten un de si ra ble. 
That is to say that re cog ni zing mo dels from the past, the re pre sen ta ti-
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ves of po li ti cal eli tes ten ded mostly to ide o lo gi ze the ir idols and the ir 
sig ni fi can ce, whi le the cri ti cism of the ir ac ti ons was per ce i ved as the 
be trayal of na ti o nal and sta te in te rests. When such stand po ints we re 
ba sed on a mo ral pat tern and ra ti o nal esti ma tion they co uld hardly be 
ob jec ted to.  Po li ti ci ans of such ca li bre we re exem plary and pe o ple co-
uld easily re cog ni ze them. Ho we ver, this was a con tro ver sial sta te ment. 
By the man ner in which they per for med and ac ted, the re pre sen ta ti ves 
of Ser bian po li ti cal eli te mostly con tra dic ted the stand po int of re spon-
si ble per so na li ti es who sub or di na te the ir own in te rests to the in te rest 
of the sta te. The ir ac ti ons we re ba sed on strengthe ning po pu lism and 
de ma gogy thro ugh the ra ti o na li za tion of com plex hi sto ri cal pro ces ses, 
alt ho ugh they them sel ves we re una ble to ex pla in the very es sen ce of 
the se pro ces ses. The con text of such po li ti cal per for man ce re qu i red less 
need for any cri ti cal ob ser va ti ons and tho se who fol lo wed the le a ding 
po li ti cal slo gan we re be co ming mo re and mo re suc cessful. In this way, 
every po li ti cal stand po int fa ced a se ri o us re duc tion and thus ge ne ra ted 
a po li ti cal pro duct with a dis tor ted ima ge of the ori gi nal. Du ring all of 
this ti me many in tel lec tu als war ned of the fact that do mi na ting fi gu-
res in po li ti cal li fe we re tho se who prac ti ced this way in bu il ding the ir 
po li ti cal ca re ers.  The gre a test pro blem of this con cept was an un pre-
dic ta ble mas si ve sup port for le a ding po li ti ci ans of a cer tain ide o logy to 
rely on.  Sup port was im por tant not be ca u se it was ba sed on the be li ef 
in the suc cess of a cer tain ide o logy, but rat her be ca u se it co uld bring 
as ser ti ve pri vi le ges in the so ci ety. In the ti me when the pre va i ling ide-
o logy met se ri o us chal len ges it was fa ced with mass aban don ment of 
its po si tion. Such ket man-na tu re or hypoc risy in flu en ced the po li ti cal 
tho ught of Serbs in the way that it be ca me a sur fa ce and op por tu ne re-
ac tion in fa vo ur of per so nal in te rests. Un der such con di ti ons, na ti o nal 
iden tity lost the qu a lity of the cha rac ter and was re du ced to a worn-out 
cliché that sa tis fied both party and in di vi dual in te rests. The war nings 
abo ut our own re spon si bi lity for re ac hing this mo ment of po li ti cal mi-
mi cry and pre va i ling non-con cep tu a lity stayed on the mar gins of me dia 
at ten tion and the re fo re on the mar gins of the na ti o nal im por tan ce due 
to the fact that me dia po pu la rity be ca me the me a su re of sta te sman li ke 
abi lity. The way out is the com ple te tur na ro und of broad cul tu ral po licy 
and in ac cep ting re spon si ble sta te ad mi ni stra tion which ac know led ges 
epi ste mo logy as the ine vi ta ble po li ti cal ap pro ach.
Key words: po li tics, idea, phra se, Serbs, hi story, re spon si bi lity 
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Сажетак
Овај рад пред ста вља увод у пред сто је ћи про је кат ис тра жи-

ва ња раз во ја ди рект не де мо кра ти је у Ср би ји. Пр ви део ис тра жи-
ва ња под ра зу ме ва те о риј ско од ре ђи ва ње кон цеп та не по сред не де-
мо кра ти је. За тим сле ди исто риј ска ана ли за ис ку ста ва ин сти ту ци ја 
не по сред не де мо кра ти је. У тре ћем де лу ис тра жи ва ња би ће ре чи о 
им пле мен та ци ји раз ли чи тих об ли ка ди рект не де мо кра ти је то ком 
пе ри о да тран зи ци је. У окви ру овог де ла, зна чај ни део ис тра жи ва-
ња би ће по све ћен прав но-нор ма тив ној ана ли зи. У че твр том, за-
кључ ном де лу ис тра жи ва ња, на ме ра је да се на осно ву прет ход них 
раз ма тра ња ука же на основ ни узрок ни ског уче шћа ста нов ни штва 
у дру штве ном жи во ту за јед ни це. На тај на чин ство ри ће се прет по-
став ке за про ми шља ње дру га чи јих фор ми и пра ва ца ор га ни за ци је 
дру штва и то од вла да ју ћег обра сца цен тра ли зо ва ног и ли не ар ног 
top-down пре но са мо ћи и од лу чи ва ња ка де цен тра ли зо ва ном и дис-

* Овај рад је настао у оквиру пројекта бр. 179009, који финансира Министарство про-
свете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
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пер зив ном down-to-the-top мо де лу уче шћа гра ђа на у по ли тич ком 
жи во ту.
Кључ не ре чи: ди рект на де мо кра ти ја, ре пре зен та тив на де мо кра ти ја, цен-

тра ли за ци ја, хо ри зон тал на и вер ти кал на ди стри бу ци ја мо-
ћи, са мо у пра ва, ре фе рен дум, на род на ини ци ја ти ва.

УВОД

Овај рад пред ста вља увод у пред сто је ћи про је кат ис тра жи-
ва ња раз во ја ин сти ту ци ја ди рект не де мо кра ти је у Ср би ји.1) Про-
бле му ће се при сту пи ти из те о риј ског, исто риј ског и по ли ти ко ло-
шко-прав ног угла раз ма тра ња. По чет ну тач ку ис тра жи ва ња чи ни 
де фи ни са ње пој ма не по сред не де мо кра ти је на осно ву исто риј ског 
ис ку ства са мо ни клих и спон та но ор га ни зо ва них ин сти ту ци ја не по-
сред ног од лу чи ва ња ко је су по сто ја ле пре и то ком пр ве фа зе раз во-
ја мо дер не срп ске др жа ве. Пре ли ми нар на раз ми шља ња ука зу ју на 
то да је ово ис ку ство ге не ри са ло пот пу но дру га чи је схва та ње по-
ли тич ког жи во та од оног ко је да нас пре о вла да ва у све ту ре пре зен-
та тив не де мо кра ти је и ви со ко цен тра ли зо ва не др жа ве. Исто риј ско 
и кон цеп ту ал но кон тра сти ра ње две пот пу но раз ли чи те вр сте де мо-
крат ског иде а ла и исто риј ске прак се по слу жи ће у свр ху об ја шње-
ња са вре ме них трен до ва ка све ве ћој цен тра ли за ци ји по ли тич ког и 
еко ном ског жи во та и учвр шћи ва ња top-down мо де ла тран сфе ра по-
ли тич ке мо ћи и од лу чи ва ња. На ве де не ка рак те ри сти ке са вре ме ног 
по ли тич ког жи во та ни су ло кал ног ка рак те ра и не од но се се са мо 
на Ср би ју, али су оне по себ но уоч љи ве на ње ном при ме ру услед 
осо бе них исто риј ских окол но сти ве за них за раз вој по ли тич ких ин-
сти ту ци ја и ауто ри тар них фа за у са вре ме ној по ве сти. 

Пр ви део ис тра жи ва ња под ра зу ме ва те о риј ско од ре ђи ва ње 
кон цеп та не по сред не де мо кра ти је. У дру гом де лу, ис тра жи ва ње 
тре ба да ис так не исто риј ски аспект ис ку ства ин сти ту ци ја не по-
сред не де мо кра ти је у по след њих ви ше од два ве ка мо дер не срп-
ске исто ри је. У тре ћем де лу ис тра жи ва ња би ће ре чи о нај но ви јем, 
тран зи ци о ном ис ку ству им пле мен та ци је по сто је ћих ин сти ту та ди-
рект не де мо кра ти је те ће зна чај ни део ис тра жи ва ња би ти усме рен 
и на нор ма тив но-прав ну ана ли зу ове про бле ма ти ке. У че твр том, 
за кључ ном де лу ис тра жи ва ња, на ме ра је да се на осно ву прет ход не 
ана ли зе об ја сни ве о ма ни ска пар ти ци па ци ја ста нов ни штва у свим 
сфе ра ма дру штве ног жи во та. На тај на чин ство ри ће се прет по став-
ке за про ми шља ње дру га чи јих фор ми и пра ва ца ор га ни за ци је дру-

1)  Реч је о мо но граф ској сту ди ји о не по сред ној де мо кра ти ји ко ја ће се ре а ли зо ва ти у окви-
ру основ ног ис тра жи вач ког про јек та Ин сти ту та за по ли тич ке сту ди је. 
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штва и то од цен тра ли зо ва ног и ли не ар ног top-down пре но са мо ћи 
и од лу чи ва ња ка де цен тра ли зо ва ном и дис пер зив ном down-to-the-
top мо де лу уче шћа гра ђа на у по ли тич ком жи во ту. 

ТЕ О РИЈ СКИ ОКВИР ИС ТРА ЖИ ВА ЊА  
– НЕ ПО СРЕД НА ДЕ МО КРА ТИ ЈА  

И ИДЕ ЈА СА МО У ПРА ВЕ

У скло пу те о риј ског раз ма тра ња пој ма не по сред не де мо кра-
ти је ру ко во ди ће мо се про це ду ра ли стич ким при сту пом ко је се ти че 
на чи на на ко ји не ко дру штво, за јед ни ца или гру па љу ди до но си 
од лу ке од ве ће или ма ње ва жно сти за дру штво у це ли ни. Циљ нам 
је да из бег не мо сна жни иде о ло шки при звук стан дард не, вред но-
сно ин то ни ра не, упо тре бе пој ма де мо кра ти је у ви ду зах те ва да се 
„де мо крат ски прин цип од лу чи ва ња“ уни вер за ли зу је до крај њих 
гра ни ца. Та ква упо тре ба под ра зу ме ва ап сорп ци ју дру штве ног (и 
при ват ног) жи во та по ли тич ким, она по чи ва на сум њи вом из јед-
на ча ва њу дру штве но сти са по ли тич но шћу, и сво ђе њем пр вог на 
по след ње. Да ље, она упу ћу је на још сум њи ви ју иде ју јед на ко сти 
ко ја по пут не ка квог ре гу ла тив ног прин ци па тре ба ве штач ки да бу-
де ин кор по ри ра на у све те од но се, да њи ма ру ко во ди, да њи ма вла-
да. У схва та њу од ко га се у пред ло же ном про јек ту пра ви на чел ни 
от клон, иде ја јед на ко сти до жи вља ва се као ап со лут на и не у пит на 
вред ност ко ју тре ба да сле ди сва ко (мо дер но) дру штво и сва ка (мо-
дер на) ор га ни за ци ја жи во та. 

Пред сто је ће ис тра жи ва ње има за циљ да пре ва зи ђе про гре-
си ви стич ке ин тен ци је ова ко схва ће не иде је јед на ко сти и кон цеп та 
не по сред не де мо кра ти је; да по јам не по сред не де мо кра ти је об ја сни 
ван схва та ња по ли ти ке ко ја у ње му ви ди са мо још је дан по тен ци-
ја лан ин стру мент кон тро ле дру штве ног жи во та.2) При том, ов де 

2) Ов де се ми сли, пре све га, на пред ло ге уво ђе ња ин сти ту ци ја не по сред не де мо кра ти је у 
по сто је ћи си стем по сред нич ке де мо кра ти је и ви со ко цен тра ли зо ва не др жа ве, чи ји је 
је ди ни циљ да се по спе ши гра ђан ски ак ти ви зам у окви ру ег зи сти ра ју ћег си сте ма без 
ин тер вен ци ја у ње го ве струк ту рал не еле мен те. Бу ду ћи да то под ра зу ме ва ак тив ну уло-
гу др жа ве у свим фа за ма им пле мен та ци је ових пред ло га (као и НВО сек то ра за ви сног 
од др жа ве), они по се би пред ста вља ју не га ци ју са мо стал ног и од цен трал них вла сти 
не за ви сног ан га жма на ста нов ни штва у по ли тич ком жи во ту за јед ни це. На уч ном ли те ра-
ту ром до ми ни ра ју упра во та кви пред ло зи. Ви де ти нпр.: Јо ва но вић Ми лан, „Об ли ци не-
по сред не де мо кра ти је – на род на ини ци ја ти ва и ре фе рен дум“, Срп ска по ли тич ка ми сао, 
2011, 34(4), 33-49; Кла чар, Б. „Ис тра жи ва ње оби ма и ин тен зи те та не по сред ног уче шћа 
гра ђа на кроз ре фе рен ду ме, гра ђан ске ини ци ја ти ве и збо ро ве гра ђа на“, у: Не по сред но 
уче шће гра ђа на у упра вља њу ло кал ном за јед ни цом - Про бле ми, иза зо ви и пре по ру ке 
за уна пре ђе ње про це са. Бе о град: ОЕБС, 2011; Ми ли во је вић Зо ран, Ци вил но дру штво 
Ср би је: По ти сну то то ком 1990-их – у по тра зи за ле ги ти ми те том, пре по зна тљи вом 
уло гом и при зна тим ути ца јем то ком 2000-их. Ар гу мент: Цен тар за раз вој не про фит-
ног сек то ра, Бе о град, 2006; Мој си ло вић Ми лош и дру ги, Не по сред но уче шће гра ђа на у 
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ни је реч, ка ко се на кон ових увод них оп сер ва ци ја мо же за кљу чи-
ти, о апри ор ном од ба ци ва њу мо дер ни стич ке па ра диг ме и си сте ма 
вред но сти,3) већ о про ми шља њу по ли тич ких фе но ме на ван сте ре-
о тип них пред ста ва о де мо кра ти ји, ње ној не у пит ној вред но сти и 
дру штве ној по жељ но сти, на ро чи то о не по сред ној де мо кра ти ји као 
истин ском оства ре њу иде а ла по ли тич ке, еко ном ске и сва ке дру ге 
јед на ко сти. Исто риј ско ис ку ство ге не зе раз ли чи тих об ли ка не по-
сред не де мо кра ти је – од Ста ре Грч ке, Ри ма до са вре ме них ис ку ста-
ва још жи вих и функ ци о нал них об ли ка не по сред не де мо кра ти је у 
Сје ди ње ним Др жа ва ма, Ве ли кој Бри та ни ји и Швај цар ској – оба ве-
зу је нас на дру га чи је ин тер пре та ци је и раз у ме ва ње ових пој мо ва. 
Оно нам по ка зу је ка ко се опе ра ци о на ли за ци ја прин ци па јед на ко-
сти у кон тек сту за јед нич ког од лу чи ва ња у ма лим за јед ни ца ма, од-
но си ла са мо на вр ло огра ни че ни сег мент де ло ва ња и од лу чи ва ња 
ових за јед ни ца. У свим оста лим сфе ра ма дру штве ног жи во та, на-
ро чи то при ват ног, су ве ре но је вла дао ан ти е га ли тар ни дру штве ни 
прин цип и етос. Да ље, ови при ме ри ја сно пре до ча ва ју у ко јим је 
об ли ци ма иде ја јед на ко сти спон та но опе ра ци о на ли зо ва на ван на-
кнад них (или прет ход них) иде о ло шких учи та ва ња мо ти ви са них 
со ци јал ним кон струк ти ви змом и по ли тич ким уто пи змом са вре ме-
не ле ви це. 

Ако се о иде а лу не по сред не де мо кра ти је уоп ште мо же го во-
ри ти сми сле но и про дук тив но – што зна чи из ван ма гло ви те иде је 
јед на ко сти као уни вер зал ног прин ци па ко јим тре ба да се ру ко во-
де сви људ ски од но си – он да се то мо же чи ни ти са мо из окви ра 
ми са о ног окру же ња (кон зер ва тив ног) ко је у спон та но на ста лим 
уста но ва ма за јед нич ког од лу чи ва ња тра жи је ди но мо гу ћи иде ал 
и уни вер зал но при хва тљив мо дел од лу чи ва ња. У том сми слу, у 
пред сто је ћем ис тра жи ва њу, пра ви се от клон од те о риј ских при сту-
па – да нас до ми нант них у раз ма тра њи ма ове вр сте – би ло да они 
по чи ва ју на ви со ко уз диг ну том ру со ов ском иде а лу гра ђан ске де-
ли бе ра ци је, дис кур су о „оп штем до бру“ и „иде ал ном гра ђа ни ну“, 

упра вља њу ло кал ном за јед ни цом (про бле ми, иза зо ви и пре по ру ке за уна пре ђе ње про це-
са), Ми си ја ОЕБС у Ср би ји, Бе о град, 2011; Пе јић Ире на, „Об ли ци не по сред не де мо кра-
ти је у уставноj др жа ви – устав ни ре фе рен дум у Ср би ји“, Прав ни жи вот, број 14/2009, 
Удру же ње прав ни ка Ср би је, Бе о град, стр. 759–775; Ву ке лић Зо ри ца, Гра ђан ско уче шће 
на ло кал ном ни воу - Ана ли за прав ног окви ра и по ли ти ке у Ср би ји и дру гим европ ским 
зе мља ма - Ис тра жи ва ње по сто је ћег ста ња, Стал на кон фе рен ци ја гра до ва и оп шти на, 
Бе о град, 2006.

3) Као из у зет но сло жен по ли тич ки фе но мен, по јам мо дер ни зма зах те ва но ве и дру га чи је 
ин тер пре та ци је ко је пре ва зи ла зе сим пли фи ко ва ни по ли тич ки жар гон, ма ни хеј ско раз у-
ме ва ње по ли тич ких фе но ме на и ре дук ци о ни стич ко схва та ње исто риј ских епо ха. Да кле, 
све оно што све за јед но им пли ци ра уоби ча је но по ли тич ко свр ста ва ње у та бор „мо дер-
ни ста“ и „ан ти мо дер ни ста“.
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би ло Да рен дор фо вом „то тал ном гра ђа ни ну“4) или Ха бер ма со вом 
ко му ни ка тив ном де ло ва њу5). Од ова ко кон ци пи ра ног иде а ла ве о ма 
је уда ље но и не про це ду ра ли стич ко, вред но сно на би је но од ре ђе ње 
де мо кра ти је као си сте ма у ко ме „сви мо гу о све му да од лу чу ју“6) 
– крај њем иде а лу пост марк си стич ке ле ви це. Циљ нам је да у раз у-
ме ва њу фе но ме на не по сред не де мо кра ти је сле ди мо дру га чи ју ми-
са о ну па ра диг му и да се др жи мо оних шко ла ми шље ња и ауто ра, 
по пут Деј ви да Хју ма, Ада ма Сми та, Алек си са де То кви ла и Фри-
дри ха фон Ха је ка, ко је у спон та ним об ли ци ма дру штве не са рад-
ње тра же ком по нен те јед ног по ли тич ког иде а ла до стој ног људ ског 
стре мље ња.

Та ква раз ми шља ња ће не из о став но до ве сти до пре и спи ти-
ва ња по зи ци ја од ко јих се уоби ча је но по ла зи у раз ма тра њу ових 
ства ри. Да је о не по сред ној де мо кра ти ји мо гу ће сми сле но и пло-
до твор но го во ри ти из ван уто пи стич ког хо ри зон та са вре ме не 
пост марк си стич ке ле ви це и ње них езо те рич них ин те лек ту ал них 
де ри ва та, али и из ван оп ште при хва ће них со ци јал де мо крат ских 
пре по ру ка за уво ђе њем ин сти ту та не по сред не де мо кра ти је као 
под си сте ма по сто је ће ре пре зен та тив не де мо кра ти је – те за је ко ју 
ће овај про је кат по ку ша ти да из ло жи и од бра ни. 

По схва та њу ко је ће се ов де бра ни ти, не по сред на де мо кра ти-
ја је бли ско по ве за на са иде јом са мо у пра ве и де цен тра ли зо ва ним 
со ци јал ним по рет ком. Нај ве ћи иза зов за те о риј ску фор му ла ци ју 
пој ма не по сред не де мо кра ти је до ко је ово ис тра жи ва ње тре ба да 
до ве де мо же пред ста вља ти ди фе рен ци ра ње кон це па та са мо у пра ве 
и спон та но на ста лог де мо крат ског од лу чи ва ња, про на ла же ње њи-
хо вих су штин ских слич но сти (уко ли ко их има) и раз ли ка (уко ли ко 
их има). 

Про блем се нај ја сни је уоча ва ка да се ана ли зи ра ју исто риј ски 
слу ча је ви ди рект не де мо кра ти је, ка да прак тич но ни је мо гу ће по-
ву ћи ја сну ли ни ју из ме ђу ова два пој ма. Уоби ча је но је да се за хва-
љу ју ћи пре фик су „де мо крат ско“ учи та ва до дат ни сми сао ко ји ни је 
об у хва ћен не то ли ко звуч ним пој мом „са мо у пра ве“. Ме ђу тим, ако 
смо се од у чи ли на стра те ги ју од ба ци ва ња тог до дат ка, од стра њи-
ва ња, јед ном реч ју, иде о ло шке „над град ње“ иде а ла са мог, ни смо 
ли са мим тим од ба ци ли и иде ал и иде ју не по сред не де мо кра ти је? 
Уко ли ко је, дру гим ре чи ма, не по сред на де мо кра ти ја не до сти жан и 

4) Da hren dorf Ralph, “Ci ti zen ship and Beyond: The So cial Dyna mics of an Idea”, So cial Re se-
arch, 41 (1974).

5) Ha ber mas Jürgen, The The ory of Com mu ni ca ti ve Ac tion. Vol. 1, Re a son and the Ra ti o na li za-
tion of So ci ety, Bo ston Press, Bo ston 1984.

6) Бо био Нор бер то, Бу дућ ност де мо кра ти је – од бра на пра ви ла игре, Бе о град, Фи лип Ви-
шњић, 1990, стр. 32.
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у на че лу нео ства рив иде ал, да ли је он да ра ци о нал ни је за ме ни ти 
га вред но сно рас те ре ће ни јим и да ле ко опе ра тив ни јим кон цеп ти ма 
са мо у пра ве и де цен тра ли за ци је? 

Дру ги, та ко ђе ва жан, али ин ди рек тан циљ пред ло же ног ис-
тра жи ва ња, би ће од ре ђи ва ње кључ не раз ли ке из ме ђу два раз ли-
чи та и не по мир љи ва схва та ња по ли ти ке. Јед ног, оте ло тво ре ног у 
спон та но на ста лим мо де ли ма де мо крат ског од лу чи ва ња у окви ру 
де цен тра ли зо ва ног дру штве ног по рет ка, и дру гог, ко је се по ду да ра 
са да нас до ми нант ним, ре пре зен та тив ним мо де лом де мо кра ти је у 
ко јој по ли тич ка моћ те че си ла зном пу та њом, од цен тра на ни же. У 
пи та њу ни је са мо те о риј ско, већ и исто риј ско, па и ди фе рен ци ра ње 
на ни воу ба зич ног раз у ме ва ња све та. То је кон траст из ме ђу на ма 
по зна тог све та и све та ка кав је не ка да по сто јао и о ко ме са вре ме-
ни ци има ју вр ло ма ло зна ња. По сре ди је, да кле, ра за би ра ње из ме-
ђу оста та ка за бо ра вље не про шло сти ко ји су се то ком XX ве ка још 
увек мо гли де тек то ва ти а ко ји су не ка да пред ста вља ли по ли тич ку 
са мо ра зу мљи вост и са да шњо сти ко ја је не са мо дис па рат на од та-
кве са мо ра зу мљи во сти већ њој ин хе рент но су прот ста вље на. То је 
вре ме у ко ме су Евро пу пред ста вља ле ма ле др жа ве, до ба у ко ме су 
Не мач ку са чи ња ва ле ви ше од че ти ри сто ти не са мо у прав них је ди-
ни ца, гро фо ви ја, окру га… у ко ме су ин ге рен ци је и мо гућ но сти де-
ло ва ња цен трал не вла сти – уко ли ко је по сто ја ла – би ле да ле ко су-
же ни је од по све ма шних мо гућ но сти де ло ва ња са вре ме не др жа ве. 
И до ма ћи при мер, при мер се љач ке „па три јар хал не де мо кра ти је“ 
пре ду ста нич ке Ср би је,7) до бра је илу стра ци ја тог „из у мр лог до ба“ 
од ко га го то во ни шта ни је оста ло, и ко је је у пот пу но сти жр тво ва но 
на ол та ру по ли тич ке цен тра ли за ци је и пре вла сти ви со ке по ли ти ке 
над дру штвом. 

Ин те ре сант но је при ме ти ти да је упра во са вре ме ном до бу ко-
ме хро нич но не до ста је вред но сна ле ги ти ма ци ја то ли ко да лек – не 
са мо исто риј ски, већ пре све га ми са о но и до жи вљај но, тај не ка да 
жи ви и оства ре ни по ли тич ки иде ал ко ји је да нас је два мо гу ће ми-
са о но ре кон стру и са ти.8) Не ка да је по је ди нац при мар но био усме-
рен на де ло ва ње – осим у из у зет ним слу ча је ви ма ра та и ван ред них 

7) Чу бри ло вић Ва са, Исто ри ја по ли тич ке ми сли у Ср би ји XIX ве ка, На род на књи га, Бе о-
град, 1982.

8) О том ви дљи вом и опи пљи вом иде а лу, пи сао је са пу но оду ше вље ња То квил ре фе ри-
ра ју ћи на де мо кра ти ју у Аме ри ци: „За ми сли те, дра ги при ја те љу, ако мо же те, дру штво 
са чи ње но од свих на ро да све та – Ен гле за, Фран цу за, Не ма ца… Ов де не по сто ји јав на 
власт, и искре но да вам ка жем за њу не ма ни по тре бе. Др жа ве има ју са мо не ко ли ко 
вој ни ка, за то што не при ја те ље не ма ју па та ко ни ар ми је; не по сто ји опо ре зи ва ње ни ти 
цен трал на вла да. Из вр шна власт, бу ду ћи да је не ма, ни је из вор ни нов ца ни мо ћи.“ (Lig-
gio Le o nard P, “Ale xis de Toc qu e vil le (1805–1859)”, Li te ra tu re of Li berty, Spring 1982, vol. 
5, No. 1). Или, пак, је дан Ге те ко ји је у де цен тра ли зо ва ној Не мач кој де вет на е стог ве ка 
ви део дру штве ни и по ли тич ки узор нај ви ше вр сте (Hop pe Hans-Her mann, „The Po li tics 
of Jo hann Wol fgang Go et he“, The Wall Stre et Jo ur nal Euro pe, De cem ber 30, 1999).
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окол но сти – у окви ру сво је нај у же сре ди не, се ла, окру га или гра да. 
О цен трал ној вла сти уко ли ко је знао, знао је вр ло ма ло, јер га се 
она ни је мно го ти ца ла – осим у го ди шњим оба ве за ма при ку пља ња 
по ре за. Зах тев за из гра ђе ним и „раз ви је ним“ схва та њем по ли ти ке 
и са мо све сним гра ђа ни ном као par ex cel len ce „по ли тич ким би ћем“ 
пот пу но је стра на по ли тич ком иде а лу о ко ме го во ри мо (Ка ко је ово 
све тло сним го ди на ма су прот ста вље но упра во ру со ов ском схва та-
њу не по сред не де мо кра ти је!).9)

Ове, за да на шњу по ли тич ку му дрост го то во блас фе мич не 
ми сли и иде је по ку ша ће мо да ље да ис тра жу је мо и про ду бљу је мо 
упра во на осно ву по ну ђе ног схва та ња не по сред не де мо кра ти је и 
ње ног ис ку ства у нас, схва та ња, ко је је, ка ко смо ви де ли, у уну-
тра шњој по ве за но сти са иде јом са мо у пра ве, иде јом са мо ни кло сти 
дру штве них ин сти ту ци ја, као и иде јом де цен тра ли зо ва ног дру-
штве ног по рет ка. 

ПРЕ ГЛЕД ИСТО РИЈ СКОГ ТО КА:  
ОД ТРА ДИ ЦИ О НАЛ НЕ ФОР МЕ ДИ РЕКТ НЕ  

ДЕ МО КРА ТИ ЈЕ КА МО ДЕР НОЈ СУ ПРЕ МА ЦИ ЈИ  
ПРЕД СТАВ НИЧ КЕ ДЕ МО КРА ТИ ЈЕ

И ле ти мич ни пре глед исто ри ја та де мо кра ти је у Ср би ји, под 
ко јим под ра зу ме ва мо пе ри од од по чет ка бор бе за не за ви сност од 
Ото ман ске им пе ри је до да на шњег да на, ука зу је на јед ну ње го ву 
основ ну ка рак те ри сти ку. Реч је о ја сно уоч љи вој те жњи ка усва-
ја њу и им пле мен та ци ји кон цеп та ре пре зен та тив не де мо кра ти је и 
вер ти кал не ди стри бу ци је мо ћи, под јед на ко као ре гу ла тив них по ли-
тич ких иде а ла и аспи ра ци ја по ли тич ких ак те ра. Ове иде је пот пу-
но су за го спо да ри ле мо дер ним по ли тич ким раз во јем до крај но сти 
мар ги на ли зу ју ћи ал тер на тив не фор ме де мо крат ске ор га ни за ци је 
као и иде ју (и прак су) хо ри зон тал не ди стри бу ци је мо ћи. Са гле да-
ва ње ове тен ден ци је нам мо же по мо ћи у ра све тља ва њу цен трал ног 
пи та ња пред сто је ћег про јек та и оства ри ва ња ис тра жи вач ких ци-
ље ва ко је смо по ста ви ли. 

Не ка исто риј ска све до чан ства упу ћу ју на за кљу чак да је на-
ста нак и раз вој мо дер не Ср би је, ње не пред став нич ке вла де, ус по-
ста вља ња на род ног су ве ре ни те та и по де ле вла сти па ра док сал но во-
дио не стан ку чвр сто уко ре ње них об ли ка тра ди ци о нал не ди рект не 
де мо кра ти је ко ји су по сто ја ли ве ко ви ма пре „Ра та за не за ви сност“ 
(1804–1813). Па ра лел но са жи вим раз во јем ин сти ту ци ја пред став-

9) По ма ло па те тич ним то ном, свој стве ним ро ман ти чар ском са гле да ва њу ства ри, мо же се 
ре ћи да је то би ло „не по ли тич ко“ до ба у ко ме се сло бо да жи ве ла, за раз ли ку од да на-
шњег по ли тич ког до ба у ко ме се о сло бо ди ма хом го во ри.
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нич ке вла де то ком це лог XIX ве ка и по чет ком XX ве ка, ови мо-
дер ни исто риј ски то ко ви до не ли су ви ше би ро кра ти за ци је, ви ше 
цен тра ли за ци је и ви ше вер ти кал не ди стри бу ци је мо ћи не го што 
је прет ход но до ба по зна ва ло. Ге не рал но го во ре ћи, мо же се ре ћи 
да је ус по ста вља њем цен трал не вла сти (мо дер не др жа ве) и би ро-
крат ског апа ра та то ком XIX ве ка до шло до еро зи је и не стан ка оних 
„остр ва ца сло бо де“ ко ја су тра ди ци о нал но оста ја ла ван до ма ша ја 
цен трал них (ото ман ских) вла сти. 

Слич не тен ден ци је по сто је и у дру гим, су сед ним зе мља ма, и 
ге не рал но у за пад ном све ту у том пе ри о ду. Из град ња све сти о на ци-
о нал ној иде ји код свих европ ских на ро да би ла је не из о став но про-
пра ће на и на стан ком но ве, мо дер не и ви со ко цен тра ли зо ва не би ро-
крат ске др жа ве. Она је пред ста вља ла окри ље и за штит ни ка но вог 
прин ци па ле ги ти ма ци је. Осно ва те но ве ле ги ти ма ци је би ла је иде ја 
на ци је, или иде ја на ци о нал не др жа ве. Ли бе рал не ком по нен те тог 
раз во ја, пре све га прин цип гра ђан ства и по де ла вла сти ко је су из-
бо ре не у европ ским и тран са тлант ским ре во лу ци ја ма и пре но ше-
не На по ле о но вим осва ја њи ма, ни су му би ле су прот ста вље не, оне 
су за пра во би ле са њим бли ско по ве за не и чи ни ле јед ну при род ну 
сим би о зу.10) Иде ја ви со ко цен тра ли зо ва ног по рет ка је, на кра ју кра-
је ва, под ра зу ме ва ла и про ши ре ње „до стиг ну тих“ ци ви ли за циј ских 
стан дар да и на оне зе мље и ре ги о не у ко ји ма они ни су по сто ја ли. 
У пи та њу је био оп шти ток укруп ња ва ња сит ни јих, ауто ном них 
обла сти по пут гра до ва-др жа ва, гро фо ви ја и дру гих ре ги о на у ве-
ће це ли не ко јим је по сте пе но овла да ва ла цен трал на власт, као и 
тен ден ци ја ад ми ни стра тив не и прав но-нор ма тив не стан дар ди за-
ци је ко ја пра ти на ста нак на ци о нал не др жа ве. Пер ја ни ца и фи нал-
на тач ка раз во ја мо дер не др жа ве, на ро чи то у кон ти нен тал ном де лу 
Евро пе, би ло је ства ра ње си сте ма по сред нич ке де мо кра ти је, и то 
кроз да ље сла бље ње мо нар хиј ских си сте ма.11) По след њи, за вр шни 
уда рац у ста ри по ре дак, на кон че га је он ко нач но не стао, чи ни ло је 
уво ђе ње оп штег пра ва гла са, ко јим су европ ске др жа ве и фак тич ки 
иза шле из фе у дал ног до ба.12)

И Ср би ја XIX и XX ве ка ни је мно го за о ста ја ла за овим трен-
до ви ма. Кон ти ну и ра не сме не дик та ту ра (по пут вла да ви не кра ља 
Ми ла на Обре но ви ћа на кра ју XIX ве ка, кра ља Алек сан дра Ка ра-

10) Не што ка сни је, у ери ма сов ног ко лек ти ви стич ког за но са и иде о ло ги ја ко му ни зма, на ци-
зма и фа ши зма, ова сим би о за би ва ко нач но рас ки ну та оста вља ју ћи да на шњем вре ме ну 
да по ве зу је ис ки да не ни ти ци ви ли за ци је.

11) Упо ре ди ти: Hop pe Hans-Her mann, De moc racy – The God That Fa i led: The Eco no mics, Po-
li tics of Mo narchy, De moc racy, and Na tu ral Or der, Tran sac tion Pu blis hers, 2001.

12) Де ли ми чан из у зе так пред ста вља ју не ки европ ски ре ги о ни и на ро чи то при мер Швај цар-
ске, али су чак и ов де фе де ра ли стич ке сна ге од не ле пре ва гу над кон фе де ра ли стич ком 
стру јом.
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ђор ђе ви ћа на по чет ку XX ве ка, или ко му ни стич ког во ђе Јо си па 
Бро за на кон Дру гог свет ског ра та) и де мо крат ских фа за мо гу се 
раз у ме ти са мо као уз гред не ета пе на по ле ђи ни глав ног то ка исто-
риј ског раз во ја ка све ве ћој цен тра ли за ци ји и вер ти кал ној рас по-
де ли мо ћи – што је све са со бом до не ла но ва иде ја др жа ве и но ви 
си стем вла сти. 

Овај ве ли ки та лас цен тра ли за ци је и ја ча ња др жа ве ко ји је 
и Ср би ју за хва тио, ни је бит но ути цао са мо на струк ту ру вла сти 
и ад ми ни стра тив ну ор га ни за ци ју већ, што је ва жни је, и на ства-
ра ње дру га чи јег од но са у ко ме је по је ди нац схва тао уло гу др жа ве 
у свом жи во ту, или у жи во ту дру штва ге не рал но. За пра во, он је 
по ста вио осно ву за раз вој ета ти стич ког дру штве ног мен та ли те та 
чи ја се из град ња мо же пра ти ти то ком це лог XX ве ка, под јед на-
ко то ком де мо крат ских и ауто ри тар них фа за кроз ко је је Ср би ја 
про ла зи ла. Мо дер ни пан дан не ка да шњем про сеч ном ста нов ни ку 
Бе о град ског па ша лу ка, ко га је са цен трал ном вла шћу по ве зи вао 
са мо оба ве зан го ди шњи по рез, док је о свим оста лим пи та њи ма 
од лу чи вао у тра ди ци о нал ном си сте му „кне жи на“, са да је по стао 
„гра ђа нин“. Тај но ви дру штве ни су бјект је у ам би јен ту про то-гра-
ђан ске за јед ни це на сва ком ко ра ку су сре тао про ду же ну др жав ну 
ру ку – од лич не и оба ве зне др жав не иден ти фи ка ци је, за во ђе ња у 
„ре ги стар гра ђа на“, вак ци ни са ња, од у зи ма ња лич ног на о ру жа ња 
и уво ђе ња ло кал не по ли ци је ко јој је мо рао стал но под но си ти ра-
чу не, до свих да љих ад ми ни стра тив них и ре гу ла тор них ак тив но-
сти ко је је но ва др жа ва по сте пе но уво ди ла. Та ко су по ста вље ни 
те ме љи за по сте пе но учвр шћи ва ње по ли тич ког мен та ли те та ко ји 
у ор га ни ма др жа ве, др жав ним ин сти ту ци ја ма и др жа ви сâмој ви ди 
је ди но сред ство ре ша ва ња и нај ло кал ни јих про бле ма – све сти ко ја 
у др жа ви ви ди нај ви шег ар би тра, чи ја је „реч“ по след ња у свим 
дру штве ним спо ро ви ма и од лу ка ма. Та кав мен та ли тет, кон стан та 
је под јед на ко ауто ри тар них фа за кне же ви не, злат ног до ба срп ске 
де мо кра ти је с кра љем Пе тром I и Кра ље ви не Ср би је, Кра ље ви-
не СХС и Ју го сла ви је. У со ци ја ли стич кој Ју го сла ви ји, на ро чи то у 
ње ној ста љи ни стич кој фа зи она до жи вља ва свој апо геј, уки да њем 
кла сног (бур жо а ског) дру штва и уни шта ва њем сло бод ног се ља ка 
на ци о на ли за ци јом ње го ве имо ви не. Од овог ра ди кал ног пре ки да 
са тра ди ци јом ауто но ми је од цен трал не вла сти, на ро чи то у ру-
рал ним сре ди на ма, и ли бе рал ном еко но ми јом ко ја је пред ста вља-
ла при род ну пре пре ку цен тра ли зму и по ли тич ком ути ца ју, срп ско 
дру штво се ни ка да ни је опо ра ви ло. И у тран зи ци о ној Ср би ји, као и 
оста лим зе мља ма слич не про шло сти, са чу ван је исти од нос. Шта-
ви ше, у по след њим де ша ва њи ма он је до дат но оја чан и учвр шћен 
услед из о стан ка ра ди кал ни јег рас ки да са еко ном ским, ин сти ту ци-
о нал ним и сим бо лич ким на сле ђем со ци ја ли зма. 
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Ме ђу тим, у овом пе си ми стич ки пред ста вље ном кро ки ју 
исто ри је не стан ка спон та них фор ми дру штве ног ор га ни зо ва ња и 
то пље ња ауто но ми је груп ног и ин ди ви ду ал ног де ло ва ња, ни ка ко 
не тре ба ви де ти ни ро ман ти чар ски жал за про шлим вре ме ни ма 
ни ти мо дер ни стич ку кле тву о зле ху дој суд би ни јед ног на ро да ко-
ји ни ка ко не успе ва да се отрг не од свог „роп ског мен та ли те та“ и 
ауто ри тар них скло но сти. Ни ти је ов де по сре ди из јед на ча ва ње кла-
сич ног ауто ри та ри зма мо нар хиј ског си сте ма (ка кав је по сто јао у 
свим бал кан ским зе мља ма тог до ба) и то та ли тар них раз до бља и 
ауто ри та ри зма Ти то вог до ба. (Ово по след ње сва ка ко је исто риј ски 
пре се дан ко ји се не мо же упо ре ди ти ни са чим у но ви јој исто ри ји.) 
Исто ри јат о ко ме смо го во ри ли епо хал не је вр сте и не ти че се са мо 
Ср би је, већ и да ле ко раз ви је ни јих зе ма ља. Пла ни ра но ис тра жи ва-
ње ће сто га те жи ти да по мо ћу исто риј ске ана ли зе илу стру је бит не 
про ме не у по ли тич кој па ра диг ми, схва та њу по ли ти ке и раз у ме ва њу 
од но са по је ди нац-власт на по ле ђи ни раз во ја од де цен тра ли зо ва ног 
ка ви со ко цен тра ли зо ва ном дру штве ном по рет ку и ин сти ту ци ја ма.

Да би се не ка ко опи сао овај не ра ван и де ли мич но ско ко вит 
раз вој у ко ме су не ста ја ли тра ди ци о нал ни ин сти ту ти не по сред не 
де мо кра ти је и у ко ме се ра ђао „гра ђа нин“ и „др жа ва“ као но ви по-
ли тич ки су бјек ти, нео п ход но је из вр ши ти од ре ђе на раш чла ња ва ња 
у окви ру ова ко схва ће не исто риј ске ге не зе. Ис тра жи вач ко ји се на ђе 
пред овим за дат ком мо же па сти у ис ку ше ње да при ме ни јед но ста-
ван при ступ и из вр ши дво дел ну по де лу на пре ду ста нич ки пе ри од у 
ко ме су ин сти ту ци је не по сред не (па три јар хал не) де мо кра ти је још 
увек би ле жи ве, и по сту ста нич ки пе ри од у ко ме се мо же пра ти ти 
њи хо во по не кад ра ди кал но а по не кад по сте пе но не ста ја ње. Раз лог 
то ме је бе сум ње Пр ви срп ски уста нак ко ји пред ста вља тач ку-пре-
крет ни цу или онај ка мен ме ђаш ко ји де ли два пот пу но раз ли чи та 
све та и исто риј ска ис ку ства. Ми смо се, ипак, од лу чи ли за сло же-
ни ји тип кла си фи ка ци је. То смо учи ни ли за то што сма тра мо да се 
мо гу де тек то ва ти не ке круп ни је фа зе у овој про ме ни ко је за вре ђу ју 
да бу ду тре ти ра не као по себ не це ли не у осли ка ва њу еро зи је ин сти-
ту ци ја не по сред не де мо кра ти је и ус по ста вља ња но вог дру штве ног 
мо де ла и си сте ма вред но сти. 

а) Фа за пре Ра та за не за ви сност (до 1804)
б) Ета па на ци о нал них ре во лу ци ја и де вет на е сто ве ков не 

бор бе за огра ни че ну вла да ви ну и по де лу вла сти, што све 
кул ми ни ра др жав ним уда ром из 1903.

в) Раз до бље бал кан ских ра то ва (1912–1913), Пр вог свет-
ског ра та (1914–1918) и Кра ље ви не Ју го сла ви је (1918–
1941)

г) Пе ри од со ци ја ли стич ке Ју го сла ви је
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д) Вла да ви не Сло бо да на Ми ло ше ви ћа и пе ри од тран зи ци-
је.

У ра ду сва ко раз до бља би ће де таљ ни је ела бо ри ра но ка ко би 
се ја сно пре до чи ла ње го ва основ на обе леж ја. 

ПРАВ НИ ОКВИР И ПРАК СА ДИ РЕКТ НЕ  
ДЕ МО КРА ТИ ЈЕ У СР БИ ЈИ ОД 1990. ДО ДА НАС

Ди рект на де мо кра ти ја не мо же се ап со лут но, или у свом из-
вор ном зна че њу, оства ри ти у са вре ме ним дру штви ма. Ипак, овај 
док три нар ни ак си ом ко ри го ван је на че лом по ко ме сe при ме њу ју 
од ре ђе ни на чи ни не по сред ног уче шћа гра ђа на у вр ше њу вла сти у 
по ли тич ким си сте ми ма. Ср би ја, у том сми слу, ни је из у зе так. Због 
то га је наш по се бан за да так у овом де лу ис тра жи ва ња ана ли за 
раз ли чи тих нор ма тив них фор ми не по сред не де мо кра ти је, по зна-
тих под на зи вом – об ли ци по лу не по сред не де мо кра ти је. Тер ми-
но ло шка ди стинк ци ја, у од но су на уоби ча је ни по јам непосреднe 
демократијe, на ста је оту да што се сма тра да ови ме ха ни зми кон-
сти ту и шу по себ ну ка те го ри ју, је дан ком би но ва ни си стем на сре до-
кра ћи са ре пре зен та тив ном де мо кра ти јом.13) Са др жи ну по ме ну тог 
си сте ма чи не ре фе рен дум и на род на ини ци ја ти ва, ко ји ма при па да 
и – збор гра ђа на уре ђен у је ди ни ца ма ло кал не са мо у пра ве. 

Свр ха ис тра жи ва ња ни је са мо у опи си ва њу прав них об ли ка 
на ко ји се ди рект но мо же из ра зи ти на род на во ља, њи хо ве уса гла ше-
но сти са ме ђу на род ним стан дар ди ма и упо ред но прав ном прак сом 
(de le ge la ta), већ и еви ден ти ра ње ин су фи ци јен ци ја и кон крет них 
ре ше ња за уна пре ђи ва ње прав ног окви ра (de le ge fe ren da). Ак ту-
ел ност ис тра жи ва ња по сле ди ца је и пре и спи ти ва ња нор ма тив ног 
кон цеп та не по сред не де мо кра ти је, с јед не стра не, чи је ожи вља ва-
ње се пред ла же и као ре цепт за из ла зак из ћор со ка ка ин сти ту ци о-
нал не кри зе у по је ди ним зе мља ма,14) и с дру ге стра не скеп тич них 
про це на ко ји сма тра ју да та кав при ступ уру ша ва иона ко по ср ну ли 
мо дел ре пре зен та тив не де мо кра ти је. У ис тра жи ва њу се раз ма тра ју 
и по год но сти ко је пру жа ју тех но ло шке ино ва ци је у сми слу отва ра-

13) „То је си стем у ко јем су ве ре ност вр ше иза бра ни пред став ни ци гра ђа на, али и са ми 
гра ђа ни не по сред но пре ко ин сти ту ци ја не по сред ног вр ше ња су ве ре но сти, тј. вла сти.“ 
(Мар ко вић Рат ко, Устав но пра во, де вет на е сто пре гле да но и по пра вље но из да ње, Прав-
ни фа кул тет Уни вер зи те та у Бе о град, Бе о град, 2014., 159; слич но: Вер го ти ни де Ђо ва-
ни, Упо ред но устав но пра во, ЈП „Слу жбе ни гла сник“, 2015., стр. 397).

14) Не дав но фор ми ра на ле ви чар ска вла да у Грч кој у свом „Со лун ском про гра му“, у окви ру 
ре фор ме по ли тич ког си сте ма, на ја вљу је и уво ђе ње но вих ин сти ту ци ја ди рект не де мо-
кра ти је (ви де ти че твр ти стуб про гра ма „Тран сфор ма ци ја по ли тич ког си сте ма ка ко би се 
раз ви ја ла де мо кра ти ја“).
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ња но вих пу те ва за ре кон струк ци ју тра ди ци о нал них обра за ца по-
ли тич ког из ја шња ва ња гра ђа на (елек трон ски глас). 

Под се ћа мо да смо већ прет ход но пре ци зи ра ли ди ја хро ниј ске 
ко ор ди на те, а овом при ли ком од ре ђу је мо син хро ниј ске (про стор-
не) ме ђе ис тра жи ва ња. Обе леж ја по зи тив но прав ног окви ра не по-
сред не де мо кра ти је у Ср би ји, упо ре ди ће мо са они ма ко је по сто је 
у упо ред ном пра ву, на ни воу цен трал не и ло кал не вла сти, као и у 
раз до бљу тзв. дру ге и тре ће Ју го сла ви је. На ше ис тра жи ва ње те-
ме љи се на хи по те за ма да се ева лу а ци ја нор ма тив ног мо де ла ди-
рект не де мо кра ти је до во ди у ве зу и са струк тур ним про ме на ма у 
дру штву, пре и спи ти ва њу по ли тич ког си сте ма. Ево лу ци ја од „дик-
та ту ре про ле те ри ја та“ до „ли бе рал не др жа ве“ у Ју го сла ви ји (и Ср-
би ји) до при не ла је и про ме ни од но са пре ма ин сти ту ци ја ма не по-
сред не де мо кра ти је, од не по ве ре ња до све ве ћег зна ча ја и при ме не 
у прак си. 

Под ути ца јем со вјет ског цен тра ли зма од ба чен је кла си чан 
пред став нич ки кон цепт де мо кра ти је. У пр вим го ди на ма на кон „ре-
во лу ци је“, што је био еуфе ми зам за гра ђан ски рат од 1941. до 1945. 
го ди не,15) пре о вла да кон цеп ци ја о сна жној цен тра ли зо ва ној вла сти 
оли че ној у дик та ту ри Ко му ни стич ке пар ти је.16) Ре фе рен дум а за-
тим и на род на ини ци ја ти ва за не ма ре ни су као кла сич ни ме ха ни-
зми уче шћа гра ђа на у до но ше њу по ли тич ких од лу ка.17) Иде о ло шки 
раз вод Ју го сла ви је од Со вјет ског Са ве за иза звао је да ле ко се жне 
про ме не, кон сти ту и са ње осо бе не док три не уто пи стич ког ка рак те-
ра. Устав ни си стем уте ме љен је на ви зи ји со ци ја ли стич ког са мо у-
пра вља ња, што је до не кле до при не ло да не по сред на де мо кра ти ја 
по при ми спе ци фич не ва ри ја ци је и по себ ну уло гу. Осим ви ше про-
сто ра у нор ма тив ним до ку мен ти ма, у од но су на прет ход ни пе ри од, 
од пе де се тих па до кра ја ше зде се тих го ди на про шлог ве ка, ра ђа 
се и но ви при ступ ту ма че њу кла сич них фор ми не по сред не де мо-
кра ти је. У тре ћој и по след њој фа зи раз во ја, од до но ше ња Уста ва 

15) О упо тре би еуфе ми зма ви де ти: Б. Пе кић, Са бра на пи сма из ту ђи не, дру го из да ње, ЈП 
„Слу жбе ни гла сник“, Бе о град, 2012, стр. 112.

16) Ко ста Ча во шки Устав ФНРЈ из 1946. го ди не на зи ва „се ман тич ким уста вом“, јер сма-
тра да је он био „дим на за ве са за уки да ње по след њих оста та ка стра нач ког плу ра ли зма 
и уво ђе ње ауто ри тар ног по ли тич ког си сте ма...“ (Ко ста Ча во шки, Устав као сред ство 
аги та ци је и про па ган де, Ин сти тут за са вре ме ну исто ри ју, ЈП Слу жбе ни гла сник, Бе о-
град, 2011, стр.101).

17) Ре фе рен дум, у то вре ме, ни је по пу ла ран ни на За па ду. При ме ра ра ди, ни је пред ви ђен у 
Ве ли кој Бри та ни ји, Хо лан ди ји, Нор ве шкој, Бел ги ји. У Фран цу ској сна жан от пор пре ма 
овој ин сти ту ци ји про ме њен је у вре ме Де Го ла у Пе тој фран цу ској ре пу бли ци, док је у 
ис точ но е вроп ским др жа ва ма „устав на де кла ра ци ја“ јер не по сто ји при мер да је био ко-
ри шћен у прак си (оп шир ни је Јо ви чић Ми о драг, „Ре фе рен дум – по ку шај упо ред но прав-
ног из у ча ва ња“, у: Де мо кра ти ја и од го вор ност, Иза бра ни спи си Ми о дра га Јо ви чи ћа, 
књи га 1, Прав ни фа кул тет Уни вер зи те та у Бе о гра ду и Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2006, 
стр. 5, 8).
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СФРЈ од 1974. го ди не до рас па да Ју го сла ви је, твр ди ло се да је де-
ле гат ско-скуп штин ски си стем њен суп сти тут18), а да се у при вре ди 
(тзв. ор га ни за ци ја ма удру же ног ра да) мо гу ко ри сти ти раз ли чи ти 
ме ха ни зми пар ти ци па ци је у од лу чи ва њу („лич но из ја шња ва ње“). 
По је ди ни об ли ци не по сред не де мо кра ти је (на род на ини ци ја ти ва19)) 
ни су устав но ре гу ли са ни,20) а ре фе рен дум се уоби ча јио у ло кал ним 
за јед ни ца ма, али на на чин ко ји оспо ра ва ње го ву де мо крат ску на рав 
(„ме сни са мо до при но си“ = при нуд ни по рез21)). Да кле, ре ле вант не 
устав не од ред бе, као и у ве ћи ни дру гих зе ма ља со вјет ског бло ка, 
би ле су про кла ма ци је са пра зним са др жа јем. Си ро ма шна прак са 
(de fac to) би ла је у са гла сју са ви ше не го скром ним ме стом у устав-
но прав ном си сте му (de iure), а ово рас по ло же ње пре ма ин сти ту-
ци ја ма не по сред не де мо кра ти је ни је по сле ди ца не по ве ре ња услед 
ло ших ис ку ста ва (као што је то, при ме ра ра ди, под сен ком ма ни-
пу ла ци је ре фе рен ду ми ма под На по ле о ном III на ста ло у Тре ћој и 
Че твр тој фран цу ској ре пу бли ци), већ ауто ри тар не при ро де јед но-
пар тиј ске вла да ви не. У стро го кон тро ли са ним ре жи ми ма, на род на 
из ја шња ва ња пре у зи ма ју из глед пле би сци та и то углав ном та да ка-
да се си стем на ла зи у не во љи, и са на ме ром да по вра те по љу ља ни 
ле ги ти ми тет вла сто др жа ца. 

Те жња за ре а ни ма ци јом не по сред не де мо кра ти је мо ти ви са на 
је по тре бом да се про на ђе ефи ка сан лек за кри зу у ју го сло вен ском 
дру штву. Кра јем 80-тих го ди на, иде ју по ни клу из на уч них кру го ва 
да се ре фе рен дум упо тре би као сред ство за по ли тич ке про ме не и 
ре кон струк ци ју ју го сло вен ске за јед ни це ни је по др жа ла по ли тич ка 
ели та. Уме сто то га, ре фе рен дум је углав ном слу жио као по лу га за 
от це пље ње од са ве зне др жа ве у ве ћи ни ре пу бли ка, а се па ра ти зам 
ле ги ти ми зо вао во љом по је ди них на ро да.22) „Ре фе рен дум ску гро-

18) Јо ви чић Ми о драг, Пу те ви и стран пу ти це ју го сло вен ске устав но сти“, Иза бра ни спи си 
књи га 6 – Ср би ја на пре ло му ве ко ва, Прав ни фа кул тет Уни вер зи те та у Бе о гра ду и Слу-
жбе ни гла сник, Бе о град, 2006, стр. 147.

19) За кон о ре фе рен ду му („Слу жбе ни гла сник СР Ср би је, број 40/89) ни је уре дио на род ну 
ини ци ја ти ву. Ви де ти и: За кон о ре фе рен ду му и дру гим об ли ци ма од лу чи ва ња лич ним 
из ја шња ва њем („Слу жбе ни гла сник СР Ср би је, бр. 30/77 и 17/88) 

20) Устав Фе де ра тив не На род не Ре пу бли ке Ју го сла ви је од 1946. го ди не по зна је са мо ре фе-
рен дум (члан 74. тач ка 17).

21) Ин сти ту ци ја „са мо до при но са“ уве де на је 1946. у со ци ја ли стич кој Ју го сла ви ји. То ком 
тог пе ри о да са мо до при нос ни је био из раз сло бод не во ље из ра же не на ре фе рен ду му већ 
је по пра ви лу био на мет нут од стра не ло кал них, ре пу блич ких и фе де рал них ор га на вла-
сти. Са да шњи За кон о ло кал ној са мо у пр ви у чла ну 32. про пи су је да се са мо до при нос 
мо же рас пи са ти са мо на кон по зи тив не ре фе рен дум ске од лу ке. 

22) Ре фе рен дум о не за ви сно сти одр жан је у Сло ве ни ји у де цем бру 1990. го ди не, у Хр ват-
ској у ма ју 1991. го ди не, а у Ма ке до ни ји у сеп тем бру исте го ди не. У Бо сни и Хер це го-
ви ни одр жа на су два ре фе рен ду ма – нај пре се срп ски на род из ја снио за оста нак у Ју го-
сла ви ји у но вем бру 1991. го ди не, да би три ме се ца доц ни је ве ћин ска во ља Му сли ма на 
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зни цу“ по кре ну ла је Ср би ја, одр жав ши че ти ри не по сред на на род-
на из ја шња ва ња у по след њој де це ни ји два де се тог ве ка (1990, два 
ре фе рен ду ма одр жа на су 1992, а по след њи ре фе рен дум 1998. го ди-
не).23) Пр вим ње ним ре фе рен ду мом од лу че но је да се нај пре до не се 
устав, а да се за тим одр же ви ше стра нач ки из бо ри.

Устав Ср би је од 1990. го ди не пред ста вља пре крет ни цу или, 
што при зна ју и ње го ви твр до кор ни кри ти ча ри – за о крет, у раз вит ку 
мо дер них срп ских прав них ин сти ту ци ја и уста но ва. Овај устав, за 
раз ли ку од ње го вих пан да на у раз до бљу со ци ја ли стич ке устав но-
сти, на пу шта ве ћи ну основ них иде о ло шких прин ци па са мо у пра-
вља ња и вра ћа се тра ди ци о нал ном кон цеп ту пред став нич ке де мо-
кра ти је.24) То је, пре све га, зна чи ло не са мо уки да ње де ле гат ског 
си сте ма, већ и спе ци фич них ва ри ја ци ја ди рект не де мо кра ти је (у 
са мо у прав ним за јед ни ца ма). Ин сти ту ци о нал на тран зи ци ја, што је 
би ло пра ви ло и у дру гим пост ко му ни стич ким зе мља ма, у су шти-
ни се све ла на по дра жа ва ње уз од ре ђе на при ла го ђа ва ња устав но-
прав них ре ше ња из за пад них де мо кра ти ја.25) Та ко су под ути ца јем 
ли бе рал не тра ди ци је устав но сти, ре пре зен та тив на де мо кра ти ја и 

и Хр ва та би ла у ко рист ства ра ња не за ви сне др жа ве. Гра ђа ни Цр не Го ре од лу чи ли су на 
ре фе рен ду му да жи ве у за јед нич кој др жа ви са Ср би јом у Са ве зној Ре пу бли ци Ју го сла-
ви ји на ре фе рен ду му одр жа ним 29. фе бру а ра и 1. мар та 1992. го ди не. 

23) У но вин ским, па и струч ним тек сто ви ма, на и ла зи мо на не тач не по дат ке по ко ме су се 
пр ви ре фе рен ду ми до го ди ли још 1989. го ди не. Они се од но се на два до га ђа ја, до но ше ње 
устав них аманд ма на и пред сед нич ке из бо ре. На и ме, 12. но вем бра 1989. го ди не одр жа ни 
су одр жа ни по след њи јед но пар тиј ски из бо ри за три ве ћа Скуп шти не Со ци ја ли стич ке 
Ре пу бли ке Ср би је и из бо ри за пред сед ни ка Пред сед ни штва Ср би је (ви де ти: Ре пу блич ки 
за вод за ста ти сти ку, Из бо ри 1989, Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку СР Ср би је, Бе о град, 
1990). С об зи ром на то да ни је имао озбиљ не про тив кан ди да те и да је осво јио ви ше од 
80% гла со ва на овим из бо ри ма, у јав но сти се сма тра ло да је Сло бо дан Ми ло ше вић пле-
би сци тар но по стао пред сед ник Ср би је, што је доц ни је при ка за но као ре фе рен дум ско 
из ја шња ва ње. С дру ге стра не, чак и у по је ди ним фа кул тет ским уџ бе ни ци ма по ми ње се 
да су устав ни аманд ма ни (IX–XLIX) на Устав СР Ср би је усво је ни ре фе рен ду мом 28. 
мар та 1989. го ди не, ма да су усво је ни у скла ду са ре ви зи о ним по ступ ком. 

24) Устав из 1990. не од ри че се у пот пу но сти прав ног и еко ном ског на сле ђа со ци ја ли зма. 
Дру штве на сво ји на, ин сти тут не по знат у еко ном ском ис ку ству ка пи та ли стич ких зе ма-
ља, оп ста ла је с на ме ром и да са чу ва ста ро у но вом, тј. да се за др жи кон тро ла над при-
вре дом и из бег не при ва ти за ци ју уз нео п хо дан усту пак „дан ку вре ме на“, тј. уво ђе њу 
ви ше пар ти зма. На тај на чин, из о ста ла је „ка та лак си ја“ – тр жи шни по ре дак, без ко га и 
не ма сло бод ног дру штва и ствар ног плу ра ли зма (упо ре ди ти: Ха јек А. Фри дрих, Пра во, 
за ко но дав ство и сло бо да, „Слу жбе ни лист СРЈ, Цид, Под го ри ца, 2003, стр. 233). 

25) Иван Кра стев, сма тра да је „ре то ри ка по бе ди ла ствар ност“ и да се сма тра ло да се мно ги 
про бле ми мо гу ре ши ти про ме ном уста ва и сло бод ним из бо ри ма. Он лу цид но за кљу чу је 
да је пред ста ва о вред но сти за пад них де мо кра ти ја у пост ко му ни стич ким дру штви ма 
иде а ли зо ва на, и да у „[...] има ги на ци ји цен трал но е вроп ских ре во лу ци ја из 1989. го ди-
не, де мо кра ти за ци ја ни је има ла ве зе с пред став нич ким си сте мом ко ли ко са ими ти ра њем 
ин сти ту ци ја и по ли тич ких прак си За па да.“ (Кра стев Иван, С ве ром у не по ве ње ње – Мо-
же ли де мо кра ти ја да оп ста не ка да не ве ру је мо сво јим ли де ри ма, Клио, Бе о град, 2013, 
стр. 51).
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кла сич ни ин сти ту ти ди рект не де мо кра ти је – ре фе рен дум и на род-
на ини ци ја ти ва за у зе ли вид но ме сто у но вом Уста ву. 

Устав од 2006. го ди не, по узо ру на свог прет ход ни ка, од ре-
ђу је ре фе рен дум и на род ну ини ци ја ти ву као на чи не за оства ри ва-
ње су ве ре но сти.26) Ста тус устав них ка те го ри ја, под ра зу ме ва и то да 
ре фе рен дум и на род на ини ци ја ти ва пред ста вља ју те мељ на по ли-
тич ка пра ва и ужи ва ју нај ви ши сте пен прав не за шти те. На ло кал-
ном ни воу, гра ђа ни уче ству ју у вла сти и пре ко још јед ног об ли ка 
не по сред не де мо кра ти је – збо ра гра ђа на. Прав ни оквир ди рект не 
де мо кра ти је, осим устав них ре ше ња чи не За кон о ре фе рен ду му и 
на род ној ини ци ја ти ви („ма тич ни за кон“),27) дру ги за ко ни као и под-
за кон ски про пи си. У је згро ви тој рас пра ви ко ја сле ди ски ци ра ће мо 
основ на по зи тив но прав на ре ше ња и ука за ће мо на по је ди на ис ку-
ства у ве зи са оства ри ва њем не по сред не де мо кра ти је у Ср би ји.

Ре фе рен дум, пре ма те ри то ри ји на ко јој се рас пи су је, мо-
же би ти ре пу блич ки, по кра јин ски и у је ди ни ца ма ло кал не са мо-
у пра ве. Ре пу блич ки ре фе рен дум рас пи су је На род на скуп шти на,28) 
по кра јин ски ре фе рен дум – скуп шти на Ауто ном не по кра ји не,29) а 
оп штин ски ре фе рен дум – скуп шти на оп шти не (је ди ни це ло кал не 
са мо у пра ве).30) Ре пу блич ки ре фе рен дум се рас пи су је у три гру пе 
слу ча је ва: за до но ше ње и про ме ну Уста ва (уста во твор ни ре фе рен-
дум), ако се од лу чу је о пи та њи ма из над ле жно сти На род не скуп-
шти не и ре фе рен дум о про ме ни те ри то ри јал ног уре ђе ња. Уста во-
твор ни ре фе рен дум оба ве зан је за по твр ђи ва ње ак та о про ме ни 
уста ва ко ји је прет ход но усво јен у На род ној скуп шти ни (кон сти ту-
тив ни ре фе рен дум). С об зи ром на то да ре ви зи ја уста ва мо же би ти 
де ли мич на у од но су на са др жи ну уста ва, ре фе рен дум мо же има ти 
и фа кул та ти ван ка рак тер ако се ме ња ју од ре ђе ни де ло ви Уста ва.31) 
Та ко ђе, ре пу блич ки ре фе рен дум ни је до зво љен у свим пи та њи ма 
за ко је је над ле жна На род на скуп шти на (члан 108. став 2. Уста ва). 

По след њи ре пу блич ки ре фе рен дум одр жан је о но вом Уста-
ву 2006. го ди не. Као и они прет ход ни, одр жан је у ван ред ним по-
ли тич ким окол но сти ма и под из го во ром да је од лу ка на ро да суд-

26) Упо ре ди ти члан 2. Уста ва РС од 1990. и члан 2. став 1. Уста ва РС од 2006. го ди не.

27) За кон о ре фе рен ду му и на род ној ини ци ја ти ви, „Слу жбе ни гла сник РС“, број 48/94 и 
11/98.

28) Члан 99. став 1. тач ка 3. Уста ва РС.

29) Чла но ви 5, 25, 31, 38, и 42. Ста ту та АП Вој во ди не, „Слу жбе ни лист АП Вој во ди не“, број 
20/14.

30) Члан 191. став 2. Уста ва РС и чл. 16, 32, 67–68. и 70 За ко на о ло кал ној са мо у пра ви, 
„Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 129/07 и 83/14 – др. за кон.

31) Ако се, exem pli ca u sa, од но се на еко ном ско уре ђе ње, над ле жност Ре пу бли ке, Устав ни 
суд, од ред бе о те ри то ри јал ном уре ђе ње, устав ност и за ко ни тост (члан 203. ст. 6–7).
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бо но сна за од бра ну те ри то ри јал ног ин те гри те та и су ве ре ни те та. 
Ре зул та ти овог ре фе рен ду ма, од но сно ат мос фе ра у ко јој је оба вље-
но гла са ње и во ђе на ре фе рен дум ска кам па ња ком про ми то ва ле су 
не са мо де мо крат ски по тен ци јал ре фе рен ду ма, већ и дру ге об ли ке 
не по сред не де мо кра ти је. 

Бо га ти је ис ку ство у ве зи са одр жа ва њем ре фе рен ду ма по сто-
ји на ло кал ном ни воу, али не оспо ра ва за кљу чак на ве ден у прет-
ход ном па су су.32) Про бле ми, да кле, ни су ве за ни са мо за област 
нор ма тив ног ре гу ли са ња овог ин сти ту та, већ и за до ма ћу прак су. 
По ред то га што је ма тич ни за кон не у са гла шен са Уста вом, очи глед-
но је и за ста рео уто ли ко што ни је у скла ду са ме ђу на род ним стан-
дар ди ма.33)

За раз ли ку од пе ти ци је (члан 56. Уста ва), на род ном ини ци-
ја ти вом се пред ла же до но ше ње или из ме на прав ног про пи са или 
на чин ре ша ва ња по ли тич ког пи та ња. Пре ма пред ме ту, раз ли ку је мо 
три вр сте на род не ини ци ја ти ве: уста во твор ну, за ко но дав ну и ре-
фе рен дум ску на род ну ини ци ја ти ву.34) Пр вом се пред ла же про ме на 
уста ва, дру гом – до но ше ње, из ме на или до пу на за ко на, а по след-
њом – гра ђа ни из но се пред лог На род ној скуп шти ни да рас пи ше ре-
фе рен дум из сво је над ле жно сти. Устав утвр ђу је и број по треб них 
пот пи са нео п хо дан за пу но ва жност на род не ини ци ја ти ве. Ма тич ни 
за кон је ма ње кон кре тан, па раз ли ку је пред лог за из ме ну или до но-
ше ње од го ва ра ју ћег ак та и ини ци ја ти ву за ре ша ва ње не ког дру гог 
пи та ња (члан 32. За ко на о ре фе рен ду му и на род ној ини ци ја ти ви).

На род на скуп шти на ни је у оба ве зи да рас пра вља о на род-
ној ини ци ја ти ви, од но сно да са др жи ну пред ло га оба ве зно увр сти 
у пар ла мен тар ни днев ни ред или ста ви на гла са ње (тзв. мо дел ди-
рект не на род не ини ци ја ти ве), па се то сма тра круп ним не до стат-
ком овог ин сти ту та. На род на скуп шти на јед но став но мо же да „са-
хра ни“ на род ну ини ци ја ти ву, без ње ног раз ма тра ња у над ле жном 
од бо ру. С дру ге стра не, су же не су мо гућ но сти да гра ђа ни са мо и-
ни ци ја тив но ре а ли зу ју на род ну ини ци ја ти ву. Због крат ког ро ка за 
при ку пља ње пот пи са (се дам да на од да на ко ји је у МУП-у озна чен 
као да тум за по че так при ку пља ња пот пи са) на род не ини ци ја ти ве 
се рет ко упу ћу ју Пар ла мен ту, а ка да се то де си он да су под но си-
о ци по ли тич ке стран ке јер рас по ла жу тех нич ким прет по став ка ма 

32) Пре ма јед ном ис тра жи ва њу, у раз до бљу од 2002. до 2010. го ди не одр жа ва ла су се у про-
се ку 42 ре фе рен ду ма у је ди ни ца ма ло кал не са мо у пра ве, од ко јих се ве ћи на (око 90%) 
од но си ла на ме сни са мо до при нос (Мој си ло вић и дру ги, нав. де ло, стр. 48). 

33) При ме ра ра ди, Пар ла мен тар на скуп шти на Са ве та Евро пе пре по ру чу је да ди рект на де-
мо кра ти ја има ве ћу уло гу у др жа ва ма чла ни ца ма (ви де ти Ре зо лу ци ју број 1547(2007).

34) Члан 107. став 1, чл. 108 и чл. 203. став 1. Уста ва.
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(но вац и ор га ни за ци о на ин фра струк ту ра).35) Иако је ја сно да је без 
по др шке у пар ла мен ту њи хо ва ини ци ја ти ва осу ђе на на не у спех, 
по ли тич ке стран ке при бе га ва ју овом сред ству ка ко би скре ну ли 
па жњу јав но сти на од ре ђе не те ме по мо ћу и мо би ли са ли сво је гла-
сач ко те ло.36) Из у зе так од овог пра ви ла је сте кам па ња не ко ли ко 
удру же ња за про ме ну За ко на о фи нан сиј ској по др шци по ро ди ца са 
де цом 2014. го ди не, али ова ак ци ја ни је има ла фор му зва нич не на-
род не ини ци ја ти ве.37) 

У је ди ни ца ма ло кал не са мо у пра ве, уме сто из ра за на род на 
ини ци ја ти ва ко ри сти се на зив – гра ђан ска ини ци ја ти ва. Раз ли ка 
из ме ђу два ин сти ту та ни је са мо се ман тич ке, већ и прав не при ро де 
– док На род на скуп шти на ни је оба ве зна да раз ма тра и од лу чу је о 
пред ло гу са др жа ним у на род ној ини ци ја ти ви, скуп шти на је ди ни це 
ло кал не са мо у пра ве мо ра да се из ја сни о гра ђан ској ини ци ја ти ви 
у од ре ђе ном ро ку, што је при бли жа ва „пра вој (ди рект ној) на род ној 
ини ци ја ти ви“.38) Ова дру га вр ста ини ци ја ти ва се че шће по кре ће, 
али ипак не до вољ но у од но су на оче ки ва ња, па то мо же би ти и 
је дан од по ка за те ља од су ства гра ђан ског ак ти ви зма и дру штве не 
со ли дар но сти, и по тре бе да се гра ђа ни упу те у пред но сти ова квог 
на чи на ко му ни ци ра ња са ло кал ном вла шћу. 

За кон о ло кал ној са мо у пра ви (члан 68) раз ли ку је ини ци ја ти-
ву ко јом се пред ла же про ме на ста ту та или до но ше ње дру гих ака та 
и ини ци ја ти ву о рас пи си ва њу ре фе рен ду ма. Овај за кон је про пи сао 
и до њи цен зус за број пот пи са гра ђа на (члан 70), док је де таљ ни је 
од ре ђи ва ње овог усло ва и про це ду ре по ве рио је ди ни ца ма ло кал не 
са мо у пра ве.39) Пред ла га чи гра ђан ске ини ци ја ти ве ни су са мо гра-
ђа ни, већ то мо гу би ти и дру ги су бјек ти (углав ном то и је су ме сне 
за јед ни це). По себ ни усло ви за под но ше ње ини ци ја ти ве за осни ва-
ње, уки да ње и про ме ну те ри то ри је је ди ни це ло кал не са мо у пра ве 

35) По след њи за бе ле же ни при мер је сте ини ци ја ти ва Срп ске ра ди кал не стран ке, ван пар ла-
мен тар не пар ти је, ко ја је под не ла На род ној скуп шти ни 30.000 пот пи са за сме ну пред-
сед ни ка Ре пу бли ке Ср би је кра јем ја ну а ра 2015. го ди не (ви де ти: „Ра ди ка ли пре да ли 
пот пи се за сме ну Ни ко ли ћа“, http://www.da nas.rs/da na srs/po li ti ka/ra di ka li_pre da li_pot pi-
se_za_sme nu_ni ko li ca.56.html?news_id=296265 по се ће но 29. ја ну а ра 2015. го ди не.

36) По зна ти су при ме ри ини ци ја ти ве за сма ње ње бро ја по сла ни ка (Срп ска на пред на стран-
ка, 2011) или про ме не се та за ко на ко ја је пред ла га ла јед на од стра на ка вла да ју ће ко а ли-
ци је (Г17 плус, 2011).

37) По ред на род не ини ци ја ти ве по сто ји и обич на ини ци ја ти ва. Обич ну ини ци ја ти ву мо же 
под не ти сва ки гра ђа нин, удру же ње, ор га ни за ци ја или др жав ни ор ган дру гом др жав ном 
ор га ну. За ње но под но ше ње по треб но је ис пу ни ти ми ни мал не усло ве, као што је по пу-
ња ва ње од ре ђе ног об ра сца.

38) О пред ло гу ко ји је са др жан у гра ђан ској ини ци ја ти ви, скуп шти на је ду жна да одр жи 
рас пра ву и да до ста ви обра зло жен од го вор гра ђа ни ма у ро ку од 60 да на од да на до би ја-
ња пред ло га (члан 68. став 2. За ко на о ло кал ној са мо у пра ви).

39) Чла но ви чл. 8 и 12. За ко на о ло кал ној са мо у пра ви. 
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пред ви ђе ни су и За ко ном о те ри то ри јал ној ор га ни за ци ји Ре пу бли-
ке Ср би је (члан 12). 

Збор гра ђа на ре гу ли сан је по себ ним чла ном За ко на о ло кал-
ној са мо у пра ви (члан 69), али то ни је но ва ин сти ту ци ја у на шем 
прав ном си сте му јер је по сто ја ла и на кон Дру гог свет ског ра та. 
На збо ру гра ђа на, ко ји се ор га ни зу је на де лу те ри то ри је је ди ни-
це ло кал не са мо у пра ве, рас пра вља се о пи та њи ма из над ле жно сти 
је ди ни це ло кал не са мо у пра ве и усва ја ју зах те ви и пред ло зи ко ји 
се до ста вља ју ло кал ним ор га ни ма вла сти и ло кал ним слу жба ма. 
Оба ве за је ових ор га на, пре све га скуп шти не, да раз мо тре зах те ве 
и да о то ме оба ве сте гра ђа не у ро ку од 60 да на од одр жа ва ња збо-
ра. Збор гра ђа на, иако зна ча јан ка нал за раз ви ја ње де мо кра ти је са 
ни зом пред но сти за уна пре ђи ва ње ква ли те та жи во та гра ђа на, ни је 
за жи вео у прак си што за кљу чу је мо и на осно ву ин фор ма ци ја о на-
чи ну ње го вог ко ри шће ња у прак си.40)

ЗА КЉУЧ НА РАЗ МА ТРА ЊА

У Ре пу бли ци Ср би ји уре ђе на су два основ на об ли ка не по-
сред не де мо кра ти је (ре фе рен дум и на род на ини ци ја ти ва). У је ди-
ни ца ма ло кал не са мо у пра ве, осим ре фе рен ду ма а за раз ли ку од ре-
пу блич ког ни воа, по сто ји ва ри јан та ди рект не на род не ини ци ја ти ве 
(гра ђан ска ини ци ја ти ва) и збор гра ђа на. Ма тич ни, си стем ски за кон 
о ре фе рен ду му и на род ној ини ци ја ти ви пре ва зи ђен је и не ус кла ђен 
са Уста вом,41) и дру гим про пи си ма. По ред то га што са др жи не пре-
ци зне и ре стрик тив не од ред бе, по сто је и прав не пра зни не ко је тре-
ба по пу ни ти. Раз лог очу ва но сти овог ак та, што је ина че не у о би ча-
је но за ве о ма не ста би лан нор ма тив ни ам би јент у Ср би ји, све до чи 
о не за ин те ре со ва но сти вла да ју ћих ели та за ре фор ми са њем по ли-
тич ких ин сти ту ци ја. Нај о збиљ ни ји по ку шај до но ше ња но вог за-
ко на о ре фе рен ду му и на род ној ини ци ја ти ви про пао је на кон из бо-
ра одр жа них 2012. го ди не, јер но ва вла да ни је на ста ви ла по сао на 
до но ше њу овог ак та.42) У дру гим про пи си ма, та ко ђе на и ла зи мо на 

40) Тек у го то во сва кој ше стој је ди ни ци ло кал не са мо у пра ве гра ђа ни су ко ри сти ли пра во на 
збор (у 35 је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве у раз до бљу од 2002. до 2010. го ди не. У че ти ри 
оп шти не одр жа но је око 80 од сто укуп ног бро ја збо ро ва (Мој си ло вић и дру ги, нав. де ло, 
стр. 42).

41) Под се ћа мо да је про те као оп шти рок за уса гла ша ва ње прав ним про пи са са Уста вом 
кра јем 2008. го ди не (ви де ти члан 15. Устав ног за ко на за спро во ђе ње Уста ва Ре пу бли ке 
Ср би је).

42) На црт за ко на о из ме на ма и до пу на ма За ко на о ло кал ној са мо у пра ви (члан 18) са чи њен 
је у Ми ни стар ству ре ги о нал ног раз во ја и ло кал не са мо у пра ве (http://www.mrrls.gov.rs/
no de/444, по се ће но, 18. ју ла 2014) и одо брен је од Ве не ци јан ске ко ми си је (Европ ска 
ко ми си ја за де мо кра ти ју пу тем пра ва (Draft Opi nion on the Draft Law on Re fe ren dum 
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огра ни че ња про кла мо ва них пра ва. Ста ти стич ки по ка за те љи ука зу-
је на не до вољ ну за сту пље ност на ве де них об ли ка не по сред не де мо-
кра ти је у прак си. Дру га од ли ка је сте и не сра змер на ди стри бу ци ја, 
њи хо во ко ри шће ње са мо у јед ном бро ју је ди ни ца ло кал не са мо у-
пра ве43) У ор га ни зо ва њу збо ро ва и гра ђан ских ини ци ја ти ва но се ћу 
уло гу има ју ме сне за јед ни це, док удру же ња гра ђа на и не вла ди не 
ор га ни за ци је ма ње су за ин те ре со ва ни. На по слет ку, пре ли ми нар-
не ана ли зе нас упу ћу ју на то да ди рект на де мо кра ти ја не ма ве ћи 
ствар ни зна чај и уло гу у по ли тич ком жи во ту. На од ре ђе не узро ке 
ова квог ста ња (не а де ква тан нор ма тив ни оквир) већ смо ука за ли, а 
по ред то га ис пи та ће мо и по врат ни ути цај раз ли чи тих де мо крат-
ских про це са (као што је пра во на са мо ор га ни зо ва ње, гра ђан ски 
ак ти ви зам и по ли тич ку пар ти ци па ци ју).

*

Овај пре ли ми нар ни пре сек нај но ви јег ста ња раз во ја ин сти-
ту ци ја не по сред не де мо кра ти је у Ср би ји на ме ће за кљу чак о сла-
бље њу и не стан ку ина че вр ло оскуд них прак си и ин сти ту та не по-
сред не де мо кра ти је – ка ко у прав но-нор ма тив ном сми слу, та ко и 
фак тич ки, у жи во ту дру штва на ло кал ном, ре ги о нал ном и на ци о-
нал ном ни воу. Ни ска пар ти ци па ци ја гра ђа на у ре ша ва њу жи вот них 
про бле ма у окви ру по сто је ћег ин сти ту ци о нал ног ам би јен та го во ри 
у при лог те зи о стал но ра сту ћој за ви сно сти ста нов ни штва од од-
лу ка ви ших ор га на вла сти. Сти че се ути сак да се уко ре ни ло ве о ма 
сна жно оче ки ва ње гра ђа на да и нај ло кал ни је про бле ме јед не за јед-
ни це тре ба да ре ши не ка од њих уда ље на, ви ша ин стан ца – би ло 
да је реч о вла сти на ло ка лу, ре ги о ну или др жав ном ни воу. Очи 
гра ђа на, та ко, би ва ју упр те у „оне го ре“ од ко ји се оче ку је да до-
но се од лу ке и ре ша ва ју те ку ће про бле ме. Ло кал ни ор га ни вла сти 
са сво је стра не та ко ђе упу ћу ју по глед на ви ше ор га не вла сти без 
ко јих се не усу ђу ју да са мо стал но до но се од лу ке. У та квом ам би-
јен ту вер ти кал не ди стри бу ци је мо ћи и ви со ке цен тра ли за ци је не ма 
ме ста за истин ску са мо у пра ву ка ко ста нов ни штва на ло ка лу та ко и 
гра ђа на уоп ште. 

Као што је већ на го ве ште но, исто ри јат не по сред не де мо кра-
ти је у Ср би ји по слу жи ће као илу стра ци ја јед ног оп шти јег трен да 
уоч љи вог и у раз ви је ни јим де мо кра ти ја ма. Исто риј ско ис ку ство 
еро зи је об ли ка не по сред не де мо кра ти је у Ср би ји пред ста вља са мо 
дра стич ни ји при мер до ми на ци је иде ја цен тра ли зма и вер ти кал не 

and Ci vil Ini ti a ti ve of Ser bia, CDL-EL(2010)007-e, http://www.ve ni ce.coe.int/web forms/do-
cu ments/?pdf=CDL-EL(2010)007-e (по се ће но 18. ју ла 2014. го ди не).

43) Мој си ло вић и дру ги, нав. де ло, стр. 51.



СПМ број 1/2015, година XXII, свеска 47. стр. 71-92.

90

рас по де ле мо ћи као основ них по ли тич ких вред но сти са вре ме ног 
дру штва.44) По мо ћу исто риј ске и прав но-нор ма тив не ана ли зе овог 
про це са отва ра се ши ри про стор за те о риј ске уви де у ка рак тер и 
вред но сни пе ди гре са вре ме ног дру штва.45) На та кав на чин ства ра ју 
се прет по став ке за про ми шља ње дру га чи је по ли тич ке па ра диг ме у 
ко јој иде је спон та ног дру штве ног по рет ка и на род не са мо у пра ве, 
иде је де цен тра ли за ци је, сла бе цен трал не вла сти и ја ког „ло ка ла“ 
игра ју ис так ну ту уло гу. 
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DI RECT DE MOC RACY IN SER BIA

Ba sic Gu i de li nes and Met ho do lo gi cal Con si de ra tions 
 of the Re se arch Pro ject: “Ex pe ri en ces and 

Perspecti ves of Di rect De moc racy in Ser bia”

Re su me
This pa per pre sents an in tro duc tion to the aut hors’ up co ming re-

se arch pro ject ba sed on in ve sti ga tion of in sti tu ti ons of di rect de moc-
racy in Ser bia. The first part of the re se arch pro ject is cen te red aro und 
the o re ti cal de fi ni tion of the con cept of di rect de moc racy. The se cond 
part will emp ha si ze the hi sto ri cal aspect of the ex pe ri en ce of in sti tu ti-
ons of di rect de moc racy of mo re than two cen tu ri es of mo dern Ser bian 
de ve lop ment. The third part will be fo cu sed on the la test pe riod – the 
tran si ti o nal ex pe ri en ce of im ple men ta tion of exi sting di rect de moc ra tic 
in sti tu ti ons. He re, par ti cu lar at ten tion will be de vo ted to nor ma ti ve and 
le gal analyses of the is sue. In the fo urth and fi nal part of the study, the 
in ten tion is to in di ca te ca u ses of a very low ci ti zen par ti ci pa tion at all 
le vels and sphe res of so cial li fe. In this way a ba sis for re flec tion on 
dif fe rent forms and di rec ti ons of so cial or ga ni za tion will be outli ned: 
de par ting from de eply en tren ched po li ti cal pa ra digm of mo dern world 
with its cen tra li zed system and top-down li ne ar tran sfer of po wer and 
de ci sion-ma king to wards highly de cen tra li zed and dis per si ve down-to-
the-top mo del of ci ti zens par ti ci pa tion and de ci sion-ma king in po li ti cal 
li fe.
Keywords: di rect de moc racy, re pre sen ta ti ve de moc racy, cen tra li za tion, ho ri-

zon tal and ver ti cal di stri bu tion of po wer, self-go vern ment, re fe-
ren dum, po pu lar ini ti a ti ve.

* Овај рад је примљен 12. фебруара 2015. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 09. марта 2015. године.
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СРБИЈА И 
ПОЛИТИЧКИ ПРОЦЕСИ 

 И МОДЕЛИ

* Овај рад је на стао у окви ру про јек та бр. 179009, ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство про све-
те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је.

ДејанБурсаћ
Институтзаполитичкестудије,Београд

ВЕТО ИГРАЧИ 
 У ПОЛИТИЧКОМ СИСТЕМУ  

СРБИЈЕ*

Са же так

На сто ја ње ауто ра је да утвр ди ко ји ве то игра чи се мо гу ја ви-
ти то ком про це са до но ше ња од лу ка, пре све га за ко но дав ног про-
це са, у Ре пу бли ци Ср би ји. У скла ду с тим, аутор ис тра жу је кон-
сте ла ци ју ве то игра ча у ак ту ел ној ин сти ту ци о нал ној и пар тиј ској 
по став ци, ко ја је зна чај но из ме ње на на кон из бо ра у мар ту 2014. 
го ди не. Број ве то игра ча, њи хо ве уну тра шње ка рак те ри сти ке и ме-
ђу соб ни од но си утвр ђу ју се на осно ву при сту па Џор џа Це бе ли са, 
аме рич ког по ли ти ко ло га, ко ји је те о ри ју ве то игра ча увео у глав ни 
ток по ли тич ких на у ка. Це бе лис ис тра жу је ути цај ве то игра ча на 
ле ги сла тив ни ста тус кво, од но сно на ста бил ност по ли ти ка, што је 
не за ви сна ва ри ја бла ко ја мо же би ти ве о ма за ни мљи ва у кон тек сту 
тран зи ци о них др жа ва, у ко ји ма су про ме не за ко на че сто нео п ход не 
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– ка ко због уну тра шњих зах те ва дру штва, та ко и због ме ђу на род но 
при хва ће них оба ве за.
Кључ не ре чи: ве то игра чи, за ко но дав ни про цес, Џорџ Це бе лис, по ли тич-

ки си стем Ср би је, Вла да, На род на скуп шти на, пред сед ник 
Ре пу бли ке, ста бил ност

УВОД

Ве то се у по ли тич ким на у ка ма пр во бит но по ја вио као по јам 
ко ји озна ча ва фор мал ну ак ци ју усме ре ну на јед но стра но за у ста-
вља ње или бло ки ра ње не ке од лу ке. Нај по зна ти ји при мер до ла зи 
из обла сти ме ђу на род них од но са, у сми слу пра ва ве та ко је по се-
ду ју стал не чла ни це Са ве та без бед но сти УН. У кон тек сту ком па-
ра тив них по ли тич ких си сте ма, по јам пре вас ход но су сре ће мо као 
пред сед нич ки ве то, пре ро га тив ше фа др жа ве да, у по је ди ним по-
ли тич ким си сте ми ма, бло ки ра (или од ло жи) усва ја ње од ре ђе ног 
за кон ског ак та. Пра во ве та оно ме ко га по се ду је даје могућност да 
не ке од лу ке спре чи – али не и да усва ја од лу ке или да им ме ња су-
шти ну. У кон тек сту на шег ра да, схва та ње ве та је ма ње фор мал но, 
те се ве то игра чем сма тра би ло ко ји ак тер чи ји при ста нак је нео п-
хо дан за до но ше ње или из ме ну не ке по ли ти ке.1)

Кон цепт ве то игра ча до би ја на зна ча ју крајем 20. ве ка, са ра-
до ви ма Џор џа Це бе ли са (енг. GeorgeTsebelis). Це бе лис је фо кус 
ис тра жи ва ња по ли ти ко ло га по ме рио на спе ци фич не ве то игра че 
као не за ви сну ва ри ја блу; док је као за ви сну ва ри ја блу по ста вио 
ста бил ност по ли ти ка, од но сно ста бил ност ре жи ма (уме сто до та да-
шњих кон це па та по пут кон со ли да ци је де мо кра ти је или до бре вла-
да ви не).2) Пре ци зни је, не за ви сна ва ри ја бла у Це бе ли со вој те о ри ји 
је пре вас ход но ка па ци тет за про ме ну по ли ти ка, из ко је се из во ди 
ста бил ност по ли ти ка (енг. policystability).

Те о ри ја ве то игра ча сво је па ра диг мат ско уте ме ље ње на ла зи 
у те о ри ји ига ра, а Це бе лис кроз њу об ја шња ва ис хо де раз ли чи тих 
по ли тич ких си сте ма, са фо ку сом на ис хо де у за ко но дав ном по ступ-
ку. Он је при ме нио свој при ступ на раз ли чи те аспек те по ли тич ког 
жи во та, ана ли зи ра ју ћи ис хо де у ра зним обла сти ма, од струк ту ра 
бу џе та до про це са до но ше ња од лу ка у ЕУ.3) Од та да, низ ауто ра је 

1) Ge or ge Tse be lis, „De ci sion Ma king in Po li ti cal Systems: Ve to Players in Pre si den ti a lism, Par-
li a men ta rism, Mul ti ca me ra lism and Mul ti partysm“, BritishJournalofPoliticalScience,Vol. 
25, No. 3, Cam brid ge Uni ver sity Press, 1995, p. 301.

2) Ro bert El gie, „From Linz to Tse be lis: three ways of pre si den tial/par li a men tary stu di es?“,De-
mocratisation, 12:1, Ro u tled ge, 2005, p. 107.

3) Исто, p. 116.
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при хва тио овај при ступ, по ку ша ва ју ћи да об ја сни ис хо де у ви ше 
сфе ра: по пут еко ном ских ис хо да у др жа ва ма у раз во ју или успе ха 
тран зи ци је у ис точ ној Евро пи.4) При мен љи вост на низ по ли тич ких 
си сте ма, без об зи ра на ин сти ту ци о нал ни или исто риј ски кон текст, 
усло ви ло је по пу лар ност ове те о ри је. Ипак, циљ овог ра да ни је да 
ана ли зи ра кон крет не ис хо де по ли ти ка уну тар срп ског си сте ма, већ 
да иден ти фи ку је кон сте ла ци ју ве то игра ча ко ји уче ству ју у про це-
су до но ше ња од лу ка. У ту свр ху, пр во ће мо раз мо три ти те о ри ју о 
ве то игра чи ма, а за тим ће мо се по све ти ти иден ти фи ка ци ји ин сти-
ту ци о нал них, пар тиј ских и оста лих ве то игра ча у Ср би ји, те рас-
пра ви о њи хо вом бро ју, осо бе но сти ма и ме ђу соб ном од но су. На 
кра ју, да ће мо суд о тре нут ној кон сте ла ци ји ве то игра ча у по ли тич-
ком си сте му Ср би је, као и о им пли ка ци ја ма ко је они има ју на ста-
бил ност по ли ти ка и по ли тич ки жи вот уоп ште.

ТЕ О РИЈ СКИ КОН ЦЕПТ ВЕ ТО ИГРА ЧА

Ве то играч је политички ак тер ко ји има мо гућ ност да спречи 
доношење од лу ка, од но сно, у Це бе ли со вој де фи ни ци ји, да спре чи 
про ме ну ста ту са кво. Ве то играч је та ко онај ко мо же да бло ки ра 
усва ја ње не ке по ли ти ке.5)

Це бе лис обра зла же да је, да би се про ме ни ле по ли ти ке, по-
тре бан при ста нак од ре ђе ног бро ја ин ди ви ду ал них или ко лек тив-
них ак те ра. Број, кон фи гу ра ци ја и ме ђу соб ни од но си тих ак те ра 
се раз ли ку ју од др жа ве до др жа ве. Игра чи мо гу би ти ин сти ту ци је, 
ин ди ви ду ал ци, пар ти је, гру пе и слич но. Це бе лис је по себ но иден-
ти фи ко вао две за себ не вр сте ве то игра ча: ин сти ту ци о нал не (фор-
мал но од ре ђе ни уста вом јед не зе мље) и пар тиј ске (про из и ла зе из 
спе ци фич но сти по ли тич ког жи во та – а од но се се на кон сте ла ци ју 
сна га у пар ла мен ту, те сто га за ви се од пар тиј ског и пре све га из-
бор ног си сте ма). Сва ки по ли тич ки си стем са др жи од ре ђе ни број 
ве то игра ча и спе ци фич ну кон фи гу ра ци ју –уну тра шње осо бе но сти 
сва ког од њих и њи хо ве ме ђу соб не иде о ло шке раз ли ке, ко је усло-
вља ва ју по ли тич ке ис хо де у по ку ша ју про ме не ста ту са кво. 

Кон цепт ста ту са кво у обла сти по ли ти ка је је дан од кључ них 
пој мо ва Це бе ли со вог при сту па. Уло га ве то игра ча ме ри се пре ма 

4) За ви ше ви де ти: Mark Hal ler berg, „Em pi ri cal Ap pli ca ti ons of Ve to Player Analysis and In-
sti tu ti o nal Ef fec ti ve ness“, ReformProcessesandPolicyChange:VetoPlayersandDecision-
MakinginModernDemocracies (eds. Th. Ko e nig, G. Tse be lis, M. De bus), Sprin ger, 2011, 
pp. 21-42.

5) Де фи ни ци је, кла си фи ка ци је и ка рак те ри сти ке ве то игра ча у овом по гла вљу су на ве де не 
на осно ву: Ge or ge Tse be lis, „De ci sion Ma king in Po li ti cal Systems: Ve to Players in Pre si den-
ti a lism, Par li a men ta rism, Mul ti ca me ra lism and Mul ti partysm“, British JournalofPolitical
Science,Vol. 25, No. 3, Cam brid ge Uni ver sity Press, 1995, pp. 289-325.
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ка па ци те ту раз ли чи тих по ли тич ких си сте ма да про из ве ду за ко-
но дав ну про ме ну, од но сно пре ма мо гућ но сти ак те ра да уче ству ју 
у тој про ме ни. Кон фи гу ра ци ја ве то игра ча у сва кој зе мљи ути че 
на ис хо де по ли ти ка, те ге не ри ше ве ћи или ма њи ни во по ли тич ке 
ста бил но сти.6) Ни во ста бил но сти је ди рект но по ве зан са ста ту сом 
кво, те је ди рект но про пор ци о на лан бро ју ве то игра ча: што ви ше 
ве то игра ча, ве ћа је шан са да ће не ко бло ки ра ти од лу ке, те је ма-
ња мо гућ ност про ме не по ли ти ка – што ре зул ти ра ви шим ни во ом 
по ли тич ке ста бил но сти. Це бе лис ар гу мен ту је да је у по ли тич ким 
си сте ми ма са мно го ве то игра ча до но ше ње зна чај них си стем ских 
за ко на ве о ма те шко.

По ред бро ја ве то игра ча, још два фак то ра ути чу на ис ход ле-
ги сла тив ног про це са. Пр ви је кон гру ен ци ја, од но сно по ду дар ност 
игра ча. Под тим се под ра зу ме ва раз ли ка у иде о ло шким и про грам-
ским ста во ви ма из ме ђу политичких актера. Што је ова дис тан ца 
ве ћа, то је мо гућ ност кон сен зу са ме ђу ак те ри ма ма ња, те се сма-
њу је по тен ци јал за про ме ну по ли ти ке, тј. по ве ћа ва се ста бил ност 
си сте ма. Дру ги фак тор је ин тер на ко хе зи ја по је ди нач них игра ча, 
од но сно ве ли чи на је згра (енг. yolk, жу ман це). Што је ин тер но је-
згро ма ње, то уну тар игра ча по сто ји ве ћа ко хе зи ја. Нај ве ћу ко хе зи-
ју по се ду ју ин ди ви ду ал ни ве то игра чи. Ствар је не што ком пли ко-
ва ни ја ка да се ра ди о пар тиј ским ве то игра чи ма, тј. о по ли тич ким 
стран ка ма. Од нос уну тра шње ко хе зи је и ста бил но сти је ком плек-
сан. Иако Це бе лис пр во бит но сма тра да ве ћа ко хе зив ност сма њу је 
мо гућ ност про ме не по ли ти ка, од но сно до при но си ве ћој ста бил но-
сти, он на кнад но об ја шња ва да је то слу чај са ве то игра чи ма у ко-
ји ма се од лу ке до но се про стом ве ћи ном; док тамо где је за од лу ке 
нео п ход на ква ли фи ко ва на ве ћи на или кон сен зус, ста бил ност опа да 
са ве ћом ко хе зи јом.7)

Ова три фак то ра (број, дис тан ца и ко хе зи ја) за јед но чи не кон-
сте ла ци ју ве то игра ча ко ју по се ду је сва ки по ли тич ки си стем. Та ко 
по ста вље на, те о ри ја нам омо гу ћа ва пред ви ђа ња на те му ста бил но-
сти од ре ђе ног ре жи ма или вла де. Као што смо на гла си ли, циљ ра да 
ни је да утвр ђу је ис хо де по ли ти ка (за то би би ла нео п ход на сту ди ја 
слу ча ја на од ре ђе ну те му). Наш циљ је да утвр ди мо ко ји су то ин-
сти ту ци о нал ни и пар тиј ски игра чи у по ли тич ком жи во ту Ср би је и 

6) По ли тич ка ста бил ност се, у кон тек сту овог ра да, од но си на policystability, а не на po-
liticalstability –да кле на ста бил ност кон крет них по ли ти ка, а не по ли тич ког си сте ма у 
це ли ни (ма да мо же да има и та кве по сле ди це).

7) За рас пра ву о од но су ко хе зи је ве то игра ча и ста бил но сти, ви де ти: Chri stop h O berst, Brin-
gingCohesionIn, pa per pre sen ted at the 5th EC PR Gra du a te Stu dent Con fe ren ce, Uni ver sity 
of Innsbruck, 3-5 July 2014, до ступ но на: http://www.ec pr.eu/Events/Pa per De ta ils.aspx?Pa-
pe rID=17299&Even tID=13, по след њи пут при сту пље но 20. 08. 2014.
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ко је су њи хо ве ка рак те ри сти ке, ко је чи не кон сте ла ци ју ве то игра ча 
у за ко но дав ном про це су у Ср би ји.

ИН СТИ ТУ ЦИ О НАЛ НИ ВЕ ТО ИГРА ЧИ

Пре ма Уста ву из 2006. го ди не, пра во пред ла га ња за ко на има-
ју на род ни по сла ни ци, Вла да, скуп шти на ауто ном не по кра ји не или 
30 хи ља да би ра ча.8) Ме ђу тим, за кон текст ве то игра ча, пра во пред-
ла га ња ни је ре ле вант но – бит ни је је ко има моћ да бло ки ра до но-
ше ње одлукa. Ин сти ту ци о нал ним ак те ри ма у том сми слу сма тра мо 
На род ну скуп шти ну (од но сно, пар ла мен тар ну ве ћи ну) и пред сед-
ни ка Ре пу бли ке. 

Вла да, као нај ве ћи пред ла гач за ко на, што је уоби ча је но у 
пар ла мен тар ном си сте му, је сте ак тер у ле ги сла тив ном про це су, 
али ми упра во у овом кон тек сту мо же мо из јед на чи ти вла ду и пар-
ла мен тар ну ве ћи ну као јед ног ак те ра, од но сно по сма тра ти их као 
јед ног ве то игра ча – бу ду ћи да у пар ла мен тар ном си сте му вла да 
и скуп штин ска ве ћи на до ла зе из истих по ли тич ких пар ти ја, нај-
че шће ко а ли ци ја, те да упра во та ве ћи на би ра вла ду. И Це бе лис 
сма тра да су ин сти ту ци о нал ни ве то игра чи че сто по ду дар ни, те да 
ле ги сла тив ни ис хо ди у том сми слу ви ше за ви се од пар тиј ских ве то 
игра ча.9) Ван ред но, за ко не у пар ла мен ту мо же да из гла са и ве ћи на 
ко ја не чи ни вла ду, али то је пи та ње за сле де ће по гла вље, ко је ће се 
ба ви ти пар тиј ским ак те ри ма. Уоста лом, због спе ци фич них по сле-
ди ца ко је та кви слу ча је ви мо гу има ти у пар ла мен тар ном си сте му, 
то се не де ша ва че сто.

Пред сед ник Ре пу бли ке је слу чај ко ји вре ди по себ но раз мо-
три ти. Пред сед ник, по Уста ву,10) има пра во су спен зив ног ве та – 
пра во да од би је да про гла си за кон. Ме ђу тим, пи та ње је да ли га 
то чи ни ве то игра чем, бу ду ћи да је овај ве то ипак мо гу ће за о би ћи, 
од но сно пре гла са ти у пар ла мен ту? Да би ово утвр ди ли, мо ра мо се 
упу сти ти у рас пра ву о ка рак те ру ин сти ту ци је пред сед ни ка, од но-
сно о при ро ди по ли тич ког си сте ма у Ср би ји уоп ште. 

Да ли по ли тич ки си стем у Ср би ји мо же мо сма тра ти по лу-
пред сед нич ким? Уоп ште не де фи ни ци је сма тра ју се ми пре зи ден ци-
ја ли змом сва ки по ли тич ки си стем ко ји има не по сред но иза бра ног 

8) Чл. 107. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, Слу жбе ни гла сник РС, Бе о град, бр. 98/06.

9) Ge or ge Tse be lis, „De ci sion Ma king in Po li ti cal Systems: Ve to Players in Pre si den ti a lism, Par-
li a men ta rism, Mul ti ca me ra lism and Mul ti partysm“, BritishJournalofPoliticalScience,Vol. 
25, No. 3, Cam brid ge Uni ver sity Press, 1995, pp. 308-311.

10) Чл. 113. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, Слу жбе ни гла сник РС, Бе о град, бр. 98/06.
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пред сед ни ка. Ства ри се ком пли ку ју уко ли ко при ме ни мо не ку од 
стрикт ни јих де фи ни ци ја. Диверже узима у об зир оба ве зно при су-
ство три еле мен та у уста ву не ке зе мље, ка ко би по твр ди ли да се 
ра ди о по лу пред сед нич ком си сте му: не по сред ни из бо ри за ше фа 
др жа ве, зна чај на устав на овла шће ња пред сед ни ка, и па ра лел но по-
сто ја ње пар ла мен тар но иза бра ног ше фа вла де ко ји та ко ђе по се ду је 
зна чај не из вр шне мо ћи.11) Шта, у кон тек сту ве то игра ча, зна чи син-
таг ма „зна чај на овла шће ња“ (енг.quiteconsiderablepowers)? Не-
ма ју сви не по сред но иза бра ни пред сед ни ци мо гућ ност ве ти ра ња 
од лу ка, а он да ка да има ју, њи хов ве то се го то во увек мо же за о би ћи, 
од но сно над гла са ти у за ко но дав ном те лу.12)

Пред сед ник у Ср би ји је сте не по сред но иза бран, па ра лел но 
са њим постоји председник Вла де као шеф ег зе ку ти ве, а пред сед-
ник та ко ђе по се ду је од ре ђе на овла шће ња у оба вља њу за ко но дав не 
вла сти. Пред сед ник Ре пу бли ке има пра во про мул га ци је – ду жан је 
да у ро ку од 15 да на од из гла са ва ња за ко на до не се указ о про гла-
ше њу.13) У су прот ном, он мо же да вра ти за кон На род ној скуп шти-
ни на по нов но од лу чи ва ње. За кон о пред сед ни ку Ре пу бли ке пре-
ци зи ра раз ло ге због ко јих се ве то мо же ста ви ти, што је из ли шно, 
јер је на ве ден го то во сва ки прав ни или по ли тич ки раз лог.14) Да би 
скуп шти на по но во усво ји ла ве ти ра ни за кон, ни је до вољ на про ста, 
већ ап со лут на ве ћи на гла со ва свих по сла ни ка. Уко ли ко је за кон по-
но во из гла сан, пред сед ник је ду жан да га про гла си. Та ко ђе, уста во-
твор ци су пред ви де ли да, уко ли ко пред сед ник Ре пу бли ке не до не се 
указ о про гла ше њу за ко на у пред ви ђе ном ро ку, то чи ни пред сед ник 
На род не скуп шти не.15)

Из све га то га про из и ла зи на ша оце на уло ге пред сед ни ка Ре-
пу бли ке: иако га мо же мо сма тра ти ве то игра чем, он је из у зет но 
слаб ве то играч. Као што смо ре кли, прак тич но у сва ком по ли тич-
ком си сте му ве то пред сед ни ка мо же би ти обо рен или пре гла сан, 
та ко да, стрикт но по сма тра но, пред сед ник ни у јед ном пар ла мен-
тар ном си сте му не мо же би ти ве то играч. Ипак, због пра ва су спен-
зив ног ве та, иако не мо же бло ки ра ти за кон, он мо же ути ца ти на 
ње го во до но ше ње или из ме ну, те га ипак убра ја мо у вето игра че.

11) На осно ву: Ro bert El gie, „Se mi-Pre si den ti a lis: Con cepts, Con se qu en ces and Con te sting Ex-
pla na ti ons“, PoliticalStudiesReview, vol. 2, 2004, p. 316.

12) Ge or ge Tse be lis, „De ci sion Ma king in Po li ti cal Systems: Ve to Players in Pre si den ti a lism, Par-
li a men ta rism, Mul ti ca me ra lism and Mul ti partysm“, BritishJournalofPoliticalScience,Vol. 
25, No. 3, Cam brid ge Uni ver sity Press, 1995, p. 305. 

13) Чл. 113. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, Слу жбе ни гла сник РС, Бе о град, бр. 98/06.

14) На осно ву: Мар ко Пеј ко вић, „По ло жај ше фа др жа ве у по ли тич ком си сте му Ср би је“, 
Српскаполитичкамисао, 2/2010, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, стр. 116.

15) Чл. 113. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, Слу жбе ни гла сник РС, Бе о град, бр. 98/06.
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По сто ји још јед на спе ци фич ност у ве зи са ин сти ту ци јом 
пред сед ни ка у не кон со ли до ва ној де мо кра ти ји по пут Ср би је – а то 
је не фор мал на моћ ко ју пред сед ник по се ду је, а ко ја се обич но ве-
зу је за ње го ву лич ност или пар тиј ску при пад ност, тј. ранг у пар тиј-
ској хи је рар хи ји и ге не рал но од но си ма мо ћи у по ли тич ком жи во ту. 
Све до ци смо да по лу пред сед нич ки си стем, ка кав по не ким де фи-
ни ци ја ма по сто ји у Ср би ји, ва ри ра од сла бог до ја ког пред сед ни ка 
у за ви сно сти од ка рак те ри сти ка осо бе ко ја у од ре ђе ном тре нут ку 
др жи ту позицију. Председник као ак тер у по ли тич ком си сте му је 
имао мно го ја чу уло гу за вре ме ман да та Бо ри са Та ди ћа, што због 
лич не ха ри зме, што због ње го ве ли дер ске по зи ци је у окви ру вла да-
ју ће пар ла мен тар не пар ти је – ко ја му је омо гу ћи ла да не фор мал но 
упо тре бља ва не што ши ра овла шће ња од уста вом про пи са них. Са 
дру ге стра не, ак ту ел ни пред сед ник Ни ко лић, бу ду ћи да је на пу стио 
ру ко во ђе ње вла да ју ћом стран ком, не ма ту мо гућ ност, те је и ње го-
ва сна га као ве то игра ча у за ко но дав ном про це су, али и уло га у по-
ли тич ком си сте му уоп ште, до не кле ума ње на. Ове спе ци фич но сти 
су показатељ проблема са ко ји ма се суочавају младе де мо кра ти је 
са ве ли ким бро јем ин сти ту ци о нал них ма на, али и зна чај ним де фи-
ци том по ли тич ке кул ту ре.

ПАР ТИЈ СКИ ВЕ ТО ИГРА ЧИ

Пар тиј ски ве то игра чи у ле ги сла тив ном про це су се, по пра-
ви лу, на ла зе у пар ла мен ту и чи не их по сла нич ке гру пе, тј. по ли тич-
ке пар ти је. Њих пре вас ход но од ре ђу је из бор ни си стем јед не зе мље. 
По Сар то ри ју,16) ве ћин ски јед но кру жни из бор ни си стем ре зул ти ра 
дво стра нач ким пар тиј ским си сте мом; а при ме ње но на Це бе ли со ву 
те о ри ју – пар ла мен том у ком има мо са мо јед ног ве то игра ча, јер 
јед на по ли тич ка стран ка чи ни ве ћи ну, а дру га опо зи ци ју. Са дру ге 
стра не, ве ћин ски дво кру жни, као и про пор ци о нал ни из бор ни си-
сте ми, ре зул ти ра ју ви ше стра нач ким пар тиј ским си сте ми ма, са раз-
ли чи тим ни во и ма фраг мен та ци је – што по ве ћа ва број ве то игра ча 
у пар ла мен ту, у за ви сно сти од бро ја чла но ва вла да ју ће ко а ли ци је. 
На ево лу ци ју и ни во фраг мен ти ра но сти пар тиј ског си сте ма ути чу 
и дру ги фак то ри, по пут дру штве них рас це па, те со ци јал ног и исто-
риј ског кон тек ста јед ног дру штва.

Ка да до ђе мо до бро ја по ли тич ких пар ти ја ко је мо гу да ути чу 
на до но ше ње за ко на, на и ла зи мо на про блем. Ши ро ке пред из бор не 

16) На осно ву: Ђо ва ни Сар то ри, Упоредниуставниинжењеринг, Фи лип Ви шњић, Бе о град, 
2003, стр. 48–50.
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и, по сле дич но, по сти збор не коалиције, честа су по ја ва у срп ској 
по ли ти ци. При хва ће но је ми шље ње да про пор ци о нал ни си стем, уз 
по сто ја ње из бор ног цен зу са, „те ра“ пар ти је у ко а ли ци је.17) Из бор на 
пра ви ла и ме ха ни зми рас по де ле ман да та у овом из бор ном си сте му 
да ју до дат ни под сти цај за пред из бор но удру жи ва ње: на тај на чин 
се спре ча ва ра си па ње гла со ва, а стран ке ра чу на ју на стра те шко 
гла са ње би ра ча, гру пи шу ћи се око ве ћих, сто жер них пар ти ја.18)Та-
ко ђе, ко а ли ци је се че шће фор ми ра ју у пар тиј ским си сте ми ма са 
ве ли ким бро јем стра на ка, као ме тод упро шћа ва ња пар тиј ске сце не 
пред из бо ре, али и као јед на вр ста сиг на ла ко ји се ша ље би ра чи ма 
о на ме ра ма на кон из бо ра.19) Го то во све ре ле вант не пар ти је у Ср-
би ји на из бо ре из ла зе у ко а ли ци ја ма (на из бо ри ма 2014. го ди не, 
од 19 ли сти, 12 су би ле ко а ли ци је – би ле то фор мал не ко а ли ци је 
утвр ђе не спо ра зу мом, или јед но став но ли сте на ко ји ма су се на ла-
зи ли пред став ни ци две или ви ше по ли тич ких пар ти ја).20)Фе но мен 
ши ро ких ко а ли ци о них фрон то ва, усло вљен ин сти ту ци о нал ним и 
си ту а ци о ним фак то ри ма, пре сли ка ва се и на по сти збор но ко а ли ра-
ње. У нај ве ћем бро ју слу ча је ва, пред из бор не ко а ли ци је фор ми ра ју 
по сти збор не, вла да вин ске „ме та-ко а ли ци је“. На тај на чин се по ли-
тич ки си стем до дат но оп те ре ћу је ни зом ве то игра ча.

Ка ко се то пре сли ка ва на кон сте ла ци ју ве то игра ча у за ко но-
дав ном про це су? По гле дај мо ста ње у На род ној скупштини. Српска 
на пред на стран ка, за хва љу ју ћи убе дљи вој из бор ној по бе ди, има 
„ко мот ну“ си ту а ци ју у ко јој мо же да бу де сма тра на је ди ним ве то 
игра чем, са по сла нич ком гру пом од 136 посланика која мо же да 
ме ња за ко не без при стан ка оста лих ак те ра. По ред по сла ни ка СНС, 
ову гру пу чи не још и и чла но ви По кре та со ци ја ли ста, По кре та сна-
га Ср би је, На род не се љач ке стран ке, Бо шњач ке на род не стран ке и 
Ко а ли ци је удру же ња из бе гли ца– али чи ни се да из ме ђу сто жер не 
стран ке и ових ма лих ак те ра по сто ји зна ча јан ни во кон гру ен ци је 
у ста во ви ма и де ла њу, те њих не мо же мо сма тра ти за себ ним ве то 
игра чи ма.

По ред то га, из бор ак ту ел не вла де су по др жа ле и по сла нич-
ке гру пе Со ци ја ли стич ке пар ти је Ср би је (25 по сла ни ка), Пар ти је 
ује ди ње них пен зи о не ра Ср би је (12), Со ци јал де мо крат ске пар ти је 

17) So na Na de nic hek Gol der, TheLogicofPre-ElectoralCoalitionFormation, The Ohio Sta te 
Uni ver sity Press, 2006, p. 25.

18) Исто, pp. 23-25.

19) Исто, p. 29.

20) За де фи ни ци ју ко а ли ци је ви де ти: Sid dhart ha Bandyopadhyay, Kalyan Chatterjee & To mas 
Sjo strom, „Pre-elec to ral Co a li ti ons and Post-elec to ral Bar ga i ning“, QuarterlyJournalofPo-
liticalScience, 6/2011, p. 3
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Ср би је (10), Је дин стве не Ср би је (7), Но ве Ср би је (6), Ли ге со ци јал-
де мо кра та Вој во ди не (6), Са ве за вој во ђан ских Ма ђа ра (6), Срп ског 
по кре та об но ве – Де мо хри шћан ске стран ке Ср би је (6). Стран ке 
по пут СПС, СДПС и НС има ју и сво је ми ни стре, те ди рект но пар-
ти ци пи ра ју у из вр шној вла сти. Ипак, пи та ње је да ли их мо же мо 
сма тра ти ве то игра чи ма. Чи ње ни ца је да су они део вла да ју ће ко-
а ли ци је, али и без њих СНС има ста бил ну ве ћи ну и мо гућ ност да 
са мо стал но ме ња по ли ти ке. По ред те, фор мал не стра не, ова по-
став ка да је СНС-у и од ре ђе ну уце њи вач ку моћ, бу ду ћи да мо гу да 
би ра ју по тен ци јал не парт не ре, те сто га има ју зна чај ну пред ност у 
од ре ђи ва њу по ли тич ке аген де и у процесу доношења од лу ка.

Мо гућ ност да са ма вла да, али и да ме ња парт не ре, да је Срп-
ској на пред ној стран ци од ре ђе ни ма не вар ски про стор. У слу ча ју да 
не ко од ко а ли ци о них парт не ра по ку ша да ве ти ра не ки за кон, СНС 
мо же јед но став но да га укло ни из ко а ли ци је. То би крат ко роч но 
мо гло да иза зо ве по ли тич ке по тре се, али си ту а ци ја је на ду жи рок 
ста бил на, упра во због ап со лут не ве ћи не у пар ла мен ту. Уоп ште, по-
ста вља се пи та ње да ли би ма њи парт не ри би ли вољ ни да ри зи ку-
ју сво ју по зи ци ју у окви ру ко а ли ци је твр до гла вим не сла га њем око 
не ког за ко но дав ног пи та ња.

Да за кљу чи мо, мо же мо ре ћи да по ли тич ки си стем тре нут-
но има ве ли ки број сла бих ве то игра ча, али ка да ана ли зи ра мо ко 
ефек тив но мо же да ути че на про ме ну ле ги сла тив ног ста ту са кво  
– на ла зи мо да на кон по след њих из бо ра по сто ји са мо је дан пра ви 
пар тиј ски ве то играч у по ли тич ком жи во ту Ср би је.

Раз мо три мо са да јед ну хи по те тич ку си ту а ци ју. На и ме, у по-
ли тич ком дис кур су у Ср би ји се с вре ме на на вре ме ја вља пи та ње 
про ме не Уста ва, ко је по ста је све ак ту ел ни је са про це си ма по пут 
пре го во ра о при дру жи ва њу Европ ској уни ји, али и пре го во ра ко ји 
се ти чу ста ту са Ко со ва и Ме то хи је. За про ме ну Уста ва је нео п хо дан 
при ста нак дво тре ћин ске ве ћи не, од но сно 167 по сла ни ка у На род-
ној скуп шти ни, што зна чај но ме ња кон сте ла ци ју ве то игра ча. Та-
ква хи по те тич ка си ту а ци ја би зна чи ла да би, уз СНС, још не ке од 
пар ти ја у вла да ју ћој ко а ли ци ји по ста ле зна чај ни ве то игра чи.. Број 
ве то игра ча, као што ви ди мо, за ви си и од кон крет ног по ли тич ког 
пи та ња на аген ди.

По ред бро ја ве то игра ча, по ме ну ли смо још два фак то ра ко-
ји ути чу на ле ги сла тив не ис хо де: њи хо ву ме ђу соб ну иде о ло шку 
кон вер ген ци ју и њи хо ву по је ди нач ну ин тер ну кохезију. Питање 
иде о ло шке дис тан це у срп ском пар тиј ском си сте му је из у зет но 
ком пли ко ва но. Тра ди ци о нал ни пар тиј ски рас це пи, ко ји ва же у за-
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пад но е вроп ским де мо кра ти ја ма,21) не мо гу се при ме ни ти на Ср би ју 
због из ме ње ног кон тек ста – вишедеценијског ауторитарног со ци-
ја ли стич ког ре жи ма. Про лон ги ра на тран зи ци ја и пост кон фликт-
ни кон текст, учи ни ли су и рас це пе ко је су де фи ни са ли те о ре ти ча-
ри но вих де мо кра ти ја, тек до не кле при мен љи вим.22) Про грам ски 
еклек ти ци зам и иде о ло шка не по сто ја ност, од но сно про ме на иде-
о ло шких на че ла ко јој стран ке не рет ко при бе га ва ју, ка рак те ри шу 
срп ску пар тиј ску сцену. Јаснију кла си фи ка ци ју по овом пи та њу 
оте жа ва ју и други чиниоци: оста ци со ци ја ли за ци је ле ви це, не про-
фи ли сан со ци јал ни иден ти тет мно гих стра на ка, не ја сна кла сна 
уко ре ње ност, ха о тич не осе по де ла на по ли тич кој и дру штве ној 
сце ни.23) Ови фак то ри, као и број ни не и де о ло шки, пре све га лич ни 
и ин те ре сни рас це пи ко ји ма је до ма ћа по ли ти ка оп те ре ће на, као и 
скло ност ка пре ко мер ном ко а ли ра њу – раз вод ња ва ју про грам ске 
по зи ци је пар ти ја, до во де ћи и сам по јам иде о ло шке дис тан це до 
ире ле вант но сти. На рав но, од ре ђе не иде о ло шке раз ли ке се и да ље 
мо гу иден ти фи ко ва ти, а за утвр ђи ва ње њи хо ве ва жно сти мо ра ли 
би смо из ве сти ана ли зу на осно ву сту ди је слу ча ја о појединачним 
програмским пи та њи ма. У не до стат ку та кве ана ли зе и вид ног иде-
о ло шког су ко ба у окви ру по тен ци јал них ве то игра ча (чла ни ца вла-
да ју ће ко а ли ци је) мо же мо ре ћи да иде о ло шка ди стинк ци ја, ако 
уоп ште по сто ји, не игра ве ли ку уло гу у по тен ци јал ној про ме ни 
ста ту са кво. Ов де се опет при се ти мо Це бе ли са, те ње го ве тврд ње 
да иде о ло шка кон гру ент ност по ве ћа ва мо гућ ност за про ме ну ста-
ту са кво, та ко што при бли жа ва ста во ве ве то игра ча, по не кад и до 
то га да их мо же мо сма тра ти јед ним ак те ром. Од су ство иде о ло ги за-
ци је и ја сних рас це па та ко, па ра док сал но, до при но си лак шој про-
ме ни по ли ти ка и не ста бил но сти вла де, од но сно ре жи ма.

Што се ти че по след њег фак то ра ко ји од ре ђу је кон сте ла ци ју 
ве то игра ча, а то је уну тра шња ко хе зи ја ак те ра, пре све га тре ба на-
пра ви ти ди стинк ци ју из ме ђу ко хе зи је и ди сци пли не.24) Ди сци пли-

21) Ви де ти: Seymo ur M. Lip set, Stein Rok kan, PartySystemsandVoterAlignments, Free Press, 
1967.

22) За рас це пе у пост со ци ја ли стич ким др жа ва ма ви де ти: Gyorgy Mar kus, „Party System and 
Cle a va ge Tran sla tion in Hun gary“, in: WorkingPapersofPoliticalScience, No. 3, In sti tu te 
for Po li ti cal Sci en ces of the Hun ga rian Aca demy of Sci en ces, Bu da pest, 1996, pp. 7-18. и 
Јо ван Ком шић, Дра го мир Пан тић, Зо ран Сла ву је вић, Основнелинијепартијскихподела
имогућиправциполитичкогпрегруписавањауСрбији, Ин сти тут дру штве них на у ка, Бе-
о град, 2003.

23) Исто, стр. 158–163.

24) Ge or ge Tse be lis, „De ci sion Ma king in Po li ti cal Systems: Ve to Players in Pre si den ti a lism, Par-
li a men ta rism, Mul ti ca me ra lism and Mul ti partysm“, BritishJournalofPoliticalScience,Vol. 
25, No. 3, Cam brid ge Uni ver sity Press, 1995, pp. 311-312.
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на је спо соб ност ве то игра ча да ели ми ни ше не сла га ње у сво јим 
ре до ви ма на кон што је од лу ка о за јед нич ком ста ву до не та, док се 
ко хе зи ја од но си на раз ли ке у по зи ци ја ма уну тар ве то игра ча (по ли-
тич ке пар ти је), пре не го што се ин тер на ди ску си ја од и гра ла. Ди сци-
пли на, у на шем кон тек сту, пред ста вља моћ стран ке да кон тро ли ше 
гла со ве сво јих по сла ни ка. За Це бе ли са, ко хе зи ја има пред ност при 
од ре ђи ва њу кон сте ла ци је ве то игра ча. Не ко ли ко фак то ра пре суд но 
ути че на ни во ко хе зи је: ве ли чи на ве то игра ча, из бор ни си стем, ин-
сти ту ци о нал на струк ту ра итд. У слу ча ју Ср би је, про пор ци о нал ни 
из бор ни си стем про мо ви ше ја ке и ко хе зив не пар ти је, ко је кон тро-
ли шу но ми на ци је. Та ко ђе, пар ла мен тар ни си стем по го ду је ко хе зи-
ји, бу ду ћи да по сла ни ци ве ћи не има ју свест да гла са њем про тив 
сво је пар ти је мо гу да сру ше вла ду, тј. соп стве ну стран ку са вла сти. 
Срп ски по ли тич ки жи вот, по ред то га, ка рак те ри ше од су ство фрак-
ци ја у по ли тич ким пар ти ја ма, али и ли дер ске пар ти је у ко ји ма се 
од лу ке стра нач ког вр ха рет ко пре и спи ту ју. 

Мо же мо ре ћи да је ве ћи на пар тиј ских ве то игра ча ко хе зив на. 
Оста је пи та ње ко ли ки је ни во ко хе зи је уну тар ко а ли ци ја. У ак ту ел-
ној кон сте ла ци ји сна га уну тар пар ла мен та, ме ђу тим, то пи та ње је 
ире ле вант но за ле ги сла тив ни про цес – сто жер на стран ка вла да ју ће 
ве ћи не, за хва љу ју ћи пре ди мен зи о ни ра ној ко а ли ци ји, има до вољ но 
ма не вар ског про сто ра да до но си или ве ти ра од лу ке без сла га ња са 
оста лим чла ни ца ма. Сто га је пар тиј ски ве то играч тре нут но са мо 
је дан. Си ту а ци ја се, ка ко смо ви де ли, мо же про ме ни ти уко ли ко се 
по ли тич ки про це си у то ку ман да та ак ту ел не вла де по ме ре са ре-
дов них за ко но дав них ка уста во твор ним. За са да, ме ђу тим, то ни је 
слу чај.

ОСТА ЛИ ВЕ ТО ИГРА ЧИ

Це бе лис на во ди мо гућ ност упли ва оста лих ве то игра ча.25) 
Не ки од њих, по пут устав ног су да и ре фе рен ду ма, мо гу се свр ста ти 
под ин сти ту ци о нал не, док дру ги не мо гу би ти на зва ни ни ин сти-
ту ци о нал ним, ни пар тиј ским. Ве ћи на њих ни је пер ма нен тан ве то 
играч, већ њи хо во при су ство у про це су до но ше ња од лу ка ва ри ра 
у за ви сно сти од кон крет ног по ли тич ког пи та ња. Украт ко ће мо их 
ана ли зи ра ти.

Устав ни суд, на пр ви по глед, мо же би ти зна ча јан ве то играч 
у до но ше њу за ко на. Устав26) га де фи ни ше као са мо ста лан и не за-

25) Исто, pp. 306-308.

26) Чл. 166, 167, 168 и 169. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, Слу жбе ни гла сник РС, Бе о град, бр. 
98/06.
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ви сан др жав ни ор ган ко ји шти ти устав ност и за ко ни тост, људ ска и 
ма њин ска пра ва и сло бо де. Ње го ве од лу ке су ко нач не, из вр шне и 
оп ште о ба ве зу ју ће. Ко ја му је уло га у за ко но дав ном про це су? На и-
ме, на зах тев нај ма ње тре ћи не по сла ни ка, овај суд је ду жан да у ро-
ку од се дам да на оце ни устав ност за ко на ко ји је из гла сан, а још ни-
је про гла шен. Уко ли ко за кон пад не на оце ни устав но сти, не сту па 
на сна гу и уки да се. Та ко и Устав ни суд на чел но по ста је ве то играч. 

Два ин сти ту ци о нал на ре ше ња, ме ђу тим, на во де нас на пи-
та ње да ли је Устав ни суд за се бан ак тер. Пре све га, Устав ни суд 
не мо же са мо стал но да де ла у ле ги сла тив ном про це су. По сту пак 
за оце ну устав но сти мо ра ју да под не су на род ни по сла ни ци, а уко-
ли ко се то не до го ди, овај суд је не мо ћан и не мо же да ве ти ра за-
кон. Дру го ре ше ње ти че се при ро де Устав ног су да – овај ор ган ни је 
не за ви сан ак тер са соп стве ним по ли тич ким пре фе рен ци ја ма, већ 
те ло ко је ту ма чи сло во Уста ва, те сто га не ма ауто но ми ју у по ступ-
ку ве ти ра ња не ке од лу ке – већ то чи ни са мо уко ли ко су ис пу ње-
ни од ре ђе ни кри те ри ју ми, од но сно уко ли ко је за кон у ко ли зи ји са 
Уста вом. 

Не за ви сне ин сти ту ци је, од но сно не за ви сна ре гу ла тор на те-
ла, не уче ству ју у за ко но дав ном про це су (иако не ка од њих има ју 
мо гућ ност пред ла га ња за ко на), те ни су ве то играч по се би. Она 
мо гу на кнад но да ути чу на про це се до но ше ња од лу ка, али ве ћи на 
њих има огра ни че на овла шће ња, ко ја се у ве ли ком бро ју слу ча је ва 
од но се на пре по ру ке. Ова те ла сна гу цр пе из ле ги ти ми те та, те мо-
гућ но сти да јав но ути чу на де ла ње ин сти ту ци ја. У том сми слу, не-
за ви сне ин сти ту ци је по сред но уче ству ју у об ли ко ва њу по ли ти ка, 
али не пред ста вља ју не ко га ко мо же да спре чи до но ше ње за ко на.

Уста вом га ран то ва на ин сти ту ци ја ре фе рен ду ма уво ди гра ђа-
не као по тен ци јал ног ве то игра ча, кроз про пи са ну оба ве зност ре-
фе рен дум ски до не тих од лу ка. Овај ин стру мент се при ме њу је са мо 
у од ре ђе ном бро ју слу ча је ва – ка да то зах те ва ве ћи на на род них по-
сла ни ка или нај ма ње 100 хиљада би ра ча.27) Ре фе рен дум као ве то 
ин стру мент та ко ђе има огра ни че ну при ме ну, бу ду ћи да се њи ме 
не мо же од лу чи ва ти о пи та њи ма из обла сти људ ских и ма њин ских 
пра ва, фи нан сиј ских за ко на, бу џе та и за вр шног ра чу на, уво ђе ња 
ван ред ног ста ња итд. Нај ви дљи ви ју уло гу ре фе рен дум има у про-
це су до но ше ња уста ва, где омо гу ћа ва гра ђа ни ма уло гу фи нал ног 
ве то игра ча, ко ји мо же да од би је про ме ну или до но ше ње нај ви шег 
прав ног ак та.

27) Чл. 108. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, Слу жбе ни гла сник РС, Бе о град, бр. 98/06.



ДејанБурсаћ ВетоиграчиуполитичкомсистемуСрбије

105

Раз ли чи те ин те ре сне гру пе, син ди ка ти, али и кор по ра тив ни 
су бјек ти мо гу у од ре ђе ним си ту а ци ја ма да бу ду по сма тра ни као ак-
те ри у про це су до но ше ња од лу ка.28) Њи хов ути цај ва ри ра на тан кој 
ли ни ји из ме ђу ло би ра ња и ко руп ци је. Уло га им, ме ђу тим ни је фор-
ма ли зо ва на – они ни су ин сти ту ци о нал ни, али ни пар тиј ски ак тер, а 
че сто се слу же не фор мал ним ин стру мен ти ма у про це су до но ше ња 
од лу ка. Ме ђу тим, с об зи ром на то да они не де лу ју ди рект но, већ 
пре ко ин сти ту ци о нал них, или че шће, пар тиј ских ак те ра, не сма-
тра мо их за себ ним ве то игра чем.

Ко нач но, у кон тек сту Ср би је, раз мо три мо још јед ног по тен-
ци јал ног ак те ра, а то је Европ ска уни ја. Пре го ва рач ки про цес са 
ЕУ зах те ва усва ја ње и из ме ну од ре ђе них за ко на, ка ко би се исти 
ускла ди ли са стан дар ди ма Уни је. Усло вље ност у про це су при дру-
жи ва ња сва ка ко сма њу је ма не вар ски про стор оста лих игра ча и 
ста вља од ре ђе на огра ни че ња на за ко но дав не ис хо де. При хва та ње 
ових огра ни че ња је, ме ђу тим, од лу ка пар тиј ских и ин сти ту ци о нал-
них ак те ра у Ср би ји. Ускла ђи ва ње за ко на са прав ним те ко ви на ма 
ЕУ се мо же у од ре ђе ној ме ри ис пре го ва ра ти, од би ти или пот пу но 
об у ста ви ти, али су по ли тич ке ели те све сне тро шко ва и до би ти од 
про це са ин те гра ци је. Та ко је у кон тек сту Ср би је Европ ска уни ја 
ве то играч, иако не ис хо ди из ин сти ту ци о нал них аран жма на и до-
ма ћег по ли тич ког си сте ма – сто га би смо је мо гли сма тра ти спољ-
ним ве то игра чем.

ЗА КЉУ ЧАК 

Те о ри ја о ве то игра чи ма је усме ре на на од ре ђи ва ње ка па ци-
те та по ли тич ких си сте ма да про из во де про ме не. Не за ви сна ва ри-
ја бла у овим ис тра жи ва њи ма су ве то игра чи, док за ви сну пред ста-
вља ка па ци тет за про ме ну по ли ти ка, тј. по ли тич ка стабилност. У 
те о ри ји, по ли тич ка ста бил ност се по ве ћа ва са ве ћим бро јем ве то 
игра ча. Це бе лис из но си од ре ђе на пред ви ђа ња о раз ли чи тим си сте-
ми ма, те сма тра да су пред сед нич ки, али и ви ше пар тиј ски пар ла-
мен тар ни си сте ми ста бил ни ји од дво пар тиј ских, због ве ћег бро ја 
по тен ци јал но не кон гру ент них пар тиј ских ве то игра ча ко ји оте жа-
ва ју про цес про ме не.29)

У слу ча ју Ср би је, то је са мо до не кле тач но – бу ду ћи да су 
прет ход ни пар ла мен тар ни из бо ри до не ли нео че ки ва не ре зул та те за 

28) Ge or ge Tse be lis, De ci sion Ma king in Po li ti cal Systems: Ve to Players in Pre si den ti a lism, Par-
li a men ta rism, Mul ti ca me ra lism and Mul ti partysm, Bri tish Jo ur nal of Po li ti cal Sci en ce, Cam-
brid ge Uni ver sity Press, Vol. 25, No. 3, 1995, pp. 306-308.

29) Исто, pp. 322 – 323.
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др жа ву са про пор ци о нал ним из бор ним си сте мом: ап со лут ну власт 
јед не партије. Број пар тиј ских ве то игра ча та ко је све ден на са мо 
јед ног. Пред сед ник Ре пу бли ке је сте ин сти ту ци о нал ни играч, али је 
ње го ва моћ сла ба услед ма ле сна ге су спен зив ног ве та ко ји му је на 
рас по ла га њу. Број ве то игра ча ће ну жно по ра сти уко ли ко на днев-
ни ред до ђе пи та ње про ме не Уста ва, због ин сти ту ци о нал них од-
ред би ко је зах те ва ју при ста нак ква ли фи ко ва не ве ћи не у пар ла мен-
ту. Та ко ђе, утвр ди ли смо да је Европ ска уни ја при сут на као спољ ни 
ве то играч. Од оста лих игра ча, у об зир мо ра мо узе ти Устав ни суд 
и ин сти ту ци ју ре фе рен ду ма, ма да њи хо во укључивање зависи од 
кон тек ста и пи та ња о ко ме се до но си од лу ка. Стал но при сут ни и 
са мо стал ни ве то игра чи у ле ги сла тив ном про це су у Ре пу бли ци Ср-
би ји су пред сед ник Ре пу бли ке и сто жер на стран ка пар ла мен тар не 
ве ћи не – ма кар до сле де ћих пар ла мен тар них из бо ра, ко ји мо гу да 
про ме не кон сте ла ци ју пар тиј ских ве то игра ча и по сле дич но, по ли-
тич ку ста бил ност.

По ли тич ка ста бил ност се по сма тра као не мо гућ ност вла да 
да про ме не ста тус кво, чак и он да ка да је про ме на нео п ход на или 
по жељ на. Ста бил ност сто га ни је ну жно по зи тив на вред ност. Да ли 
је ста бил ност циљ, од но сно да ли је ста тус кво по же љан, за ви си 
пре све га од по тре ба јед ног дру штва. Вла да ко ја упр кос по тре би не 
успе ва да про ме ни јав не по ли ти ке, не мо же се сма тра ти ста бил ном 
у кон вен ци о нал ном сми слу, и че сто не ће до сти ћи не ке дру ге вред-
но сти ко ји ма се ба ве по ли ти ко ло зи (по пут ефикасности или до бре 
вла да ви не). Та ква вла да ће има ти про блем да ре а гу је на про ме не 
окол но сти, по пут еко ном ских или без бед но сних кри за, при род них 
ка та стро фа, со ци јал них или де мо граф ских кретања и дру гих до га-
ђа ја ко ји по ста вља ју зах те ве за но вим јав ним по ли ти ка ма.30)

Та кав је по себ но слу чај у тран зи ци о ним, пост со ци ја ли стич-
ким др жа ва ма ис точ не Евро пе. Оне су ис ку си ле ко лапс до ма ћег 
ре жи ма и Ис точ ног бло ка, те про цес тран зи ци је ка де мо кра ти ји, 
тр жи шној еко но ми ји и, мно ге од њих, ка ЕУ, што зах те ва ве ли ку 
ре спон сив ност и број не про ме не за ко но дав ног ста ту са кво. У том 
кон тек сту тре ба по сма тра ти и Ср би ју – као зе мљу ко ја још увек 
ни је окон ча ла тран зи ци ју, и пред ко јом ће се у на ред ним го ди на ма 
по ја ви ти број ни зах те ви за про ме ну ста ту са кво.

30) На осно ву: Car los Scar ta sci ni, Er ne sto Stein, Ma ri a no Tom ma si, HowDoPoliticalInstituti-
onsWork?VetoPlayers,IntertemporalInteractionsandPolicyAdaptability, In ter-Ame ri can 
De ve lop ment Bank, 2008, p. 14.
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De jan Bur sac

VE TO PLAYERS IN SERBIAN 
POLI TI CAL SYSTEM

Re su me
The aim of the aut hor is to de ter mi ne which ve to players are 

pre sent in the de ci sion ma king pro ces ses, i.e. in the le gi sla ti ve pro cess 
in the Re pu blic of Ser bia. Mo re o ver, aut hor exa mi nes cur rent con stel-
la tion of ve to players in the in sti tu ti o nal and par ti san set ting of Ser bia, 
which is sig ni fi cantly al te red af ter the March 2014 elec ti ons. The con-
cept of ve to in po li ti cal sci en ces was first re cog ni zed as a for mal ac tion 
di rec ted at uni la te ral bloc king of cer tain de ci sion. Well known exam ple 
is fo und in the fi eld of in ter na ti o nal re la ti ons, re gar ding the right of ve to 
pos ses sed by the per ma nent UN Se cu rity Co un cil mem bers, who can 
block any re so lu tion. When co mes to the com pa ra ti ve po li ti cal systems, 
the con cept of ve to is pri ma rily fo und as a pre si den tial ve to, i.e. a po wer 
of the head of sta te in se ve ral po li ti cal systems to block (or de lay) the 
adop tion of cer tain law. In this ar tic le, the con cept of ve to is less for mal: 
we con si der any sta ke hol der who se con sent is re qu i red for adop tion or 
chan ge of cer tain po licy – a ve to player.The num ber of ve to players, 
the ir fe a tu res and mu tual re la ti ons are exa mi ned ba sed on the ap pro ach 
de ve lo ped by Ge or ge Tse be lis. He in tro du ced the ve to player the ory in 
the ma in stre am de ba te abo ut po ten tial me rits and short co mings of dif-
fe rent po li ti cal systems. Tse be lis’ re se arch fo cu sed on the in flu en ce of 
ve to players on le gi sla ti ve sta tus quo, i.e. on po licy sta bi lity as a de pen-
dent va ri a ble. This is espe ci ally sig ni fi cant in the con text of tran si ti o nal 
co un tri es; such is Ser bia, with the ir im pe ra ti ve for fre qu ent le gi sla ti ve 
chan ges in the pro cess of tran si tion to de moc racy, mar ket eco nomy and 
espe ci ally in the EU ac ces sion pro cess. De ter mi ning the ma jor and po-
ten tial ve to players, the ir ide o lo gi cal dis tan ce and in ner co he sion can 
al so be use ful for fu tu re re se arch in this fi eld, and can con tri bu te to fu-
tu re re se ar chers and aca de mics de a ling with le gi sla ti ve out co mes with 
re gard to ve to players in vol ved in the de ci sion ma king pro cess.
Key words:  ve to players, le gi sla ti ve pro cess, Ge or ge Tse be lis, po li ti cal sys-

tem of Ser bia, go vern ment, Na ti o nal As sembly, par li a ment, pre si-
dent, po licy sta bi lity

* Овај рад је примљен 26. јануара 2015. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 09. марта 2015. године.
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Сажетак
Овај рад опи су је ана то ми ју ан ти ко руп тив не па ра диг ме у Ре-

пу бли ци Ср би ји, ко ја је скоп ча на са про це сом ме ђу на род них ин-
те гра ци ја, пре све га са про це сом при дру жи ва ња Ср би је Европ ској 
уни ји. Рад је по де љен у две те мат ске це ли не. У пр вом де лу ра да 
аутор ана ли зи ра по сто је ће нор ма тив не ан ти ко руп тив не ка па ци те те 
Ре пу бли ке Ср би је, пре све га фо ку си ра ју ћи се на ана ли зу На ци о-
нал не стра те ги је за бор бу про тив ко руп ци је у Ре пу бли ци Ср би ји 
(2013-2018) и на ана ли зу се та ан ти ко руп тив них за ко на. Дру ги део 
ра да је по све ћен ин сти ту ци о нал ној ана ли зи ан ти ко руп тив них ме-
ха ни за ма ко ју ка рак те ри ше по сто ја ње ве ли ког бро ја ме ђу соб но не-
у са гла ше них ан ти ко руп циј ских те ла.
Кључ не ре чи: ан ти ко руп ци ја, ка па ци тет, Ре пу бли ка Ср би ја, ме ђу на род-

не ин те гра ци је

О фе но ме ну ант ко руп ци је у по чет ку се пи са ло у но ви на ма 
и пам фле ти ма али не и у на уч ним пу бли ка ци ја ма јер је ко руп ци ја 
би ла сма тра на мо рал ним гре хом и об ја шња ва ла се ан тро по ло шким 
пе си ми змом. Ве ли ки про блем са ко руп ци јом био је и не до ста так 
тач них по да та ка ко ји би омо гу ћи ли ње ну ва ља ну кван ти фи ка ци-
ју бу ду ћи да је број ко руп тив них ака та био дра стич но ве ћи у од-
но су на број про це су и ра них, од но сно прав но сна жно осу ђу ју ћих. 
У пе ри о ду од 1960-1970. го ди не ко руп ци ја је би ла екс клу зив ни 
фе но мен у др жа ва ма Тре ћег све та, чак су и мно ги др жав ни уда ри 

* Овај рад је настао у оквиру пројекта бр. 179009, који финансира Министарство про-
свете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
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про на ла зи ли свој ле ги ти ми тет у ан ти ко руп тив ним сен ти мен ти ма. 
У по след њих не ко ли ко де це ни ја на кон Хлад ног ра та, ан ти ко руп-
тив на ре то ри ка и ан ти ко руп тив ни сен ти мен ти до би ја ју на ак ту-
ел но сти и зна ча ју. Ан ти ко руп ци ја по ста је ви со ко по зи ци о ни ра ни 
по ли тич ки при о ри тет и јед на од во де ћих те ма на ис тра жи вач ким 
аген да ма. Па ра лел но са по ве ћа њем ака дем ског ин те ре со ва ња за 
ову про бле ма ти ку, бор ба про тив ове со ци јал не де ви ја ци је по ста ла 
је ва жан за да так гло бал не по ли ти ке, те је те о ре ти чар Иван Кра стев 
сли ко ви то при ка зао ан ти ко руп тив ни гло бал ни кон сен зус као ме та-
фо ру о бра ку ло кал ног и гло бал ног.1)

Не ко ли ко фак то ра је ути ца ло на по ја ву ан ти ко руп тив не гло-
бал не па ра диг ме: крај Хлад ног ра та, крај ре ал со ци ја ли зма, раз вој 
ис тра жи вач ког но ви нар ства, успон де мо кра ти је, раз вој гра ђан ског 
дру штва, процват кри ми на ла.2) Гло бал ни свет је по стао „осе тљи-
ви ји“ на ма сов ну по ја ву ко руп ци је и на гло бал ну по зор ни цу сту па-
ју ак те ри ко ји су за ин те ре со ва ни за ан ти ко руп тив ну кам па њу. Као 
нај зна чај ни је ак те ре иден ти фи ку је мо ино стра не ин ве сти то ре ко ји 
ан ти ко руп тив ну кам па њу ви де као мо гућ ност да ре ду ку ју скри ве-
ни про тек ци о ни зам на тр жи шти ма у раз во ју, за тим ме ђу на род ну 
ор га ни за ци ју TransparencyInternational, ме ђу на род не фи нан сиј ске 
си ту а ци је (Ме ђу на род ни мо не тар ни фонд, Свет ска бан ка) ко је на 
ан ти ко руп ци ју гле да ју као на алат ку за обез бе ђи ва ње по др шке њи-
хо вим по ли ти ка ма и САД ко ја ан ти ко руп тив ну кам па њу ви ди као 
ин стру мент за про мо ви са ње сво јих тр го вин ских ин те ре са. Ан ти-
ко руп тив на па ра диг ма је узе ла ма ха и у тран зи ци о ним др жа ва ма 
и до ју че ра шњим ауто ри тар ним дру штви ма Ис точ не и Ју го и сточ не 
Евро пе у ко ји ма је ко руп ци ја би ла струк ту рал на (у сми слу фор ми-
ра ња кли јен те ли стич ке дру штве не струк ту ре ко ја је би ла по ве за на 
са прет ход ном ко му ни стич ком но мен кла ту ром) што је ре зул ти ра ло 
не по ве ре њем гра ђа на у ин сти ту ци је, не до стат ком тран спа рент но-
сти у кре и ра њу јав них по ли ти ка и не по сто ја њу вла да ви не пра ва. 
Ан ти ко руп циј ске сна ге су у овом де лу Евро пе до ла зи ле спо ља, тј. 
би ле су ин тер на ци о ли зо ва не и ка ко Ан драс Са јо за па жа: „да ни је 
би ло вањ ских кри ти ка ко руп ци ја не би би ла појм ље на као акут ни 
дру штве ни про блем.“3) Спољ ни чи ни о ци ко ји су мо ти ви са ли ан-
ти ко руп тив ни успех у овим др жа ва ма су: Европ ска уни ја, OECD, 

1) Ви ди: Ivan Kra stev, Three Es says on the Po li tics of An ti-Cor rup tion, CEU Press, 2004, стр. 2.

2) Ibid., стр. 3.

3) An dras Sa jo, Step han Kot kin, PoliticalCor rup tioninTransition: ASkeptic’sHand bo ok CEU 
Press, Bu da pest, 2002, стр. 1.
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GRECO (Гру па зе ма ља за бор бу про тив ко руп ци је) и SPAI (Пакт 
ста бил но сти за Ју го и сточ ну Евро пу).4) 

Ан ти ко руп циј ски тренд ни је за о би шао ни Ре пу бли ку Ср би ју 
а узро ци за ма ха ан ти ко руп тив них сен ти ме на та су дво ја ки. Пр во, 
при пад ни ци по ли тич ке ели те и ци вил ни сек тор су по сте пе но до-
би ли свест о то ме да је бор ба про тив ко руп ци је до бит на те ма за по-
ли тич ке по е не и да је ко руп ци ја из у зет но не по пу лар на и ску па јер 
ути че на не пра вич ну ди стри бу ци ју мо ћи и ауто ри те та у по ли тич-
ком си сте му и из и ску је ве ли ке тро шко ве за гра ђан ство, за еко ном-
ски и по ли тич ки раз вој. Дру го, ме ђу на род но окру же ње је упу ти ло 
апел Ср би ји да она, из ме ђу оста лог, има лош ме ђу на род ни имиџ и 
због по сто ја ња ове си стем ске де ви ја ци је и да ни је атрак тив но тле 
за ино стра на ула га ња у до ма ћу при вре ду. Овај дру ги раз лог је био 
кључ ни да бор ба про тив ко руп ци је по ста не sinequanon ме ђу на-
род них ин те гра ци ја а сам тим и ме ђу на род на оба ве за Ре пу бли ке 
Ср би је. 

Но ва по ли тич ка ан ти ко руп тив на па ра диг ма у Ре пу бли ци Ср-
би ји под ра зу ме ва по сто ја ње си нер гет ског ефек та сле де ћих чи ни-
ла ца: раз ви ја ње све сти о по сто ја њу ко руп ци је и ар ти ку ли са ње по-
ли тич ке во ље за ње но су зби ја ње, фор му ли са ње ан ти ко руп циј ског 
нор ма тив ног окви ра и ин сти ту ци о нал ног ди зај на у ком ће де ло ва ти 
ан ти ко руп циј ска те ла. Стра те шки циљ ан ти ко руп тив не стра те ги је 
је да ко руп ци ју учи ни не ис пла ти вом и да ин декс ње не пер цеп ци је 
све де на под но шљи ву ме ру ко ја не ће би ти пре пре ка де мо крат ском, 
со ци јал ном и еко ном ском раз во ју др жа ве. У стра ни ца ма ко је сле де 
раз ма тра ће мо  нор ма тив не и ин сти ту ци о нал не ка па ци те те бор бе 
про тив ко руп ци је у по ли тич ком си сте му Ре пу бли ке Ср би је.  

1.НОРМАТИВНИОКВИРАНТИКОРУПТИВНЕ
ПАРАДИГМЕУСРБИЈИ

1.1.Националнастратегијазаборбупротив
корупцијезапериодод2013.до2018.

Пи о нир ски по ду хват у нор ми ра њу ан ти ко руп циј ског стра-
те шког до ку мен та би ла је На ци о нал на стра те ги ја за бор бу про тив 
ко руп ци је у Ре пу бли ци Ср би ји из 2005. го ди не (у да љем тек сту 
Стра те ги ја) и Ак ци о ни план за ње но спро во ђе ње из 2006. го ди не. 
Из из ве шта ја Аген ци је за бор бу про тив ко руп ци је о спро во ђе њу 

4) Ви ди: Ja mes An der son, H. Gray, Cheryl W., AnticorruptioninTransition, World Bank Pu bli-
ca ti ons, Her ndon, 2006, стр.  4.
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Стра те ги је5) (ко ји да ти ра из 2012. го ди не) уоча ва се да су у нај ве-
ћој ме ри оства ре ни ци ље ви у обла сти уста но вља ва ња нор ма тив ног 
и ин сти ту ци о нал ног окви ра за пре вен ци ју и ре пре си ју ко руп ци је, 
спре ча ва ње кон флик та ин те ре са јав них функ ци о не ра, ус по ста вља-
ње тран спа рент ног на чи на фи нан си ра ња по ли тич ких стра на ка и 
по ли тич ких ак тив но сти и укљу чи ва ње у ре ги о нал ну и ме ђу на род-
ну бор бу про тив ко руп ци је. По је ди на ма те ри ја ко ја је од кључ ног 
зна ча ја (по пут ре фор ме пра во су ђа, про це ду ре јав них на бав ки, про-
це са при ва ти за ци је, вла сни штва над ме ди ји ма итд.) ни је на аде ква-
тан на чин би ла за о кру же на овим стра те шким до ку мен том. По ред 
то га, по ја ви ле су се ком пли ка ци је у са мом над зо ру над спро во ђе-
њем Стра те ги је, бу ду ћи да об ве зни ци Ак ци о ног пла на ни су ис пу-
ња ва ли сво ју ду жност да на бла го вре мен и пот пун на чин из ве шта-
ва ју над ле жне ор га не о пред у зе тим ак тив но сти ма. 

Због на ве де них мањ ка во сти, на кри ли ма нор ма тив ног оп ти-
ми зма и на прет ка у евро ин те гра ци ја ма, до не та је На ци о нал на стра-
те ги ја за бор бу про тив ко руп ци је у Ре пу бли ци Ср би ји за пе ри од од 
2013. до 2018. го ди не (у да љем тек сту Стра те ги ја).6) Стра те ги ја се 
за сни ва на шест на че ла ко јих су ду жни да се при др жа ва ју ор га ни 
вла сти и но си о ци јав них овла шће ња ко ји има ју кључ ну уло гу у 
пре вен ци ји и ре пре си ји ко руп ци је (на че ло вла да ви не пра ва, на че-
ло нул те то ле ран ци је на ко руп ци ју, на че ло од го вор но сти, на че ло 
све о бу хват но сти при ме не ме ра и са рад ње су бје ка та, на че ло ефи-
ка сно сти, на че ло тран спа рент но сти). Стра те ги јом је про кла мо ва на 
„нул та то ле ран ци ја“ на ко руп ци ју ко ја под ра зу ме ва не се лек тив ну 
при ме ну за ко на у свим по јав ним об ли ци ма. Стра те ги јом се фа-
во ри зу је прин цип пре у зи ма ња пу не од го вор но сти за кре и ра ње и 
спро во ђе ње јав них по ли ти ка, укљу чу ју ћи при ме ну Стра те ги је и 
Ак ци о ног пла на за ње но спро во ђе ње. Стра те ги ја на ве ли ка вра та 
уво ди оба ве зу да се све ме ре при ме њу ју све о бу хват но и до след но 
у свим обла сти ма уз са рад њу и раз ме ну ис ку ста ва и уса гла ша ва-
ње по сту па ња ре ле вант них су бје ка та, на свим ни во и ма вла сти, са 
уста но вље ном до бром прак сом. Стра те ги ја ус по ста вља прин цип 
тран спа рент но сти у по ступ ку до но ше ња и спро во ђе ња од лу ка и 
омо гу ћа ва гра ђа ни ма при ступ ин фор ма ци ја ма, у скла ду са за ко-
ном. 

Си сте мом по зи тив не ену ме ра ци је у Стра те ги ји су на ве де не 
обла сти у ко ји ма је при сут на ко руп ци ја (по ли ти ка, јав не фи нан-
си је, јав на ин тер на фи нан сиј ска кон тро ла, екс тер на ре ви зи ја и за-

5) http://www.acas.rs/ima ges/sto ri es/Agen ci ja_-_Iz ve staj_o_spro vo dje nju_Stra te gi-
je_2012_-_28-03-2013.pdf (15/1/2015).

6) Слу жбе ни гла сник РС, бр. 57/2013.
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шти та фи нан сиј ских ин те ре са ЕУ, при ва ти за ци ја и јав но при ват но 
парт нер ство, пра во су ђе, по ли ци ја, про стор но пла ни ра ње и из град-
ња, здрав ство, обра зо ва ње и спорт, ме ди ји). Ме то до ло шки је Стра-
те ги ја кон ци пи ра на та ко да је за сва ку од на ве де них обла сти дат 
опис тре нут ног ста ња (delegelata) и ци ље ва ко ји се же ле по сти ћи 
(de lege ferenda). По себ на па жња у Стра те ги ји посвећена је пре-
вен ци ји ко руп ци је: у по ступ ку при пре ме про пи са, за по шља ва њу и 
на пре до ва њу у ор га ни ма вла сти на осно ву кри те ри ју ма и за слу га, 
обез бе ђи ва њу тран спа рент но сти у ра ду ор га на вла сти, кон ти ну и-
ра ној еду ка ци ји о ко руп ци ји и на чи ни ма бор бе про тив ко руп ци-
је, ства ра њу ам би јен та за ак тив ни је уче шће ци вил ног дру штва и 
при ват ног сек то ра у бор би про тив ко руп ци је. Као пре вен тив ни ме-
ха ни зам пред ви ђе но је да На род на скуп шти на пра ти спро во ђе ње 
за кљу ча ка, од но сно пре по ру ка ко је је до не ла по во дом из ве шта ја 
не за ви сних др жав них ор га на. Овим др жав ним ор га ни ма по све ће-
на је по себ на па жња и пред ви ђе но је про ши ре ње и пре ци зи ра ње 
над ле жно сти и уна пре ђи ва ње ка дров ских ка па ци те та и усло ва ра-
да Аген ци је за бор бу про тив ко руп ци је, За штит ни ка гра ђа на, По-
ве ре ни ка за ин фор ма ци је од јав ног зна ча ја и за шти ту по да та ка о 
лич но сти као и Др жав не ре ви зор ске ин сти ту ци је. 

1.2.Антикоруптивнозаконодавство

Ре пу бли ка Ср би ја је при хва ти ла ан ти ко руп ци ју као ме ђу на-
род ну оба ве зу, што са со бом по вла чи ра ти фи ка ци ју нај зна чај ни јих 
ин стру ме на та у обла сти бор бе про тив ко руп ци је. У це ли ни узев, 
за ко ни и дру ги про пи си де ли мич но су хар мо ни зо ва ни са ме ђу на-
род ним стан дар ди ма. План хар мо ни за ци је уну тра шњег прав ног 
по рет ка са про пи си ма Европ ске уни је за пе ри од од 2013. до 2016. 
го ди не утвр ђен је у На ци о нал ном про гра му за усва ја ње прав них 
те ко ви на Европ ске уни је.7) При ме ра ра ди, Кон вен ци ја УН про тив 
ко руп ци је оба ве зу је др жа ве чла ни це да у свој по зи тив но-прав-
ни по ре дак уве ду кри вич но де ло „не за ко ни то бо га ће ње“ (знат но 
уве ћа ње имо ви не јав ног функ ци о не ра ко је не мо же ра зум но да се 
об ја сни с об зи ром на ње го ва за ко ни та при ма ња) уко ли ко је то у 
скла ду са нај ви шим прав ним ак том и фун да мен тал ним прин ци пи-
ма на ци о нал ног прав ног си сте ма.8) До да нас, у срп ско кри вич но 
за ко но дав ство ни је уве де но ово кри вич но де ло јер оно мо же би ти у 
су прот но сти са основ ним на че ли ма кри вич ног пра ва и прин ци пом 
ин ди ви ду ал не од го вор но сти учи ни о ца. По ред то га, гла ва кри вич-

7) Текст до сту пан на сај ту: www.se io.gov.rs

8) Ви ди: члан 20. За ко на о ра ти фи ка ци ји Кон вен ци је Ује ди ње них на ци ја про тив ко руп ци-
је, Сл. лист СЦГ - ме ђу на род ни уго во ри, бр. 12/2005.



СПМброј1/2015,годинаXXII,свеска47. стр.109-119.

114

них де ла про тив при вре де у Кри вич ном За ко ни ку Ср би је у ве ли кој 
ме ри је уса гла ше на са Кри вич но прав ном кон вен ци јом о ко руп ци ји, 
Кон вен ци јом УН про тив ко руп ци је, Кон вен ци јом о бор би про тив 
ко руп ци је стра них функ ци о не ра у ме ђу на род ним тран сак ци ја ма и 
дру гим ме ђу на род ним ин стру мен ти ма. Но, пра во је жив ин стру-
мент ко ји мо ра да иде уко рак са дру штве ним тен ден ци ја ма, па је 
због но вих ме то да из вр ше ња при вред них кри вич них де ла пре по-
зна та по тре ба уна пре ђе ња ин кри ми на ци ја у на ци о нал ном за ко но-
дав ству. Исти про блем иден ти фи ко ван је и у го ре по ме ну тој Стра-
те ги ји и пра те ћем Ак ци о ном пла ну, ко ји пред ви ђа ју уна пре ђе ње 
при вред них и ко руп тив них кри вич них де ла у Кри вич ном За ко ни ку.

По зи тив ним оп штим прав ним ак ти ма у Ре пу бли ци Ср би ји 
нор ми ра но је фи нан си ра ње по ли тич ких су бје ка та и по ли тич ких 
ак тив но сти. За ко ном о фи нан си ра њу по ли тич ких ак тив но сти из 
2011. го ди не знат но је уна пре ђен нор ма тив ни оквир у овој ма те-
ри ји. Кра јем 2014. го ди не усво је не су из ме не и до пу не овог за ко на 
у ци љу ње го ве бо ље при ме не. За ко ном о из ме на ма и до пу на ма за-
ко на о фи нан си ра њу по ли тич ких ак тив но сти9) по ли тич ке стран ке 
су до би ле мо гућ ност да ку пу ју не по крет ну имо ви ну из бу џет ских 
сред ста ва уз оба ве зу да те не по крет но сти ис кљу чи во ко ри сте за 
спро во ђе ње сво јих ак тив но сти (чл. 11. став 4.). Но ви тет је ре ше-
ње по ком се сред ства за фи нан си ра ње ре дов ног ра да по ли тич ких 
су бје ка та ко ри сте и за фи нан си ра ње тро шко ва из бор не кам па ње. 
За фи нан си ра ње по ли тич ких су бје ка та из два ја се 0,105% по ре ских 
при хо да бу џе та Ре пу бли ке Ср би је, док тро шко ви из бор не кам па ње 
из но се 0,07% (чл. 16.) што је знат но ма ње у од но су на пр во бит-
но ре ше ње. Го ди шњи фи нан сиј ски из ве штај се ви ше не под но си 
Слу жбе ном гла сни ку већ Аген ци ји за бор бу про тив ко руп ци је, уз 
оба ве зу ди рек то ра Аген ци је да акт о тро шко ви ма из бор не кам па ње 
до не се у ро ку ко ји обез бе ђу је да тај акт сту пи на сна гу a нај ка сни је 
5 да на од да на рас пи си ва ња из бо ра а из ме не и до пу не тог ак та ни је 
мо гу ће вр ши ти то ком из бор не кам па ње (чл. 29.). 

Кључ ни про блем у овој обла сти је чи ње ни ца да до да на шњег 
да на ни је из вр ше на ни јед на екс тер на ре ви зи ја по ли тич ких су бје-
ка та јер они ни су би ли пред ви ђе ни за ко ном као оба ве зни су бјек ти 
ре ви зи је Др жав не ре ви зор ске ин сти ту ци је (ДРИ), због не до стат ка 
по треб них ка па ци те та ор га на над ле жних за кон тро лу фи нан си ра-
ња. Дру гим на цр том Ак ци о ног пла на за по гла вље 23, на те ме љу 
пре по ру ка из Из ве шта ја о скри нин гу, за тре ћи квар тал 2016. го-
ди не пред ви ђе на је оба ве за усва ја ња про пи са по ко јим би се про-

9) Слу жбе ни гла сник РС, бр. 123/2014.
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гра мом ре ви зи је оба ве зно об у хва ти ла ре ви зи ја пар ла мен тар них 
по ли тич ких стра на ка на ре пу блич ком ни воу и уве ла оба ве за ди-
рек то ра По ре ске упра ве да у го ди шњи или ван ред ни план по ре ске 
кон тро ле оба ве зно увр сти да ва о це фи нан сиј ских сред ста ва и дру-
гих услу га по ли тич ким су бјек ти ма у скла ду са из ве шта јем Аген ци-
је о фи нан си ра њу по ли тич ких ак тив но сти и су бје ка та (ак тив ност 
2.2.2.3.).10) Пре не го што се за поч не са ре ви зи јом по ли тич ких стра-
на ка, по на шем су ду, нео п ход но је из ме ни ти За кон о фи нан си ра њу 
по ли тич ких ак тив но сти ка ко би се ја сно утвр ди ле и раз гра ни чи ле 
оба ве зе Аген ци је за бор бу про тив ко руп ци је, ДРИ и дру гих ор га на 
у по ступ ку кон тро ле по ли тич ких ак тив но сти и су бје ка та. Ова ак-
тив ност би тре ба ло да бу де уса гла ше на са за јед нич ким ми шље њем 
Ве не ци јан ске ко ми си је и OSCE (ODI HR) да тог по во дом аманд ма на 
на За кон о фи нан си ра њу по ли тич ких ак тив но сти. У горе наведе-
ном за јед нич ком ми шље њу CDL - AD (2014) 034 (од 14.10. 2014.)11) 
из ло же ни су основ ни и до дат ни кри те ри ју ми ко ји би тре ба ло да 
се ис пу не ка ко би се по бољ ша ла си ту а ци ја у овој ма те ри ји. Као 
основ ни кри те ри ју ми узи ма ју се: про ши ре ње над ле жно сти Аген-
ци је за бор бу про тив ко руп ци је, пре и спи ти ва ње ни воа јав ног фи-
нан си ра ња, раз ма тра ње од ре ђи ва ња ли ми та за тро шко ве кам па ња 
и фи нан си ра ња по ли тич ких стра на ка, огра ни ча ва ње из но са при-
ватних до на ци ја ко је да ју по је дин ци и при ват не ком па ни је. До дат-
ни усло ви су: аде кват но ре гу ли са ње кре дит не га ран ци је и пла ћа ња 
на ра те као и ре гу ли са ње не нов ча них до при но са, тре ти ра ње чла-
на ри на као до на ци ја, уво ђе ње стро жих санк ци ја у слу ча ју не при-
ја вљи ва ња имо ви не и низ дру гих ме ра.12) По на шем уве ре њу, би ло 
би оп ти мал но да ре ви зи ја у то ку из бор не го ди не об у хва ти и оне 
по ли тич ке ен ти те те ко ји при ма ју сред ства из бу џе та, не за ви сно од 
то га да ли су пре шли цен зус и по ста ли пар ла мен тар не стран ке или 
ни су.

Ан ти ко руп тив ни нор ма тив ни ка па ци те ти Ре пу бли ке Ср би-
је по бољ ша ни су до но ше њем За ко на о јав ним на бав ка ма13) ко ји је 
пред ви део низ ме ра за ја ча ње кон тро ле и над зо ра над ње го вом при-
ме ном. Овај нор ма тив ни оквир про пи су је по себ не од ред бе о спре-
ча ва њу ко руп ци је и су ко ба ин те ре са во де ћи при том ра чу на о ве ћој 
тран спа рент но сти по ступ ка јав не на бав ке. 

10) http://www.dr zav na u pra va.gov.rs/tekst/7715/dru gi-na crt-ak ci o nog-pla na-za-po gla vlje-23.
php-до ступ но (3/2/2015).

11) http://www.ve ni ce.coe.int/web forms/do cu ments/?pdf=CDL-AD(2014)034-e, (23/1/2015).

12) Де таљ ни је ви ди: http://www.ve ni ce.coe.int/web forms/do cu ments/?pdf=CDL-AD(2014)034-e, 
стр. 3.

13) Слу жбе ни гла сник РС,  бр. 124/2012.
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Кор пус ан ти ко руп тив ног за ко но дав ства за о кру жен је усва ја-
њем За ко на о за шти ти уз бу њи ва ча (усво јен је у На род ној скуп шти-
ни 25. 11. 2014. го ди не али још увек ни је об ја вљен у Слу жбе ном 
гла сни ку, прим. аутор) чи ја при ме на ће по че ти по ис те ку 6 ме се ци 
од да на сту па ња на сна гу. Овај нео бич но дуг vacatio legis као и 
чи ње ни ца да ду го иш че ки ва ни нор ма тив ни оквир о уз бу њи ва чи-
ма још увек ни је об ја вљен ба ца сен ку сум ње на спрем ност да се 
за поч не ње го ва при ме на. У осно ви, реч је о ко рект ном тек сту за ко-
на ко јим се ре гу ли ше кон цепт уз бу њи ва ња, по сту пак уз бу њи ва ња, 
пра ва уз бу њи ва ча, оба ве зе др жав них и дру гих ор га на, ор га ни за-
ци ја, прав них и фи зич ких ли ца у ве зи са уз бу њи ва њем, као и дру-
га пи та ња од зна ча ја за уз бу њи ва ње и за шти ту уз бу њи ва ча. Овим 
за ко ном (уко ли ко се бу де ва ља но при ме њи вао sic!) пру же на је аде-
кват на за шти та ли ци ма ко ја због при ја вљи ва ња сум ње на ко руп ци-
ју или на ка кво дру го не за ко ни то по сту па ње тр пе из ве сне по сле ди-
це и то не рет ко оне ко је по га ђа ју њи хов рад но прав ни ста тус. По ред 
на ве де ног нор ма тив ног ди зај на, по треб но је до не ти и низ дру гих 
ме ра за ефи ка сну при ме ну про пи са у прак си као и по ди за ње све сти 
о зна ча ју и на чи ни ма за шти те уз бу њи ва ча. Да би нор ма тив ни ан-
ти ко руп тив ни ка па ци те ти Ре пу бли ке Ср би је би ли оп ти мал ни, по-
треб но је усво ји ти за кон ко ји би ре гу ли сао ло би стич ку де лат ност. 
Стра те ги јом и Ак ци о ним пла ном за ње но спро во ђе ње пред ви ђе но 
је усва ја ње овог за ко на, ко ји је ока рак те ри сан као кључ ни у бор-
би про тив еко ном ског и по ли тич ког под ми ћи ва ња. По ред то га, из 
Бри се ла сти жу ја сни сиг на ли да је усва ја ње овог за ко на нео п ход но 
за отва ра ње пре го ва рач ких по гла вља 23 и 24. 

2.ИНСТИТУЦИОНАЛНИДИЗАЈНАНТИКОРУПЦИЈЕ
УСРБИЈИ-ЈЕДНАЗЕМљАВИшЕГОСПОДАРА

Ин сти ту ци о нал ни ди зајн ан ти ко руп ци је у Ср би ји ка рак те ри-
ше ег зи стен ци ја ве ли ког бро ја те ла над ле жних у овој ма те ри ји, њи-
хо ва ме ђу соб на ком пе ти ци ја и не у са гла ше ност. Ан ти ко руп тив ни 
ме ха ни зми су услед то га ком пли ко ва ни и не ја сни и до дат но оте жа-
ва ју спро во ђе ње Стра те ги је. На ци о нал на стра те ги ја за бор бу про-
тив ко руп ци је пред ви де ла је да ће над зор над ње ним спро во ђе њем 
би ти по ве рен Аген ци ји за бор бу про тив ко руп ци је (у да љем тек сту 
Аген ци ја) не за ви сном др жав ном ор га ну ко ји го ди шње из ве шта је о 
сте пе ну ре а ли за ци је ових до ку ме на та под но си На род ној скуп шти-
ни. Аген ци ја оба вља знат не над ле жно сти али у ред нај зна чај ни јих 
убра ја ју се: во ђе ње из ве шта ја о имо ви ни функ ци о не ра, пре вен ци ја 
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су ко ба ин те ре са, кон тро ла фи нан си ра ња по ли тич ких ак тив но сти, 
над зор над спро во ђе њем пла но ва ин те гри те та и нај зад, над зор над 
при ме ном Стра те ги је и Ак цо ног пла на. У дру гом на цр ту Ак ци о ног 
пла на за по гла вље 23, на те ме љу пре по ру ка из Из ве шта ја о скри-
нин гу, пред ви ђе но је да се по бољ ша ефи ка сност Аген ци је у вр ше-
њу над ле жно сти кроз за кон ске из ме не, оја ча не ад ми ни стра тив не 
ка па ци те те и оси гу ра ну ме ђу по ве за ност са раз ли чи тим ор га ни ма 
и ор га ни за ци ја ма.14) Са ве ту за бор бу про тив ко руп ци је, као са ве-
то дав ном те лу Вла де, Стра те ги ја је по ве ри ла оба ве зу пра ће ња ре-
зул та та спро во ђе ња ових стра те шких до ку ме на та. Ово са ве то дав но 
те ло ег зе ку ти ве, Са вет при ку пља ин фор ма ци је о ис ку ству и по те-
шко ћа ма и о то ме из ве шта ва Вла ду и пред ла же јој ме ре ко је тре ба 
пред у зе ти у ци љу ефи ка сне бор бе про тив ко руп ци је. По ред то га, 
Са вет пра ти спро во ђе ње ових ме ра и да је ини ци ја ти ву за до но ше-
ње ан ти ко руп циј ских про пи са. Про блем је у то ме што се Са вет не 
са ста је на ре дов ној осно ви са Вла дом, ни ти се по зи ва на сед ни це 
Вла де (а по на шем су ду тре ба ло би да по сто ји хар мо ни ја из ме ђу 
ова два те ла) па је нео п ход но уна пре ди ти ин тер ак ци ју из ме ђу њих. 

Ко ор ди на ци ја спро во ђе ња Стра те ги је по ве ре на је Гру пи за 
ко ор ди на ци ју спро во ђе ња На ци о нал не стра те ги је за бор бу про тив 
ко руп ци је, у окви ру Ми ни стар ства прав де. На че лу ове гру пе на ла-
зи се др жав ни се кре тар над ле жан за пи та ње ко руп ци је. Ова гру па 
је кон такт тач ка за са рад њу са ор га ни ма вла сти и но си о ци ма јав-
них овла шће ња у ме ђу на род ним ор га ни за ци ја ма. Но, ин сти ту ци о-
нал ни ди зајн се ов де не окон ча ва. Бу ду ћи да је ан ти ко руп ци ја је дан 
од ва жни јих по ли тич ких ци ље ва, Вла да Ре пу бли ке Ср би је је 7. 8. 
2013. го ди не до не ла Од лу ку о осни ва њу Ко ор ди на ци о ног те ла за 
при ме ну Ак ци о ног пла на за спро во ђе ње На ци о нал не стра те ги је за 
бор бу про тив ко руп ци је.15) Осни ва њем овог те ла ус по ста вље на је 
ко ор ди на ци ја на нај ви шем по ли тич ком ни воу. Чла но ви Ко ор ди на-
ци о ног те ла су: пре ми јер, ми ни стар над ле жан за по сло ве пра во-
су ђа, ми ни стар над ле жан за по сло ве фи нан си ја и члан Са ве та за 
бор бу про тив ко руп ци је.16) Из ди за њем ко ор ди на ци је на ранг пре-
ми је ра и ми ни ста ра, ван сва ке сум ње да је се ве ћи зна чај спро во ђе-
њу Стра те ги је и иде ал тип ски по сма тра но, тре ба ло би да по бољ ша 
по сту па ње из вр шне вла сти по оба ве за ма из Стра те ги је. Ra i son d’ 
etre ова ко за ми шље ног те ла ни је нам нај ја сни ји, тј. има мо ди ле му 

14) Ви ди: Дру ги на црт Ак ци о ног пла на за по гла вље 23, стр. 128.

15) http://www.slgla snik.in fo/sr/84-08-08-2014/24650-od lu ka-o-osni va nju-ko or di na  ci o nog-te la-
za-pri me nu-ak ci o nog-pla na-za-spro vo de nje-na ci o nal ne-stra te gi je-za-bor bu-pro tiv-ko rup ci je-u-
re pu bli ci-sr bi ji-za-pe riod-od-2013-do-2018-go di ne.html (30/ 1/2015).

16) Став 3. Од лу ке.
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да ли је по сре ди ко ор ди на ци ја уну тар из вр шне вла сти или па ра-
лел ни ме ха ни зам над зо ра?

Ра дом Ко ор ди на ци о ног те ла ру ко во ди пре ми јер, а за ме њу је 
га ми ни стар над ле жан за по сло ве пра во су ђа а у ра ду мо гу да уче-
ству ју и оста ли чла но ви Вла де и ру ко во ди о ци над ле жних др жав-
них ор га на. Ово те ло се са ста је нај ма ње јед ном у шест ме се ци и 
од да на осни ва ња са ста ло се је дан пут. Ад ми ни стра тив но-тех нич ку 
по др шку ра ду Ко ор ди на ци о ног те ла пру жа ми ни стар ство над ле-
жно за по сло ве пра во су ђа и Са вет за бор бу про тив ко руп ци је. Др-
жав ни се кре тар из ми ни стар ства над ле жног за по сло ве пра во су ђа 
вр ши ко ор ди на ци ју над ле жних др жав них ор га на за по тре бе Ко ор-
ди на ци о ног те ла. На по слет ку, твор ци ан ти ко руп циј ског ди зај на 
во ди ли су ра чу на и о ин клу зи ји ор га ни за ци ја ци вил ног дру штва у 
ан ти ко руп тив не ме ха ни зме. На и ме, ове ор га ни за ци је су укљу че не 
у про цес ко ор ди на ци је спро во ђе ња ових ме ра та ко што до ста вља ју 
сво је из ве шта је и пред ло ге Кан це ла ри ји за са рад њу са ци вил ним 
дру штвом, ко ја их да ље про сле ђу је Ко ор ди на ци о ном те лу. Овим су 
за о кру же ни ин сти ту ци о нал ни ка па ци те ти бор бе про тив ко руп ци је 
у по ли тич ком и прав ном си сте му Ре пу бли ке Ср би је.
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Resume
This pa per exa mi nes the po li ti cal, le gal and in sti tu ti o nal de sign 

of the fight aga inst cor rup tion in the po li ti cal system of the Re pu blic 
of Ser bia. The pro cess of de moc ra tic con so li da tion and in ter na ti o nal 
in te gra tion of post-so ci a list sta tes such as Re pu blic of Ser bia is in con-
ce i va ble wit ho ut for mu la ting An ti-cor rup tion Stra tegy and Ac tion plan 
for its im ple men ta tion. New an ti-cor rup tion po li ti cal pa ra digm im pli es 
the exi sten ce of a syner ge tic ef fect fol lo wing fac tors: ra i sing awa re ness 
abo ut cor rup tion and ar ti cu la tion of po li ti cal will to con tain it, the for-
mu la tion of a in sti ti ti o nal fra me work in which will af fect an ti-cor rup-
tion bo di es and fi nally the exi sten ce of ade qu a te mo ni to ring. The stra-
te gic goal of an ti-cor rup tion stra tegy is to ma ke cor rup tion un pro fi ta ble 
and to re du ce the Cor rup tion Per cep ti ons In dex to to le ra ble me a su re, 
which will not be an ob stac le to fo re ign in vest ment in the do me stic 
eco nomy.
Key words:  an ti-cor rup tion, ca pa city, The Re pu blic of Ser bia, in ter na ti o nal 

in te gra ti ons 

* Овај рад је примљен 20. фебруара 2015. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 09. марта 2015. године.
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Институт за политичке студије, Београд

СОЦИОДЕМОГРАФСКА СТРУКТУРА 
ПОСЛАНИЦА У НАРОДНОЈ 

СКУПШТИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ*

Сажетак
Кључ ни ин сти ту ци о нал ни по мак у ци љу по ве ћа не пред ста-

вље но сти же на у  На род ној скуп шти ни Ре пу бли ке Ср би је оства рен 
је из ме на ма и до пу на ма За ко на о из бо ру на род них по сла ни ка из 
2011. го ди не. Аутор ана ли зи ра со ци о де мо граф ску струк ту ру на-
род них по сла ни ца у по гле ду ста ро сног до ба, сте пе на обра зо ва ња 
и ме ста пре би ва ли шта, а на кон то га их по ре ди са од го ва ра ју ћом 
струк ту ром њи хо вих му шких ко ле га и укуп ном по пу ла ци јом же на 
у Ср би ји. При ли ком рас по де ле ман да та 2012. го ди не: 1) број на-
род них по сла ни ца по рас тао је са 53 на 81, 2) нај ви ше по сла ни ца 
иза бра но је са ли сте СНС-а, 3) про сеч на ста рост на род них по сла-
ни ца из но си ла је 43,69 го ди на и би ла је го то во иден тич на про сеч-
ној ста ро сти укуп не по пу ла ци је же на у Ср би ји, 4) ста ро сна струк-
ту ра на род них по сла ни ца пре ма укуп ној по пу ла ци ји же на по ка зу је 
ве ли ку дис про пор ци ју у до бу од 30 до 34 (17,28:6,61%) и из ме ђу 45 
и 49 го ди на (17,28:6,66%), а нај ве ћа слич ност по сто ји у гру пи ста-
ри јих од 60 а мла ђих од 64 го ди не (6,17:7,56%), 5) 51 по сла ни ца за-
вр ши ла је фа кул тет (62,96%), 6) од нос уче шћа ви со ко о бра зо ва них 
по сла ни ца на спрам по сла ни ка из но сио је 62,96:54,44%, 7) чак 50 
по сла ни ца до ла зи ло је из Бе о гра да (61,73%). На кон из бо ра 2014. 
го ди не: 1) број по сла ни ца по ве ћан је за две, 2) њи хо ва про сеч на 
ста рост по ра сла је на 44,46 го ди на и за ско ро го ди ну да на је ве ћа од 
ста ро сти укуп не по пу ла ци је же на у Ср би ји, 3) 54 по сла ни це иза-
бра но је на ли сти СНС-а (65,06%), 4) број по сла ни ца са за вр ше ним 

* Овај рад је настао у оквиру пројекта бр. 179009, који финансира Министарство про-
свете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
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фа кул те том по рас тао је за че ти ри, али је сма њен број ма ги ста ра и 
док то ра на у ка, 5) од нос ви со ко о бра зо ва них по сла ни ца и по сла ни-
ка сма њен је на 66,26:60,24%, 6) удео Бе о гра ђан ки ме ђу на род ним 
по сла ни ца ма сни жен је на 40,96%. 
Кључ не ре чи: же не, на род не по сла ни це, пар ла мент, по зи тив на дис кри-

ми на ци ја, афир ма тив на ак ци ја, На род на скуп шти на Ре пу-
бли ке Ср би је

По ли ти ка се у нај ве ћем де лу људ ске исто ри је сма тра ла го-
то во ис кљу чи во му шком де лат но шћу. Док се про ши ре ње би рач ког 
пра ва на ши ре сло је ве ста нов ни штва од но си ло на уве ћа ње му шке 
би рач ке по пу ла ци је, же не су би рач ко пра во сте кле знат но ка сни је. 
По че ци сти ца ња би рач ког пра ва же на ве зу ју се за дру гу по ло ви ну 
XIX ве ка, али не ке мо дер не де мо крат ске др жа ве су ово по ли тич ко 
пра во ус по ста ви ле тек у дру гој по ло ви ни сле де ћег сто ле ћа. Та ко је 
Швај цар ска да ла же на ма пра во гла са тек 1971. го ди не. 

Про ши ре ње би рач ког пра ва на жен ски пол ни је у прак си под-
ра зу ме ва ло и јед на ко ко ри шће ње па сив не и ак тив не ва ри јан те овог 
по ли тич ког пра ва. Ако је ак тив но би рач ко пра во по ста ло ши ро ко 
при ме ње но, же не су и да ље у ма њој ме ри при сут не као кан ди да-
ти на из бо ри ма за раз ли чи те ни вое вла сти. И по ред то га што чи не 
око по ло ви ну свет ског ста нов ни штва, же не ни су сра змер но сво јој 
број но сти за сту пље не у за ко но дав ним те ли ма. Као раз ло ге за ста-
ње под пред ста вље но сти жен ског по ла у пар ла мен ти ма, у ан ке ти 
Ин тер пар ла мен тар не уни је ко ја је спро ве де на 2000. го ди не, са ме 
по сла ни це су из не ле сле де ће узро ке: 1. не га тив на ауто се лек ци ја, 
ко ја не до вољ ну за сту пље ност же на у пар ла мен ту, али и у по ли ти ци 
уоп ште, об ја шња ва так ми чар ским ка рак те ром по ли ти ке и су пар-
ни штвом ко је у њој вла да, 2. не на кло ње ност му шка ра ца, при че му 
се на гла ша ва да у хи јер хи ја ма ко је по сто је у по ли тич ким стран-
ка ма до ми ни ра ју му шкар ци те да она мо же да бу де зна чај но не на-
кло ње на пре ма же на ма, 3. вре ме одр жа ва ња са ста на ка. Са стан ци 
су углав ном одр жа ва ју у ве чер њим са ти ма или у да ни ма ви кен да, 
а то вре ме не од го ва ра же на ма ко је та да има ју по ро дич не оба ве зе, 
4. тро шко ви уче шћа у кам па њи. Ове тро шко ве де ли мич но пла ћа ју 
са ми кан ди да ти.1)

На гла ша ва ње не до вољ не за сту пље но сти же на у за ко но дав-
ним те ли ма, ме ђу тим, не тре ба раз у ме ти као зах тев за пот пу ним 
пре сли ка ва њем со ци о де мо граф ске струк ту ре становништва на 
члан ство парламента. Ако се ста нов ни штво сва ке зе мље мо же раз-
ли ко ва ти пре ма по лу, вер ској, на ци о нал ној или ет нич кој при пад но-

1) Деј вид Би тем, Пар ла мент и де мо кра ти ја у два де сет пр вом ве ку: во дич за до бру прак су, 
Про грам Ује ди ње них на ци ја за раз вој (UNDP), Бе о град, 2008, стр. 22.
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сти, го ди на ма ста ро сти, сте пе ну и вр сти обра зо ва ња, пре ма то ме 
да ли жи ве у ру рал ним или ур ба ним сре ди на ма, раз ли чи тим по-
кра ји на ма или дру гим де ло ви ма др жа ве, струк ту ра чла но ва пар ла-
мен та не са мо да у сра змер ној ме ри не пред ста вља сва ку од гру па 
на ста лих по де лом на осно ву со ци о де мо граф ских кри те ри ју ма, већ 
не рет ко не од сли ка ва ни нај ве ћи део на бро ја них ка рак те ри сти ка. 
Ипак, у свр ху по бољ ша ња пред ста вље но сти гру па на ста лих нај-
ва жни јим од на зна че них ли ни ја по де ле у не ком дру штву, др жа ве 
у сво је прав не и по ли тич ке си сте ме уво де раз ли чи те ме ре афир-
ма тив не ак ци је. Ако су не ке од ових ме ра спе ци фич не за по је ди не 
или од ре ђе ни број др жа ва, по спе ши ва ње пред ста вље но сти же на 
је тренд ко ји по сто ји у ве ли ком бро ју зе ма ља, а ве ли ки број ме ђу-
на род них кон вен ци ја уво ди стан дар де за обез бе ђи ва ње што рав-
но прав ни јег уче шћа же на и му шка ра ца у за ко но дав ним те ли ма. У 
нај ва жни је се убра ја ју: Кон вен ци ја о по ли тич ким пра ви ма же на 
(1952), Де кла ра ци ја о ели ми ни са њу свих об ли ка дис кри ми на ци-
је пре ма же на ма (1967), Кон вен ци ја о ели ми ни са њу свих об ли ка 
дис кри ми на ци је же на (1979), Де кла ра ци ја о рав но прав но сти из ме-
ђу же на и му шка ра ца (1988), Де кла ра ци ја Са ве та Евро пе о рав но-
прав но сти же на и му шка ра ца (1997), Уни вер зал на де кла ра ци ја о 
де мо кра ти ји (1997).2)

КОМ ПА РА ТИВ НА АНА ЛИ ЗА

Свет ски про сек уче шћа же на у са ста ву пар ла ме на та из но си 
22,2 про цен та, при че му се сте пен уче шћа знат но раз ли ку је у по-
је ди нач ним зе мља ма, од но сно у раз ли чи тим ре ги ја ма. Пре по ру ка 
Ор га ни за ци је за европ ску без бед ност и са рад њу (ОЕБС) је да на 
из бор ним ли ста ма же не за у зи ма ју 30% ме ста. Ин тер пар ла мен тар-
на уни ја је у ис тра жи ва њу уче шћа же на у ра ду јед но до мих или 
до њих до мо ва пар ла ме на та све др жа ве по де ли ла у 12 гру па. Док су 
у пр вој гру пи др жа ве у ко ји ма же не за у зи ма ју од 50 до 65% ме ста 
у пар ла мен ту, у по след њу гру пу су свр ста не зе мље ко је 1. ја ну а ра 
2014. ни су има ле кон сти ту и са не пар ла мен те. Др жа ва са нај ве ћим 
про цен том уче ство ва ња же на ме ђу чла но ви ма пар ла мен та је Ру ан-
да (51/80) са 63,8%, а сле ди Ан до ра у ко јој су од 28 по сла ни ка 14 
же не (50%). У дру гој гру пи су Ку ба (48,9%), Швед ска (45%), Ју жна 
Афри ка (44,8%), Сеј ше ли (43,8%), Се не гал (43,3), Фин ска (42,5%), 
Еква дор (41,6%), Бел ги ја (41,3%) и Ни ка ра гва (40,2%). Из у зи ма ју-
ћи по след њу ка те го ри ју зе ма ља у ко ји ма до пр вог да на ове го ди не 
ни су кон сти ту и са ни пар ла мен ти, нај ма ња пред ста вље ност же на 

2) Ма ри ја на Пај ван чић, Пар ла мен тар но пра во, Фон да ци ја Кон рад Аде на у ер, Бе о град, 
2008, стр. 22.
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по сто ји у гру пи др жа ва где се она кре ће до 4,9 про це на та (Ку вајт, 
Ха и ти, Са моа, Тон га, Бе ли зе, Иран, Ли бан, Ко мо ри, Мар шал ска 
остр ва, Па пуа Но ва Гви не ја, Со ло мон ска остр ва, Оман, Је мен), при 
че му екс трем не слу ча је ве пред ста вља ју Ми кро не зи ја, Па лау, Ка-
тар и Ва ну а ту у ко ји ма не ма по сла ни ка жен ског по ла.

Уко ли ко за сту пље ност же на у за ко но дав ним те ли ма по сма-
тра мо пре ма ге о граф ским ре ги ја ма, нај ве ће уче шће оства ре но је у 
нор диј ским зе мља ма, где из но си 42,1 про це нат. У дру гим де ло ви ма 
Евро пе тај про це нат је до ста ни жи и из но си 23,5. Ако као пред мет 
ана ли зе ко ри сти мо цео европ ски кон ти нент уче шће се по ве ћа ва на 
25,1%. На под руч ју аме рич ког кон ти нен та уче шће же на је го то во 
иден тич но као и у Евро пи (25,2%), у Суб са хар ској Афри ци оно је 
22,9, Ази ји 18,9, у арап ским зе мља ма 17,8, а у обла сти Пацифика 
је нај ма ње, све га 13,4 про це на та.

Од зе ма ља бив ше СФР Ју го сла ви је нај ве ћи је про це нат уче-
шћа же на-пар ла мен та ра ца у ма ке дон ском Со бра њу (42/123, 34,1%), 
са 84 по сла ни ца од 250 чла но ва На род не скуп шти не (33,6%) сле ди 
Ср би ја, ко ја за у зи ма 27. ме сто у све ту по за сту пље но сти же на у 
пар ла мен ту. Ма ке до ни ја и Ср би ја се на ла зе у че твр тој гру пи зе ма-
ља, у ко ју се свр ста ва ју др жа ве у ко ји ма је про це нат уче шћа же на 
у за ко но дав ним те ли ма ве ћи од 30, а ма њи од 34,9. У ис тој гру пи 
на ла зи се и Сло ве ни ја (30/90, 33,3%), док је Хр ват ска на 60. ме сту 
(36/151, 23,8%), а Цр на Го ра тек на 95. по зи ци ји (12/81, 14,8%).3)

Стан дард у мо дер ним зе мља ма је обез бе ђи ва ње иден тич ног 
оп се га по ли тич ких пра ва за осо бе оба по ла. Ме ђу тим, због раз-
ли чи тог дру штве ног по ло жа ја же не су не рет ко оне мо гу ће не да у 
прак си на јед нак на чин са му шкар ци ма ко ри сте сва сво ја по ли тич-
ка пра ва, а на ро чи то па сив но би рач ко пра во. У том сми слу че сто се 
го во ри и о не јед на ким мо гућ но сти ма при сту па јав ним функ ци ја ма 
за же не и му шкар це. 

МЕ РЕ ЗА ПО БОЉ ША ЊЕ ПРЕД СТАВЉЕНОСТИ 
ЖЕ НА У ПАР ЛА МЕН ТИ МА

По ла зе ћи од чи ње ни це да же не чи не при бли жно по ло ви ну 
би рач ке по пу ла ци је, а да па сив но би рач ко пра во ко ри сти знат но 
ма ње же на не го му шка ра ца, за ко но дав ци су на сто ја ли да про на ђу 
ре ше ња ко ја ће до при не ти по бољ ша њу за сту пље но сти же на у пар-
ла мен ти ма. Ме ре ко је се ко ри сте у ту свр ху спа да ју у гру пу ме ра 
по зи тив не дис кри ми на ци је, од но сно афирмативне ак ци је. Њи хов 

3) Wo men in Po li tics: 2014, Si tu a tion on 1 Ja nu ary 2014, UN Wo men: Unin ted Na ti ons En tity 
for Gen der Equ a lityand the Em po wer ment of Wo men, http://www.ipu.org/pdf/pu bli ca ti ons/
wmnmap14_en.pdf, при сту пље но 9.9.2014.
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циљ је да, от кла ња ју ћи об ли ке дис кри ми на ци је, од ре ђе ним гру па-
ма ли ца омо гу ће да оства ре рав но пра ван по ло жај са дру гим чла-
но ви ма дру штва. Пе ри од тра ја ња ме ра афир ма тив не ак ци је огра-
ни чен је и тра је до ис пу ње ња ци ља ко ји се њи хо вом при ме ном 
на сто ји по сти ћи. 

У ве ћин ским из бор ним си сте ми ма и при по сто ја њу јед но-
ман дат них из бор них је ди ни ца ме ре по зи тив не до кри ми на ци је мо-
гу се од но си ти на по спе ши ва ње мо гућ но сти кан ди до ва ња осо ба 
жен ског по ла и об у хва та ју углав ном фи нан сиј ску област, од но сно 
обез бе ђи ва ње ви ше бу џет ских сред ста ва за по ли тич ке кам па ње 
кан ди дат ки ња, осло ба ђа ње од да ва ња де по зи та и сл. Кан ди дат ки-
ња ма се мо же обез бе ди ти и ви ше вре ме на у ме ди ји ма или се на 
дру ги на чин по бољ ша ти њи хов по ло жај у од но су на му шке кан-
ди да те. По ред то га, ре ше ње ко је омо гу ћа ва так ми че ње са мо ме ђу 
жен ским кан ди да ти ма је фор ми ра ње по себ них из бор них је ди ни ца 
у ко ји ма се мо гу кан ди до ва ти са мо же не.4) 

За раз ли ку од ве ћин ског из бор ног си сте ма, у про пор ци о нал-
ним си сте ми ма из бор не је ди ни це су ви ше ман дат не што омо гу ћу је 
лак ше обез бе ђи ва ње рав но мер ни је за сту пље но сти по сла ни ка оба 
по ла у пар ла мен ту. У ту свр ху при ме њу је се чи тав сет ме ра по зи-
тив не дис кри ми на ци је. У за ви сно сти од др жа ве у из бор но за ко но-
дав ство уне ти су не ки од сле де ћих ин сти ту та: кво те на из бор ним 
ли ста ма за же не, уже из бор не ли сте фор ми ра не ис кљу чи во за же-
не, али и ре зер ви са на ме ста у за ко но дав ним те ли ма за при пад ни ке 
ма ње за сту пље ног по ла.

ПО БОЉ ША ЊЕ ПРЕД СТА ВЉЕ НО СТИ ЖЕ НА У 
НА РОД НОЈ СКУП ШТИ НИ РЕ ПУ БЛИ КЕ СР БИ ЈЕ

У пе ри о ду пре по нов ног на стан ка ви ше пар тиј ског си сте ма 
у Ср би ји, пред став ни ци у за ко но дав ном те лу би ра ни су у скла ду 
са де ле гат ским си сте мом. Без об зи ра на од су ство мо гућ но сти за 
так ми че ње раз ли чи тих по ли тич ких оп ци ја, та кав си стем је омо гу-
ћа вао да у по след њим де ле гат ским скуп шти на ма же не за у зи ма ју 
чак 23% свих ме ста. У пот пу ном скла ду са да на шњим европ ским 
про се ком, овај број је, ме ђу тим, дра стич но сма њен већ у пр вом 
са зи ву На род не скуп шти не иза бра ном на ви ше пар тиј ским из бо ри-
ма 1990. го ди не. На и ме, на њи ма је ста тус по сла ни ка сте кло све га 
че ти ри же не.5)

4) Ма ри ја на Пај ван чић, исто, стр. 22.

5) Ми лан Јо ва но вић, „Струк тур на ди на ми ка На род не скуп шти не Ре пу бли ке Ср би је 1991-
1993. го ди не“, Срп ска по ли тич ка ми сао, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, бр. 
04/2013, стр. 161.
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Прак са ни ске за сту пље но сти же на на ста ви ла се и у сле де-
ћим са зи ви ма На род не скуп шти не. Та ко се у са зи ву пар ла мен та 
кон сти ту и са ном 2003. го ди не на шла 31 по сла ни ца, али већ на кон 
пар ла мен тар них из бо ра 2007. го ди не 50 же на сте кло је ста тус чла-
на пар ла мен та. Кван ти та тив ни на пре дак у по гле ду сте пе на уче шћа 
же на у са ста ву На род не скуп шти не на ста вљен је и на ван ред ним 
пар ла мен тар ним из бо ри ма 2008. го ди не, ка да је број на род них по-
сла ни ца по ве ћан на 53. 

Из ме на ма и до пу на ма За ко на о из бо ру на род них по сла ни ка 
2004. го ди не, од но сно но вим чла ном 40а, став 1. од ре ђе но је да на 
из бор ној ли сти ме ђу сва ка че ти ри кан ди да та по ре до сле ду на ли-
сти (пр ва че ти ри ме ста, дру га че ти ри ме ста и та ко до кра ја ли сте) 
мо ра би ти по је дан кан ди дат - при пад ник оног по ла ко ји је ма ње за-
сту пљен на ли сти, а укуп но на из бор ној ли сти мо ра би ти нај ма ње 
30% кан ди да та ма ње за сту пље ног по ла на ли сти. И по ред из ме на 
и до пу на за кон ске ре гу ла ти ве о из бо ру на род них по сла ни ка, отво-
ре ност из бор них ли ста за стран ке оне мо гу ћа ва ла је ин сти ту ци о-
нал но га ран то ва ње из бо ра по сла нич ких кан ди дат ки ња на ме ста у 
На род ној скуп шти ни. За то се пре мо же за кљу чи ти да је по ве ћа ње 
бро ја по сла ни ца на ста ло у овом пе ри о ду ре зул тат уну тар стра нач-
ких про ме на од но са пре ма овом пи та њу на ко је су код ве ћи не пар-
ти ја ути ца ле и пре по ру ке ОЕБС-а.  

Члан 40а, став 1. За ко на о из бо ру на род них по сла ни ка про-
ме њен је 2011. у ко рист ве ће за сту пље но сти жен ског по ла та ко да 
про пи су је да се на из бор ној ли сти ме ђу сва ка три кан ди да та по ре-
до сле ду на ли сти (пр ва три ме ста, дру га три ме ста и та ко до кра ја 
ли сте) мо ра би ти нај ма ње по је дан кан ди дат - при пад ник оног по ла 
ко ји је ма ње за сту пљен на ли сти. Ипак, кључ ни ин сти ту ци о нал ни 
по мак у по гле ду по ве ћа ног уче шћа же на оства рен из ме на ма и до-
пу на ма За ко на о из бо ру на род них по сла ни ка из 2011. го ди не под-
ра зу ме вао је оба ве зу да се рас по де ла по сла нич ких ман да та од ре ђу-
је пре ма ра ни је утвр ђе ном рас по ре ду кан ди да та на из бор ној ли сти.

Ка ко би се ис тра жи ло уче шће же на у ра ду На род не скуп шти-
не Ре пу бли ке Ср би је, од но сно до шло до са зна ња о про ме на ма сте-
пе на њи хо вог уче шћа у скуп штин ским са зи ви ма на кон по след њих 
про ме на За ко на о из бо ру на род них по сла ни ка, ана ли зи ра ће мо број 
и со ци о де мо граф ске ка рак те ри сти ке на род них по сла ни ца у по-
след ња два са зи ва На род не скуп шти не. Ана ли за со ци о де мо граф-
ске струк ту ре на род них по сла ни ца у по гле ду ста ро сног до ба, сте-
пе на обра зо ва ња и ме ста пре би ва ли шта на ста вља се по ре ђе њем у 
од но су на исте со ци о де мо граф ске ка рак те ри сти ке дру ге две гру пе. 
Пр ву гру пу чи не њи хо ве му шке ко ле ге, а дру гу укуп на по пу ла ци ја 
же на у Ср би ји. Док се по ре ђе њем са на род ним по сла ни ци ма му-
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шког по ла же ли ис пи та ти по сто ја ње со ци о де мо граф ских слич но-
сти и раз ли ка чла но ва пар ла мен та у од но су на пол, ком па ра ци јом 
дру штве но де мо граф ских осо би на на род них по сла ни ца на спрам 
истих ка рак те ри сти ка це ло куп не по пу ла ци је же на у Ср би ји на сто-
је се утвр ди ти и њи хо ве слич но сти и од сту па ња.

БРОЈ НОСТ НА РОД НИХ ПО СЛА НИ ЦА

У по след њем са зи ву На род не скуп шти не кон сти ту и са ном 
пре уво ђе ња но вих ме ра по зи тив не дис кри ми на ци је у свр ху по-
бољ ша ња пред ста вље но сти же на се де ло је 53 на род не по сла ни це, 
да би већ на пр вим на ред ним из бо ри ма при ли ком рас по де ле ман-
да та по ве ре ње гра ђа на до би ла 81 по сла ни ца. При ли ком кон сти ту-
и са ња са зи ва од 2014. го ди не би ло их је две ви ше. Та ко је у са зи ву 
од 2012. у од но су на прет ход ни до шло до по ве ћа ња за 28 на род них 
по сла ни ца, од но сно 53,83%. Уко ли ко се про ме на ме ри у од но су на 
уку пан број по сла ни ка, она је знат но ма ња и из но си 11,2 про цен та.

И по ред по ве ћа ња пред ста вље но сти же на у На род ној скуп-
шти ни, ме ре по зи тив не дис кри ми на ци је ни су про из ве ле пре-
сли ка ва ње пол не струк ту ре ста нов ни штва Ср би је на На род ну 
скуп шти ну. Док је пре ма по пи су из 2002. удео же на у укуп ном ста-
нов ни штву био 51,4%, на по пи су из вр ше ном де вет го ди на ка сни је 
он се сма њио на 51,3%. Са дру ге стра не, на кон пар ла мен тар них 
из бо ра 2008. го ди не по сла ни це су за у зи ма ле 21,2% по сла нич ких 
ме ста, а њи хов број се по сле сле де ћих из бо ра уве ћао на 32,4%. 
Пре ма то ме, на кон из бо ра 2008. же не су у На род ној скуп шти ни би-
ле под пред ста вље не за 30,2%, а у скуп штин ским са зи ви ма кон сти-
ту и са ним 2012. и 2014. го ди не под пред ста вље ност је сма ње на на 
18,9%, од но сно на 18,1%. Под пред ста вље ност же на под ра зу ме ва-
ла је иден ти чан ни во над пред ста вље но сти му шка ра ца у На род ној 
скуп шти ни Ре пу бли ке Ср би је.

ПАР ТИЈ СКА ПРИ ПАД НОСТ  
НА РОД НИХ ПО СЛА НИ ЦА

На пар ла мен тар ним из бо ри ма 2012. го ди не ула зак у На род-
ну скуп шти ну оства ри ло је 11 из бор них ли ста, од ко јих су три ма-
њин ске ли сте осво ји ле са мо по јед но по сла нич ко ме сто а њих су 
за у зе ли му шки кан ди да ти. На пре о ста лих осам ли ста ман да ти су 
до де ље ни ка ко му шкар ци ма, та ко и же на ма.

Нај ве ћи број же на, 24, од но сно 29,65% свих на род них по-
сла ни ца, иза бран је на ли сти По кре ни мо Ср би ју – То ми слав Ни-
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ко лић, а на ли сти Из бор за бо љи жи вот – Бо рис Та дић две по сла-
ни це ма ње, или 27,16%. Да љи рас по ред по сла нич ких ман да та за 
же не та ко ђе је пра тио из бор ни успех пред ло же них ли ста. Та ко је 
на ли сти ко а ли ци је СПС-ПУПС-ЈС иза бра но 14 (17,28%), на ли сти 
ДСС-а се дам (8,64%), ли ста Че до мир Јо ва но вић – Пре о крет до би ла 
је шест по сла ни ца (7,40%), као и ли ста УРС-а. По јед ну на род ну 
по сла ни цу (1,23%) оства ри ле су ли сте на ци о нал них ма њи на, Са-
ве за вој во ђан ских Ма ђа ра и Стран ке де мо крат ске ак ци је Сан џа ка.

Ако се ме ри уче шће на род них по сла ни ца иза бра них на не-
кој ли сти у од но су на уку пан број по сла ни ка са те ли сте, нај ве ћи 
сте пен уче шћа же на оства ри ла је из бор на ли ста СДА (1/2, 50%), а 
нај ма њи про це нат до би ле су по сла ни це са ли сте СВМ-а (1/5, 20%). 
Све дру ге из бор не ли сте оства ри ле су сли чан по сто так пред ста-
вље но сти же на у пар ла мен ту, ко ји се кре ће од 31,58% (СПО-ЛДП) 
до 33,33% (ДСС). Је ди но је са ли сте УРС-а иза бра но не што ви ше 
по сла ни ка ма ње за сту пље ног по ла, односно 37,5%.

Из о ста нак же на са по сла нич ких ли ста НО ПО, Све за јед но 
и ПДА мо же се об ја сни ти ти ме да су ове три ли сте до би ле са мо 
по јед но по сла нич ко ме сто а на пр вим ме сти ма ли ста би ли су му-
шкар ци. И дру ге две ма њин ске ли сте (СВМ, СДА) до би ле су ма ли 
број по сла ни ка и упра во због ма лог бро ја по сла ни ка уче шће же на 
у њи хо вим по сла нич ким клу па ма то ли ко ва ри ра у од но су на пред-
ло же не ли сте ко је су осво ји ле ве ћи број ман да та. Та ко би у слу ча ју 
да је њи хо ва ли ста до би ла још је дан ман дат, број же на у по сла нич-
кој гру пи СВМ-а дво стру ко по рас тао а сте пен њи хо вог уче шћа би 
се са 20 по ве ћао на 33%.

На пар ла мен тар ним из бо ри ма 2014. го ди не убе дљи ву по бе ду 
од не ла је ко а ли ци ја оку пље на око Срп ске на пред не стран ке, ко ја 
је осво ји ла 158 по сла нич ких ме ста. У скла ду са та квим из бор ним 
ре зул та том, и нај ве ћи број по сла ни ца до ла зи са ли сте СНС-а, од-
но сно чак 54 од 83 или 65,06%. Сле де по сла ни це са ли сте СПС-
ПУПС-ЈС ко јих има 14 (16,87%). Са ли ста ДС-а и НДС-а иза бра но 
је по 6 по сла ни ца (7,23%), СВМ је до био две (2,41%), а СДА јед ну 
по сла ни цу (1,20%). У по гле ду уче шћа же на у сва кој од из бор них 
ли ста, он је ве о ма ујед на чен и на ла зи се у ра спо ну од 31,56% на 
ли сти ДС-а до 34,18% на ли сти ко ју је пред во дио СНС.

СТА РО СНА СТРУК ТУ РА НА РОД НИХ ПО СЛА НИ ЦА

У по гле ду ста ро сног до ба ме ђу по сла ни ца ма иза бра ним на 
из бо ри ма 2012. го ди не нај број ни је су би ле оне у ка те го ри ји од 30 
до 34, као и по сла ни це из ме ђу 45 и 49 го ди на ста ро сти. Њих је 
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би ло по 14, од но сно за јед но су чи ни ле 34,56 про це на та свих при-
пад ни ца жен ског по ла у прет ход ном са зи ву На род не скуп шти не. 
Нај мла ђа по сла ни ца би ла је Јо ва на Јок си мо вић из Бе о гра да (1987. 
го ди ште), а нај ста ри ја Ми ли ца Дро њак из Сур ду ка, ро ђе на 1943. 
го ди не. По ред не по сто ја ња по сла ни ца ста ри јих од 18, а мла ђих од  
25 го ди на, као и оних у ста ро сним гру па ма ста ри јих од 69, на из бо-
ри ма 2012. го ди не иза бран је при мет но ма ли број по сла ни ца у до бу 
од 60 до 64 го ди не (5, или 6,17%), а на ро чи то у гру пи ста ри јих од 
65 а мла ђих од 69 го ди на (3, од но сно 3,70%).

Уко ли ко се ста ро сна струк ту ра по сла ни ца упо ре ди са жи вот-
ним до бом њи хо вих му шких ко ле га у истом са зи ву до ла зи се до 
за кључ ка да је при мет но знат но ве ће уче шће мла ђих по сла ни ца 
у од но су на по сла ни ке. Та ко по сла ни це ста ро сног до ба из ме ђу 25 
и 29 го ди на чи не 9,88% свих на род них по сла ни ца, док је уче шће 
њи хо вих му шких ко ле га исте ста ро сне гру пе са мо 2,37% у од но су 
на све по сла ни ке му шкар це. Иако још увек ве ли ка, не што ма ња 
дис про пор ци ја у ко рист же на је у до бу из ме ђу 30 и 34 го ди не, где је 
уче шће же на ме ђу сво јим ко ле ги ни ца ма 17,28%, а му шка ра ца све-
га 4,73%. Тај од нос се, ме ђу тим, ме ња у ко рист му шка ра ца у по пу-
ла ци ји од 35 до 39 го ди на (15,98:9,88%) и ста ро сној гру пи из ме ђу 
40 и 44. го ди не (14,20:9,88%). Од нос из ме ђу по сла ни ка и по сла ни-
ца дру гих до ба су ре ла тив но слич ни, с тим што ме ђу по сла ни ци ма 
би ло и ста ри јих од 69 го ди на, ко ли ко је има ла нај ста ри ја по сла ни-
ца. Нај ста ри ји по сла ник у са зи ву од 2012. био је За ха ри је Тр нав че-
вић ко ји је у го ди ни по твр ђи ва ња ман да та на пу нио 86 го ди на.

Про сеч на ста рост на род них по сла ни ца из но си ла је 43,69 го-
ди на и би ла је го то во иден тич на ста ро сти укуп не по пу ла ци је же на 
у Ср би ји ко је у про се ку има ју 43,5 го ди на. Ста ро сна струк ту ра на-
род них по сла ни ца пре ма укуп ној по пу ла ци ји же на по ка зу је ве ли ку 
дис про пор ци ју у до бу од 30 до 34 (17,28:6,61%) и из ме ђу 45 и 49 
го ди на (17,28: 6,66%), а нај ве ћа слич ност по ка зу је се у ста ро сној 
гру пи ста ри јих од 60 а мла ђих од 64 го ди не (6,17:7,56%). Са дру ге 
стра не, пред став ни ке сво јих го ди на и по ла не ма ју гра ђан ке до 25 
го ди на, као и све у ста ро сним ка те го ри ја ма из над 70 го ди на иако 
укуп но уче шће же на у по пу ла ци ји из ме ђу 20 и 24 го ди не и оних 
ко је су ста ри је од 69 го ди на чи ни чак 19,42%.

Не ра чу на ју ћи, због њи хо ве ма ло број но сти, по сла ни це са 
ли ста СВМ-а и СДА, нај ста ри је су би ле иза бра не пред став ни це 
ли сте СПС-ПУПС-ЈС ко је су у про се ку има ле 47,86 го ди на, а сле-
ди ле су их по сла ни це УРС-а са про сеч но 47 го ди на ста ро сти. Са 
дру ге стра не, нај мла ђе су би ле пред став ни це ли сте СНС-а (40,17 
го ди на), а за тим на род не по сла ни це ДС-а, са про сеч но 43 го ди не. 
Код њи хо вих ко ле га нај ста ри ји су та ко ђе би ли по сла ни ци са ли сте 
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СПС-ПУПС-ЈС са про се ком од 54,87 го ди на, сле ди ли су их по сла-
ни ци са ли сте СПО-ЛДП са 50,85 и УРС са 50,6 го ди на у про се ку, 
док је нај мла ђа би ла по сла нич ка гру па СВМ-а чи ји су по сла ни-
ци про сеч но има ли све га 37,5 го ди на.6) Раз ли ка у го ди на ма из ме ђу 
по сла ни ка му шка ра ца и свих му шка ра ца у зе мљи знат но је ве ћа 
од од но са истих ка те го ри ја код же на и из но си 49,17:40,8 го ди на. 
Од нос ста ро сти по сла ни ка и по сла ни ца пре ма из бор ним ли ста ма 
из гле дао је ова ко: СНС (45,52:40,17 го ди на), ДС (43,64:43), СПС-
ПУПС-ЈС (54,87:47,86), ДСС (48,21:44,86), СПО-ЛДП (50,85:46), 
УРС (50,6:47), СВМ (37,5:30, са мо јед на по сла ни ца), а пре о ста ле 
ли сте има ле су са мо по јед ног по сла ни ка оба по ла или са мо јед ног 
по сла ни ка. При ме тан је тренд по сто ја ња ста ри јих по сла ни ка у од-
но су на по сла ни це, осим на из бор ној ли сти ДС-а где је ова раз ли ка 
би ла ми ни мал на.

Ван ред ни пар ла мен тар ни из бо ри 2014. го ди не до ве ли су до 
про ме не у по гле ду го ди на ста ро сти нај мла ђе и нај ста ри је по сла-
ни це. Нај мла ђа по сла ни ца Ка та ри на Шу шњар има 24 го ди не, а 
нај ста ри ја Ми ле на Ћо ри лић 70. Док је до нај ве ћег по ве ћа ња бро ја 
по сла ни ца до шло у ста ро сном до бу од 35 до 39 го ди на (са 8 на 12), 
нај ве ће сма ње ње на ста ло је у ге не ра циј ским гру па ма из ме ђу 45 и 
49 го ди на (са 14 на 10). У од но су на му шкар це дис про пор ци је су 
опет нај и зра же ни је у ка те го ри ја ма из ме ђу 30 и 34 (15,66:5,42%), 
а на ро чи то у до бу од 25. до 29. го ди не (7,23:1,20%). Као и на кон 
из бо ра из 2012. го ди не, му шкар ци се у сле де ћој жи вот ној ску пи-
ни ја вља ју у зна чај ни јем по стот ку од же на. Тај од нос у гру пи од 
35 до 39 го ди на из но си 19,28:14,46%. Уче шће му шка ра ца и же на 
пот пу но се из јед на ча ва у две ма уза стоп ним гру па ма, од 50 до 54 
(14,46%) и из ме ђу 55 и 59 (13,25%) го ди на, а му шкар ци су знат но 
број ни ји у свим ка те го ри ја ма из над 69 го ди на. 

Про сеч на ста рост на род них по сла ни ца на кон из бо ра 2014. 
го ди не по ве ћа на је у од но су на прет ход ни са зив за 0,77 го ди на та ко 
да из но си 44,46 го ди на и за ско ро го ди ну да на је ве ћа од ста ро сти 
укуп не по пу ла ци је же на у Ср би ји. У од но су на укуп ну по пу ла ци ју 
же на бла га над пред ста вље ност по сто ји у гру пи од 25 до 29 го ди-
на (7,23:6,38%), а ве ћа од сту па ња истог ти па ви дљи ва су у свим 
гру па ма из ме ђу 30 и 59 го ди на. На кон тог ста ро сног до ба ја вља се 
обр ну ти про цес, од но сно на ста је под пред ста вље ност у свим ста-
ри јим гру па ма ста нов ни штва.

Из у зи ма ју ћи јед ну по сла ни цу СДА и две по сла ни це из по-
сла нич ке гру пе СВМ-а, нај мла ђе су по сла ни це са ли сте СНС-а ко је 

6) Ста ти стич ки нај мла ђи по сла ни ци на пар ла мен тар ним из бо ри ма 2012. иза бра ни су са 
ли сте НО ПО, али се, ипак, ра ди о са мо јед ном пред став ни ку на ро да (Ни ко ла Ту ли ми ро-
вић, 1981. го ди ште).
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про сеч но има ју 43,46 го ди на, а нај ста ри је су по сла ни це НДС-а са 
51,17 го ди на у про се ку. Про сеч на ста рост по сла ни ка на кон из бо ра 
2014. из но си ла је 49,38 го ди на и би ла је го то во иден тич на као у са-
зи ву кон сти ту и са ном две го ди не ра ни је. Од нос ста ро сне струк ту ре 
по сла ни ка и по сла ни ца пре ма по сла нич ким гру па ма у са зи ву од 
2014. је сле де ћа: СНС (47,86:43,46 го ди на), СПС (57,66:47,14), ДС 
(47:45,17), НДС (46,92:51,17), СВМ (39,5:36,5), СДА (45,5:32), док 
са ли сте Пар ти ја за де мо крат ско де ло ва ње – Ри за Ха ли ми ни је иза-
бра на ни јед на по сла ни ца. Пре ма то ме, осим на ли сти Но ве де мо-
крат ске стран ке, по сла ни ци иза бра ни са свих дру гих ли ста ста ри ји 
су од сво јих ко ле ги ни ца.

ОБРА ЗОВ НА СТРУК ТУ РА НА РОД НИХ ПО СЛА НИ ЦА

На кон пар ла мен тар них из бо ра 2012. го ди не иза бра на је 81 
на род на по сла ни ца. У по гле ду обра зов не струк ту ре нај ве ћи број 
по сла ни ца имао је за вр шен фа кул тет (51/81, 62,96%), а сле ди ле су 
по сла ни це са ти ту лом док то ра на у ка (8 по сла ни ца, 9,88%). Нај ма-
њи број на род них пред став ни ца имао је за вр ше ну сред њу шко лу и 
ма стер сту ди је (по јед на или 1,23%), а три по сла ни це су као за ни-
ма ње на ве ле да су пен зи о нер ке. У од но су на му шкар це у На род ној 
скуп шти ни при мет но је да ве ћи про це нат же на има за вр шен фа кул-
тет (62,96:54,44%), али и да ве ћи број му шка ра ца по се ду је ти ту лу 
док то ра на у ка (23:8, 13,61:9,88%).

Пре ма из бор ним ли ста ма, нај ве ћи број по сла ни ца са ди пло-
мом фа кул те та имао је ДС и то 18, од но сно 35,29% свих по сла ни ца 
са ви со ком струч ном спре мом, а њи хо во уче шће ме ђу по сла ни ца ма 
иза бра ним на ли сти Де мо крат ске стран ке би ло је чак 81,81 про це-
нат. Од њи хо вих ко ле га иза бра них на ис тој ли сти 28 има за вр шен 
фа кул тет и они чи не 62,22% свих по сла ни ка „де мо кра та“ му шког 
по ла, док су, ако се из у зму ли сте са јед ним или два кан ди да та ко ји 
су до би ли ста тус по сла ни ка, нај о бра зо ва ни ји по сла ни ци са ли сте 
СВМ-а са ко је су сва че ти ри по сла ни ка ви со ко о бра зо ва на, а сле ди 
ли ста Че до мир Јо ва но вић – Пре о крет на ко јој од 13 по сла ни ка 9 
има за вр шен фа кул тет (69,23%).

Ако се сте пен обра зо ва ња на род них по сла ни ца упо ре ди са 
це ло куп ном по пу ла ци јом же на у Ср би ји на ла зи се огром на дис про-
пор ци ја у по гле ду не по сто ја ња по сла ни ца без школ ске спре ме и са 
не пот пу ном или за вр ше ном основ ном шко лом иако оне у по пу ла-
ци ји ста нов ни ца Ср би је чи не 34,06 про цен та (1,256.182/3,687.686). 
Та ко ђе, са мо јед на по сла ни ца је фор мал но обра зо ва ње за вр ши ла 
на кон сред ње шко ле (1,23%), а овај сте пен струч не спре ме има чак 
38,01% (1,401.736/3,687.686) свих же на у Ср би ји. Огром на под-
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пред ста вље ност же на са сред њом струч ном спре мом и од су ство 
пред ста вље но сти оних са ни жим сте пе ном струч не спре ме про-
из ве ла је ве ли ку над пред ста вље ност осо ба жен ског по ла са за вр-
ше ним ви со ким обра зо ва њем. На и ме, док све осо бе жен ског по-
ла са ви со ком струч ном спре мом, ти ту ла ма ма сте ра, ма ги ста ра, 
док то ра на у ка и ле ка ра спе ци ја ли ста за у зи ма ју чак 80,25% свих 
„жен ских“ по сла нич ких ме ста, удео же на са тим сте пе ном обра-
зо ва ња у укуп ној по пу ла ци ји ста нов ни ца Ср би је је све га 9,31% 
(343.410/3,687.686). Са ви шом шко лом у са зи ву од 2012. би ло је 7 
по сла ни ца, од но сно 8,64% у од но су на 4,75% гра ђан ки Ср би је са 
тим сте пе ном струч не спре ме.

На из бо ри ма 2014. го ди не иза бра но је две по сла ни це ви ше 
не го на прет ход ном из ла ску би ра ча на гла са ње, а у исто вре ме број 
на род них по сла ни ца са ви со ком струч ном спре мом по рас тао је за 
че ти ри. Са дру ге стра не, број по сла ни ца са ти ту ла ма ма ги стра сма-
њен је са че ти ри са на две, док то ра на у ка са осам на пет, док је број 
на род них пред став ни ца са за вр ше ном сред њом шко лом по рас тао 
на три. У од но су на прет ход ни са зив по ве ћан је број ви со ко о бра зо-
ва них по сла ни ка оба по ла, али је раз ли ка у по гле ду уче шћа ви со ко-
о бра зо ва них по сла ни ца у од но су на њи хо ве му шке ко ле ге сма ње на 
са 62,96:54,44% на 66,26:60,24%. 

Ка ко је ко а ли ци ја пре во ђе на Срп ском на пред ном стран ком 
убе дљи во по бе ди ла на пар ла мен тар ним из бо ри ма мар та ове го-
ди не, у свим обра зов ним ка те го ри ја ма до ми ни ра ју по сла ни це са 
из бор не ли сте Алек сан дар Ву чић – Бу дућ ност у ко ју ве ру је мо. Из-
у зе так је ка те го ри ја док то ра на у ка у ко ју спа да ју три по сла ни це 
иза бра не са ли сте СПС-ПУПС-ЈС на спрам две по сла ни це СНС-а, 
а по јед на сту дент ки ња ман дат је до би ла са сва ке од три пр во пла-
си ра не ли сте. Уко ли ко се, ме ђу тим, ме ри удео на род них по сла ни ца 
са за вр ше ним фа кул те том у од но су на све по сла ни це у не кој по-
сла нич кој гру пи нај о бра зо ва ни је су пред став ни це СВМ-а, од ко јих 
је јед на за вр ши ла фа кул тет, а дру га ма стер сту ди је, са ли сте СДА 
иза бра на је јед на по сла ни ца ко ја је ди пло ми ра ни ин же њер елек-
тро тех ни ке, а од број ни јих по сла нич ких гру па до ми ни ра ју по сла-
ни це НДС-а, ме ђу ко ји ма пет има ди пло му фа кул те та (83,33%), а 
са мо јед на је за вр ши ла сред њу шко лу. Још из ра же ни ју обра зов ну 
струк ту ру има ју му шки по сла ни ци НДС-а, јер у њи хо вим клу па ма 
се де два док то ра на у ка и 10 по сла ни ка са ди пло мом ви со ке струч-
не спре ме.

Ме ре но у од но су на по пу ла ци ју же на у Ср би ји и на кон из бо-
ра 2014. ви дљи ва је огром на дис про пор ци ја нај ма ње обра зо ва них 
јер не ма на род них пред став ни ца без школ ске спре ме и са не пот-
пу ном или за вр ше ном основ ном шко лом, а на ста вљен је и тренд 
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ве ли ке под пред ста вље но сти сред њо школ ки ко ји из но си 3,61% на-
спрам 38,01% гра ђан ки Ср би је са тим сте пе ном обра зо ва ња. На-
су прот то ме, же не са за вр ше ним фа кул те ти ма и ма стер сту ди ја ма, 
ти ту ла ма ма ги ста ра, док то ра на у ка и ле ка ра спе ци ја ли ста чи не 
82,13% свих же на у пар ла мен ту, а њи хо во уче шће у укуп ној жен-
ској по пу ла ци ји из но си са мо 9,31%. Број по сла ни ца са ви шом шко-
лом исти је као у са зи ву од 2012. го ди не (7), што са да чи ни 8,43% 
свих на род них по сла ни ца.

МЕ СТО ПРЕ БИ ВА ЛИ ШТА

У са зи ву кон сти ту и са ном 2012. го ди не нај ве ћи број по сла-
ни ца до ла зио је из Бе о гра да (50/81, од но сно 61,73%), сле ди ле су 
на род не по сла ни це из цен трал не Ср би је (16 или 19,75%), а јед на 
по сла ни ца ма ње би ла је из Вој во ди не (18, 52%). У од но су на њи-
хо ве ко ле ге при мет но је ве ће уче шће по сла ни ца са пре би ва ли штем 
у Бе о гра ду (61,73:41,42%), док је, са дру ге стра не, ве ћи број по-
сла ни ка до ла зио из цен трал не Ср би је (36,69:19,75%). На под руч ју 
Ко со ва и Ме то хи је жи ве ло је че ти ри по сла ни ка, али ни јед на по-
сла ни ца.

При ка за но пре ма из бор ним ли ста ма, нај ве ћи „бе о цен три-
зам“ на род них по сла ни ца по сто јао је ме ђу они ма са ли сте СПС-
ПУПС-ЈС (17/22, од но сно 77,27% њих има пре би ва ли ште у Бе о-
гра ду) и СНС-а (18/24, 75%). Пот пу но обрат но, на ли ста ма СДА и 
СВМ-а ни јед на по сла ни ца ни је би ла из Бе о гра да, док су са ли сте 
УРС-а по две по сла ни це до ла зи ле из Бе о гра да, цен трал не Ср би је и 
Вој во ди не. У од но су на укуп ну по пу ла ци ју же на при мет на је би ла 
ве ли ка над пред ста вље ност Бе о гра ђан ки (61,73:23,69%), а нај ве ћа 
под пред ста вље ност се ја ви ла код же на из цен трал не Ср би је (19,75: 
49,40%). У од но су на њих, Вој во ђан ке су би ле под пред ста вље не у 
знат но ма њој ме ри (18,52:26,90%).

Пар ла мен тар ни из бо ри 2014. го ди не до не ли су зна чај но сма-
ње ње бро ја и уде ла Бе о гра ђан ки ме ђу на род ним по сла ни ца ма (са 
50, од но сно 61,73% на 34 или 40,96%). Број по сла ни ца из Вој во-
ди не је по рас тао са 15 (18,52%) на 20 (24,10%), а још ве ћи раст 
пред ста вље но сти на стао је код по сла ни ца из цен трал не Ср би је (са 
16 или 19,75% на 28 или 33,73%). 

У од но су на по сла ни ке-му шкар це у са зи ву од 2014. по-
сто ји ве ћа за сту пље ност Бе о гра ђан ки у од но су на Бе о гра ђа не 
(40,96:33,73%) и Вој во ђан ки на спрам Вој во ђа на (24,10:20,48%). 
На су прот то ме, по сла ни ци из цен трал не Ср би је су за сту пље ни ји од 
ко ле ги ни ца из тог де ла зе мље (43,37:33,73%), а са Ко со ва и Ме то-
хи је до ла зе че ти ри по сла ни ка и јед на по сла ни ца. Над пред ста вље-
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ност Бе о гра ђан ки у прет ход ном са зи ву На род не скуп шти не сма-
ње на је на кон из бо ра из мар та ме се ца и са да из но си 40,96:23,69%, 
а та ко ђе је опа ла и под пред ста вље ност же на из цен трал не Ср би је. 
Са да шњи од нос је 33,73:49,40%. Са дру ге стра не, Вој во ђан ке го то-
во да су пред ста вље не у иде ал ној сра зме ри (24,10:26,90%).
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Pre drag Ter zic

THE SO CIO-DE MO GRAP HIC STRUC TU RE 
 OF THE WO MEN MPS IN THE NA TI O NAL  
AS SEMBLY OF THE RE PU BLIC OF SER BIA

Re su me
Key in sti tu ti o nal pro gress in or der to in cre a se the re pre sen ta tion 

of wo men in the Na ti o nal As sembly of the Re pu blic of Ser bia was ac-
hi e ved by the amend ments to the Law on Elec tion of MPs in 2011. 
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The aut hor analyzes the so ci o de mo grap hic struc tu re of wo men MPs 
in terms of age, edu ca tion le vel, pla ce of re si den ce, and then com pa res 
them with the cor re spon ding struc tu re of the ir ma le co un ter parts, and 
the to tal po pu la tion of wo men in Ser bia.

Du ring the di stri bu tion of man da tes af ter the 2012 elec ti ons: 1) 
the num ber of wo men MPs has in cre a sed from 53 to 81, but su bre pre-
sen ta ton of wo men MPs in re la tion to the to tal po pu la tion of wo men was 
18.9%, 2) most wo men MPs we re se lec ted from a list of SNS (24/81 or 
29.65%), 3) The ave ra ge age of wo men MPs was 43.69 years, which is 
al most iden ti cal to the ave ra ge age of the fe ma le po pu la tion in Ser bia 
4) When we com pa re the age struc tu re of wo men MPs to the to tal po-
pu la tion of wo men we see a hu ge dis pro por tion bet we en the age of 30 
and 34 (17.28: 6.61%) and bet we en 45 and 49 (17.28: 6.66%) and the re 
is the gre a test si mi la rity bet we en the gro up ol der than 60 and youn ger 
than 64 (6.17: 7.56%), 5) 51 wo men MPs fi nis hed col le ge (62.96%), 6) 
the ra tio bet we en highly edu ca ted wo men MPs op po sed to the ir ma le 
co un ter parts was 62.96: 54.44%, 7) 50 wo men MPs ca me from Bel gra-
de (61.73%), and ac cor ding to the elec to ral lists, the  gre a test “be o cen-
trism” exi sted among the wo men MPs from the SPS-PUPS-JS.

Af ter the elec ti ons in 2014: 1) the num ber of MPs has in cre a sed 
by two, 2) 54 wo men MPs we re elec ted from the list of SNS (65.06%), 
3) The ave ra ge age of wo men MPs in cre a sed by 0.77 years, so it amo-
unts to 44.46 years which is ne arly a year hig her than the ave ra ge age of 
the fe ma le po pu la tion in Ser bia, 4) the num ber of MPs with a uni ver sity 
de gree in cre a sed by fo ur, but the num ber of wo men who own a ma ster’s 
de gree or PhD dec re a sed, 5) the ra tio of the highly edu ca ted wo men 
MPs in re la tion to ma le MPs was re du ced to 66.26: 60.24%, 6)  the sha-
re of Bel gra de wo men among the wo men MPs was re du ced to 40.96%, 
whi le the num ber of MPs from Voj vo di na in cre a sed from 15 (18.52 %) 
to 20 (24.10%), and an even gre a ter in cre a se oc cur red with the wo men 
MPs from cen tral Ser bia (with 16 or 19.75% of 28 or 33.73%).
Key words: wo men, mem bers of par li a ment, par li a ment, po si ti ve di scri mi na-

tion, af fir ma ti ve ac tion, the Na ti o nal As sembly of the Re pu blic of 
Ser bia
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ПРИ ЛОГ

Та бе ла 1: На род не по сла ни це раз ли чи тих ста ро сних до ба  
иза бра не на ли ста ма ко је су на пар ла мен тар ним из бо ри ма 2012. 
пре шле цен зус, пре ма сте пе ну струч не спре ме и пре би ва ли шту

* На по ме на: На из бор ним ли ста ма Све за јед но, НО ПО и КАПД ни је иза бра на ни јед на 
на род на по сла ни ца.
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Та бе ла 2: На род ни по сла ни ци раз ли чи тих ста ро сних до ба иза-
бра ни на ли ста ма ко је су на пар ла мен тар ним из бо ри ма 2012. 

пре шле цен зус, пре ма сте пе ну струч не спре ме и пре би ва ли шту

* На по ме на: На род ни по сла ник са из бор не ли сте СПС-ПУПС-ЈС Ду шан Ба ја то вић (1967, 
Но ви Сад) је елек тро ин же њер и ди пло ми ра ни еко но ми ста. У овој ста ти сти ци је на ве де-
но да по се ду је ВСС.
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* На по ме на: На род ни по сла ник са ли сте СПС-ПУПС-ЈС Ми ло рад Сто шић (1954, Ниш) је 
пен зи о нер - офи цир те ле ко му ни ка ци је. У при ка за ној та бе ли тре ти ра се као пен зи о нер.
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Та бе ла 3: На род не по сла ни це раз ли чи тих ста ро сних до ба  
иза бра не на ли ста ма ко је су на пар ла мен тар ним из бо ри ма 2014. 
пре шле цен зус, пре ма сте пе ну струч не спре ме и пре би ва ли шту

* На по ме на: На из бор ној ли сти ПДД ни је иза бра на ни јед на на род на по сла ни ца.
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* На по ме на: На род на по сла ни ца са из бор не  ли сте СНС-а Љу би ца Мр да ко вић То до ро вић 
(1962, Ниш) по за ни ма њу је ма ги стар при ма ру јус, док тор ги не ко ло ги је и аку шер ства. У 
овој ста ти сти ци је на ве де но да је ма ги стар.  
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Та бе ла 4: На род ни по сла ни ци раз ли чи тих ста ро сних до ба  
иза бра ни на ли ста ма ко је су на пар ла мен тар ним из бо ри ма 2014. 
пре шле цен зус, пре ма сте пе ну струч не спре ме и пре би ва ли шту

* На по ме на: На род ни по сла ник са из бор не ли сте СПС-ПУПС-ЈС Ду шан Ба ја то вић (1967, 
Но ви Сад) је елек тро ин же њер и ди пло ми ра ни еко но ми ста. У овој ста ти сти ци је на ве де-
но да по се ду је ВСС.

* На по ме на: На род ни по сла ник са ли сте СПС-ПУПС-ЈС Ми ло рад Сто шић (1954, Ниш) је 
пен зи о нер - офи цир те ле ко му ни ка ци је. У при ка за ној та бе ли тре ти ра се као пен зи о нер.



Предраг Терзић Социодемографска структура посланица у ...

143

* Овај рад је примљен 06. октобра 2014. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 09. марта 2015. године.
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сажетак
Ре сто ра тив ни при ступ кон флик ти ма по чи ње да се раз ви ја 

се дам де се тих го ди на 20 ве ка као од го вор на кри ти ку тра ди ци о-
нал них мо де ла кри вич ног пра ва и ре ша ва ња кон фли ка та. Од та да 
су раз ви ја ни раз ли чи ти про гра ми, во ђе не су мно го број не кам па-
ње, из ме ње но је кри вич но за ко но дав ство у ко је су ин кор по ри ра ни 
прин ци пи ре сто ра тив них при сту па, ме ђу тим ре сто ра тив ни при-
сту пи у ре ша ва њу кон фли ка та у Ср би ји још увек су не до вољ но 
раз ви је ни. Овај рад има за циљ да се кроз ком па ра ци ју нај че шћих 
од го во ра на кон флик те и при каз основ них прин ци па ре сто ра тив-
ног при сту па омо гу ћи  бо ље раз у ме ва ње овог концепта и прак се 
ко ја из ње га про из и ла зи, а ко ја мо же да бу де ве о ма ко ри сна у од го-
во ру на уче ста ле кон флик те у срп ском дру штву.
Кључ не ре чи: кон флик ти, ре сто ра тив на прав да, ре три бу тив на прав да, 

ме ди ја ци ја, кри вич но пра во, институције, Ср би ја.

увоД

У ра ду ће би ти пред ста вље на ком па ра тив на ана ли за два нај-
че шћа од го во ра на кон флик те у са вре ме ном све ту - ре сто ра тив ни 
и ре три бу тив ни при сту пи. Ука зу је се на основ не ка рак те ри сти ке, 

* Овај рад је настао у оквиру пројекта бр. 179009, који финансира Министарство про-
свете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
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прин ци пе и пред но сти са вре ме них ре а го ва ња на кон флик те и кри-
ми на ли тет. При ка зу ју се и нај че шће при ме њи ва ни мо де ли ре сто-
ра тив не прав де и њи хо ва при ме на код нас и у не ким европ ским 
зе мља ма. 

Кон цепт ре сто ра тив ног при сту па пред ста вља ал тер на ти ву 
тра ди ци о нал ним од го во ри ма на по чи ње на кри вич на де ла и јед но је 
од нај зна чај ни јих оства ре ња са вре ме ног кри вич но прав ног си сте ма 
и кри ми нал не по ли ти ке.1) Овај кон цепт је на стао у окви ру си сте ма 
пра во су ђа, углав ном као од го вор на по раст ма ло лет нич ке де лин-
квен ци је и не е фи ка сност пра во суд ног си сте ма. То ком вре ме на се 
про ши рио и на мно ге дру ге обла сти дру штве ног жи во та и да нас се 
при ме њу ју и у окви ру шко ла, со ци јал не за шти те, у ло кал ној за јед-
ни ци, обла сти за шти те од по тен ци јал не дис кри ми на ци је и сл. Упр-
кос зна чај ним на по ри ма да се кон цепт ре сто ра тив не прав де раз ви је 
и на ђе сво ју при ме ну, еви дент но је да у на шој на уч ној и струч ној 
јав но сти још увек ни је до вољ но раз ви је на свест о зна ча ју и су шти-
ни кон цеп та ре сто ра тив не прав де.

Ова ана ли за мо же би ти ко ри сна да се кроз са гле да ва ње огра-
ни че ња тра ди ци о нал них од го во ра на кон флик те и из вр ше на кри-
вич на де ла и раз у ме ва њем основ них иде ја, прин ци па, вред но сти 
и пред но сти ре сто ра тив не прав де, при бли жи је дан но ви по глед на 
конфликте ко ји на гла ша ва њи хов кон струк ти ван по тен ци јал ко ји 
има ју у под сти ца њу и  уна пре ђи ва њу ка ко ме ђу људ ских од но са, 
та ко и лич ног раз во ја по је дин ца.2) 

основне карактеристике ретрибутивноГ 
и ресторативноГ приступа правДи

Основ не ка рак те ри сти ке ре три бу тив не прав де су да се кри-
вич но де ло по сма тра као по вре да од ре ђе не нор ме, тј. да је кри-
вич но де ло акт про тив др жа ве, те се кон фликт на стао кри вич ним 
де лом схва та као од нос из ме ђу по је дин ца и др жа ве, у ко ме су они 
су прот ста вље ни (што им пли ци ра кри ви цу на стра ни оног ко је по-
вре ду на нео). Па жња се усме ра ва ка утвр ђи ва њу кри ви це ко ја је 
по чи ње на у про шло сти, а ин тер пер со нал на при ро да кри вич ног де-

1) Fri day, P. „Re sto ra ti ve Ju sti ce: The Im pact on Cri me“, рад пре зен то ван на XI Ме ђу на род-
ном вик ти мо ло шком сим по зи ју му, 13.-18. јул 2003. го ди не, Stel len bosch, So uth Afri ca, 
2003,  пре ма Ћо пић, С. „По јам и основ ни прин ци пи ре сто ра тив не прав де“, Те ми да, 1, 
2007, стр 25. 

2) По па дић, Д., Плут, Д., Ко вач-Це ро вић, Т. (ур.), Увод при ре ђи ва ча. У: По па дић, Д., Плут, 
Д., Ко вач-Це ро вић, Т. (ур.), Со ци јал ни кон флик ти. Ка рак те ри сти ке и на чин ре ша ва ња. 
Гру па МОСТ  и Цен тар за ан ти рат ну ак ци ју, Бе о град, 1996, стр. 9-15.
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ла је при кри ве на.3) Из ове пер спек ти ве прав да је пред ста вље на 
као окри вља ва ње и то у про це су ко ји под ра зу ме ва од нос из-
ме ђу др жа ве и по чи ни о ца.

Жр тва је у овом про це су мар ги на ли зо ва на, не рет ко је 
и до дат но тра у ма ти зо ва на уче шћем у кри вич но-прав ном по-
ступ ку, у ко јем је сам по сту пак ис пред са гле да ва ња по тре-
ба оних ко ји су нај ви ше по го ђе ни кри вич ним де лом, чи ме 
се по тен ци ра де струк тив на стра на кон флик та и по ја ча ва 
нетрпељивост из ме ђу уче сни ка у про це су.4) Пре ма ми шље-
њу Ха у ард Зер (Ho ward Ze hr), јед ног од во де ћих свет ских 
ми сли ла ца у овој обла сти, по вре да ту ђих пра ва ства ра кри-
ви цу, а прав да зах те ва да др жа ва од ре ди кри ви цу и спро ве-
де ка зну – да по чи ни лац до би је оно шта за слу жу је. Фо кус 
је на ре три бу ци ји (ка зни), због че га се ово пра во су ђе че сто 
на зи ва и „ре три бу тив но пра во су ђе5)“. Пред став ни ци др жа ве 
од ре ђу ју кри ви цу и ре ак ци ју др жа ве на њу, има ју ћи у ви ду 
ва же ће про пи се ко је је др жа ва од ре ди ла. Циљ овог при сту-
па је ка жња ва ње по чи ни о ца и/или од вра ћа ње од кри ми на ла 
кроз за стра ши ва ње ка зна ма. Др жа ва на сту па као за ступ ник 
ин те ре са оних ко ји су оште ће ни кри вич ним де лом и пре у зи-
ма од го вор ност за ре а го ва ње на по чи ње но кри вич но де ло. По 
ре чи ма проф Ко стић, ре три бу тив на прав да се у кри вич ном 
пра во су ђу, усме ра ва ка то ме да од го во ри ко ји је за кон пре-
кр шен, ко га је пре кр шио и ка ко ка зни ти од го вор ног да би се 
по сти гла спе ци јал на пре вен ци ја.6) 

Ре сто ра тив ни при ступ се ко ри сти и у ре ша ва њу кон фли ка та 
а и као од го вор на по чи ње но кри вич но де ло, осно ву тзв. ре сто-
ра тив не прав де7) пред ста вља са гле да ва ње ин тер пер со нал не стра не 
по вре де на ста ле по во дом кри вич ног де ла. У овом при сту пу прав-
да укљу чу је и по ве зу је жр тве, пре ступ ни ке и чла но ве за јед ни це у 
за јед нич ком на по ру да се ре ха би ли ту је онај ко је по вре ђен и да се 
ис пра ви ште та. Фо кус је на по тре ба ма жр тве и од го вор но сти пре-
ступ ни ка Пре ма ми шље њу Зе ра „По крет ре сто ра тив не прав де је 

3) Ze hr, H. Re tri bu ti ve Ju sti ce, Re sto ra ti ve Ju sti ce, New Per spec ti ves on Cri me and Ju sti ce. 
Men no ni te Cen tral Com mit tee on Cri mi nal Ju stie, Elk hart, In di a na,  1985, стр: 11-19.

4) Ze hr, H. Chan ging Lan ces. He rald Press, Scpttda le, Pennsylva nia, 1990.

5) Ibi dem, стр. 11-15. 

6) Ко стић, М. “Ус по ста вља ње стан дар да за ре сто ра тив ну прав ду”, Те ми да, бр. 1, Бе о град, 
2007, стр. 5-14

7) Хрн чић, Ј. „Мо де ли и прак са ре сто ра тив ног пра во су ђа“, у  Џа мо ња Т., Же га рац, Н. (ур) 
Ме ди ја ци ја- кон цеп ти и кон тек сти, Цен тар за при ме ње ну пси хо ло ги ју, Бе о град, 2006, 
стр. 130-141. 
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на стао као по ку шај да се по но во раз ми сли о по тре ба ма ко је ства-
ра кри ми нал, као и о уло га ма ко је се им пли цит но под ра зу ме ва ју 
у кри ми на лу8)“, и он на во ди не ке основ не по тре бе ко је сва ко од 
уче сни ка има у ве зи са по чи ње ним де лом, а ко је у ре сто ра тив ном 
по ступ ку мо же за до во љи ти. 

Ка ко би раз у ме ли су шти ну кон цеп та ре сто ра тив ног при сту-
па ва жно је раз у ме ва ње по тре ба свих ко ји су укљу че ни у по чи ње но 
кри вич но де ло.9) Жр тва има по тре бу да раз у ме раз ло ге ка ко и за-
што се де си ло кри вич но де ло, као и за што је баш он/она иза бра на 
као жр тва. Да би се по сти гло ово раз у ме ва ње, обич но је по треб на 
ди рект на ко му ни ка ци ја са по чи ни о цем.  Уко ли ко оне ак тив но уче-
ству ју и ути чу на сам про цес ре ша ва ња слу ча ја, то мо же код њих 
до ве сти до вра ћа ња осе ћа ја кон тро ле над соп стве ним жи во том. 
По чи ни лац та ко ђе има сво је по тре бе и ин те ре се, нај че шће за са мо-
по што ва њем и со ци јал ном ре ин те гра ци јом, а про из и ла зе из осе ћа-
ња сти да и кри ви це. Овим по тре ба ма се мо же иза ћи у су срет кроз 
омо гу ћа ва ње при ли ке да се по ну ди ре па ра ци ју, из ви ње ње и об ја-
шње ње свог по ступ ка. Ло кал на за јед ни ца сво је ин те ре се и по тре бе 
за до во ља ва кроз уна пре ђе ње без бед но сти и ус по ста вља ња пра вед-
ни јих и дру штве но кон струк тив ни јих од но са у дру штву при ме ном 
по ступ ка ко ји сма њу ју ве ро ват но ћу ре ци ди ва кри вич ног де ла.10)

У струч ној ли те ра ту ре се че сто на во ди да је по јам „ре сто ра-
тив на прав да“ пр ви пут упо тре био Ал берт Иглаш (Al bert En glash)11) 
1977. го ди не ка да је пред ста вљао три вр сте кри вич но прав ног си-
сте ма: (1) ре три бу тив ну прав ду ко ја се за сни ва на си сте му ка жња-
ва ња; (2) ди стри бу тив ну прав ду ко ја је за сно ва на на те ра пиј ском 
ра ду са учи ни о цем; и (3) ре сто ра тив ну прав ду чи ја је осно ва на-
кна да или по пра вља ње ште те на ста ле кри вич ним де лом, тј. ре сти-
ту ци ја. Пре ма ре чи ма бри тан ског кри ми но ло га То ни ја Мар ша ла 
„Ре сто ра тив но пра во је про цес у ко јем се све стра не укљу че не у 
од ре ђе ни пре ступ оку пља ју да за јед но на ђу на чин ка ко да се но-
се са по сле ди ца ма пре сту па и ње го вим им пли ка ци ја ма у бу дућ но-
сти“.12) 

8) Ze hr, H. The Li tlle Bo ok of Re sto ra ti ve Ju sti ce, In ter co ur se, USA, 2002, стр. 13.

9) Ibi dem, стр. 9-15.

10) Џа мо ња Т. и Же га рац, Н. „Ме ди ја ци ја у ре сто ра тив ном пра во су ђу“, у  Џа мо ња Т., Же-
га рац, Н. (ур), Ме ди ја ци ја- кон цеп ти и кон тек сти. Цен тар за при ме ње ну пси хо ло ги ју, 
Бе о град, 2006, стр. 119-161.

11) Ness, D. W. van., Strong, K.H. Re sto ring Ju sti ce. An der son Pu blis hing, Cin cin na ti, 2002, стр. 
27. 

12) Mar shall, T. Re sto ra ti ve ju sti ce: an over vi ew. Cen ter for Re sto ra ti ve Ju sti ce and Pe a ce ma king, 
Uni ver sity of Min ne so ta, and Re sto ra ti ve Ju sti ce Con sor ti um, UK , 1998, стр. 39. пре ма Van 
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По крет ре сто ра тив ног пра ва по др жан је од стра не Ује ди-
ње них на ци ја. Ко ми си ја за пре вен ци ју кри ми на ли те та и кри вич-
но пра во су ђе Ује ди ње них на ци ја је усво ји ла на црт Ре зо лу ци је о 
основ ним прин ци пи ма ре сто ра тив ног пра во су ђа, у ко јем се зах-
те ва ши ре ње основ них прин ци па ре сто ра тив ног пра во су ђа ме ђу 
зе мља ма чла ни ца ма13)

историјски раЗвој конЦепта 
ресторативне правДе

Раз вој са вре ме ног кон цеп та ре сто ра тив не прав де за по чео је 
1970. тих го ди на XX ве ка као од го вор на не за до вољ ства тра ди ци о-
нал ним кри вич но прав ним си сте мом, пре све га има ју ћи у ви ду че-
сте ре ци ди ве бив ших за тво ре ни ка и не е ко но мич ност за твор ских 
усло ва. Од та да се кон цепт ре сто ра тив ног при сту па раз ви ја ши ром 
све та кроз раз ли чи те про гра ме. 

Пре те чу да на шњег ре сто ра тив ног при сту па пред ста вља ју:
• мно ги на чи ни ко ји су ко ри шће ни за раз ре ша ва ње кон-

фли ка та и ус по ста вља ње ми ра у  за јед ни ца ма, као што 
су:  по сре до ва ње, на кна да ште те, по ми ре ње, дру штве-
но ко ри стан рад, пле мен ски ску по ви,  ми ров на ве ћа по 
ме сним за јед ни ца ма, ре сти ту ци ја, про гра ми ба зи ра ни 
на тра ди ци ји Ма о ра по зна ти као “по ро дич ни са ста нак”, 
“Из ми ре ње” (ко је има сво је ко ре не у тра ди ци ји На ва хо 
Ин ди ја на ца), мо дел Wагга Wагга ко ји је ини ци ран по 
мо де лу по ро дич ног са стан ка али је во ђен од стра не по-
ли цај ца и сл. 

• раз ли чи те иде је и по кре ти ко ји има ју сво је ко ре не и упо-
ри ште у тра ди ци ји и оби ча ји ма мно гих дру шта ва. Не ки 
од њих су би ли: иде ја “по кре та за не фор мал ну прав ду14)”,  
фе ми ни стич ки по крет,  кри ми но ло ги је ми ро твор ства, 
по кре ти за за шти ту жр та ва, гра ђан ски по крет и удру же-
ње се вер но аме рич ких Ин ди ја на ца, Ма о ра са Но вог Зе-
лан да и Або риџа на из Аустра ли је и сл. Ови по кре ти су 

Ness, D. W., Strong, K. H.  Re sto ring Ju sti ce. An der son Pu blis hing Co., Cin cin na ti, 1997, 
str. 5.

13) Ко ми си ја за пре вен ци ју кри ми на ли те та и кри вич но пра во су ђе Ује ди ње них на ци ја, 
Основ ни прин ци пи при ме не ре сто ра тив ног пра во су ђа у кри вич ним пред ме ти ма. Ује ди-
ње не На ци је, Беч, 2002.

14) Ness, D. W. van. и Strong, K. H. Re sto ring Ju sti ce. An der son Pu blis hing Co., Cin cin na ti, 
1997.
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кри ти ко ва ли пра во суд ни си стем и зах те ва ли вра ћа ње на 
тра ди ци о нал не ме то де ре ша ва ња су ко ба, та ко да су се од 
70тих го ди на XX ве ка, вла де свет ских и европ ских зе ма-
ља од лу чи ле за про ме не у си сте му ка жња ва ња и од го во-
ра на пре сту пе и кри вич на де ла. На тај на чин је до шло 
до раз во ја са вре ме ног кон цеп та ре сто ра тив не прав де. 

Пра вље ње ди хо то ми је из ме ђу ре сто ра тив не и ре три бу тив не 
прав де по стао је уоби ча је ни на чин у де фи ни са њу и раз у ме ва њу 
но вог на чи на ре а го ва ња на кри ми на ли тет. Зер је раз ли ку из ме ђу 
ре три бу тив ног и ре сто ра тив ног мо де ла из ра зио на сле де ћи на-
чин15): (1) на су прот де фи ни са ња кри вич ног де ла  као ак та про тив 
др жа ве, сто ји кри вич но де ло де фи ни са но као по вре ђи ва ње јед не 
осо бе од стра не дру ге; (2) на су прот па жње усме ре на на утвр ђи-
ва ње кри ви це, то јест на кри ви цу из про шло сти (да ли је он/она 
то учи нио/ла), сто ји усме ре ност на ре ша ва ње про бле ма пре у зи ма-
њем од го вор но сти и оба ве за у бу дућ но сти (шта би тре ба ло ура-
ди ти); (3) на су прот супротстављених (не при ја тељ ских) од но са и 
по сту па ка, сто је ди ја лог и пре го во ри; (4) на су прот за да ва ње бо ла 
у ци љу ка жња ва ња или од вра ћа ња/пре вен ци је, сто ји ре сти ту ци ја 
као сред ство за ре ста у ра ци ју обе ју стра на: по ми ре ње/ре ста у ра ци ја 
као циљ; (5) на су прот прав де де фи ни са не кроз на ме ру и по сту пак: 
пра ви ла пра вед но сти, сто ји прав да је де фи ни са на као од нос пра-
ва; (6) на су прот при кри ве но сти и по ти сну то сти ин тер пер со нал не, 
кон фликт не при ро де кри вич ног де ла, кон фликт се по сма тра као од-
нос по је дин ца про тив др жа ве, сто ји схва та ње кри вич ног де ла као 
ин тер пер со нал ног кон флик та, препознаје се зна чај кон флик та; (7) 
на су прот ин вер зи је јед не по вре де дру штва са дру гом, сто ји усред-
сре ђе ност на са ни ра њу ште те на не те дру штву; (8) на су прот дру-
штве не за јед ни це на мар ги ни, ап стракт но пред ста вље не у об ли ку 
др жа ве, сто ји дру штве на за јед ни ца ко ја има уло гу по моћ ни ка у ре-
сто ра тив ном про це су; и (9) на су прот фа во ри зо ва ња так ми чар ских 
ин ди ви ду ал них вред но сти, сто ји под сти ца ње уза јам но сти. 

У сре ди шту ре сто ра тив них при сту па је ба вље ње по тре ба ма 
и уло га ма уче сни ка ко је обич но ни су ис по што ва не то ком кла сич не 
пра во суд не про це ду ре. „По крет ре сто ра тив ног пра ва је на стао као 
по ку шај да се по но во раз ми сли о по тре ба ма ко је ства ра кри ми нал, 
као и о уло га ма ко је се им пли цит но под ра зу ме ва ју у кри ми на лу“, 
пи ше Зер.16) Овај аутор на во ди не ке основ не по тре бе жр тве, пре-

15) Ze hr, H. Re tri bu ti ve Ju sti ce, Restоrative Јu sti ce, New Per spec ti ves on Cri me and Ju sti ce. 
Men no ni te Cen tral Com mit tee on Cri mi nal Ju stie, Elk hart, In di a na, 1985, стр. 13.

16) Ze hr, H. The Li tlle Bo ok of Re sto ra ti ve Ju sti ce, In ter co ur se, USA, 2002, стр. 13.
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ступ ни ка и дру штве не за јед ни це ко је се ја вља ју то ком по сту па ка 
ре ша ва ња су ко ба.17) 

По тре бе жр тве су: (1) по тре ба за ин фор ма ци јом о пре сту пу. 
Њу нај че шће за ни ма за што се де си ло кри вич но де ло и шта се де си-
ло од та да. Да би се до би ла пра ва ин фор ма ци ја, обич но је по треб на 
ди рект на ко му ни ка ци ја са пре ступ ни ком; (2) по тре ба за раз у ме ва-
њем при че о то ме шта се де си ло. Део тра у ме кри вич ног де ла је то 
што на ру ша ва жр твин по глед на се бе и свој свет. По нов но пре при-
ча ва ње до га ђа ја на зна чај ном ме сту, ко је јој да је јав но при зна ње, 
да је мо гућ ност ре кон струк ци је соп стве ног све та. Мо гућ ност раз-
го во ра са оним ко ји је узро ко вао по вре ду омо гу ћа ва да пре ступ ник  
раз у ме ка кве су по сле ди це ње го ве ак ци је; (3) осна жи ва ње жр тве 
ко ја је обич но уз др ма на кри вич ним де лом, та ко да има осе ћај да 
гу би кон тро лу над со бом и сво јим све том. Ак тив но уче ство ва ње 
и ути цај на про цес ре ша ва ња слу ча ја у ко јем су би ле жр тве вра ћа-
ју им осе ћај кон тро ле у свом жи во ту; (4) ре сти ту ци ја, тј. на кна да 
ште те од стра не пре ступ ни ка зна чај на је, ка ко у сми слу по вра ћа ја 
пре тр пље ног ре ал ног гу бит ка, та ко и у сим бо лич ком сми слу. По-
ку шај пре ступ ни ка да ис пра ви учи ње ну ште ту, па ма кар и де ли-
мич но, или чак са мо из ви ње њем, по ка зу је да пре ступ ник пре у зи ма 
од го вор ност за сво је де ло, да жр тва ни је од го вор на за по чи ње но 
по на ша ње и да је њен гу би так ис по што ван. Овим се не прав да учи-
ње на кри вич ним де лом при зна је.

По тре бе пре ступ ни ка су: (1) По тре ба за од го вор но шћу за 
учи ње ну ште ту. Пре ступ ник се кроз ем па ти ју охра бру је, та ко да 
се стид због учи ње ног де ла се тран сфор ми ше у ак ци ју за на кна ду 
учи ње не ште те; (2) по тре ба за лич ним раз во јем, то ком по ступ ка се 
охра бру је за це љи ва ње лич них по вре да ко је су до при не ле раз во ју 
пре ступ нич ког по на ша ња и на тај на чин се по ве ћа ва ју се лич не 
ком пе тен ци је пре ступ ни ка; и (3) по тре ба за при па да њем за јед ни-
ци. Ре сто ра тив ни про це си омо гу ћа ва ју пре ступ ни ку да на док на ди 
ште ту и да се ре ин те гри ше у за јед ни цу у ко јој је због свог пре сту па 
био стиг ма ти зо ван и мар ги на ли зо ван.

За јед ни ца та ко ђе има од ре ђе не по тре бе од при сту па у ре ша-
ва њу спо ро ва:18) (1) при зна ва ње оп те ре ће ња ко је кри вич но де ло 
по ста вља за јед ни ци, ко ја се та ко ђе на ла зи у по зи ци ји жр тве; (2) у 
за јед ни ци по сто ји по тре ба за из гра ђи ва њем осе ћа ја за јед ни штва и 
ме ђу соб не од го вор но сти; и (3) за јед ни ца има по тре бу да пре у зи-

17) Ibi dem, стр. 13-18.

18) Џа мо ња-Иг ња то вић, Т. и Же га рац, Н. „Ре сто ра тив на прав да из ме ђу фи ло зо фи је и ем пи-
ри је“, Го ди шњак Фа кул те та по ли тич ких на у ка, 2, 2008, стр. 463–475.
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ма од го вор ност за до бро бит сво јих гра ђа на, укљу чу ју ћи и жр тве и 
пре ступ ни ке, као и за раз ви ја ње усло ва ко ји уна пре ђу ју ква ли тет 
жи во та у за јед ни ци.

примена ресторативниХ 
моДела и слуЧај србије

То ком при ме не ре сто ра тив не прав де раз ви је но је не ко ли ко 
раз ли чи тих мо де ла, а нај по зна ти ји су „Мо де ли су сре та“. Мо де ли 
су сре та под ра зу ме ва ју су срет из ме ђу пре ступ ни ка и жр тве, а има ју 
за циљ да се при зна не прав да, да се ус по ста ви прав да и да се ви де 
бу ду ће на ме ре.19) У њи хо вом спро во ђе њу ва жну уло гу има тре ћа 
осо ба – ме ди ја тор или фа ци ли та тор – ко ја олак ша ва ко му ни ка ци-
ју из ме ђу стра на, али не ма ауто ри та тив ну моћ до но ше ња од лу ка. 
У ве ћи ни зе ма ља мо де ли су сре та се при ме њу је углав ном за имо-
вин ске и лак ше на сил не пре сту пе.20) За при ме ну овог при сту па је 
по треб но да се ис пу не од ре ђе ни усло ви, што до дат но оте жа ва њи-
хо ву употребу: да је иден ти фи ко ван по чи ни лац кри вич ног де ла, да 
до бро вољ но при хва та од го вор ност за кри вич но де ло, да сви уче-
сни ци по ступ ка (и пре ступ ник и жр тва) до бро вољ но при хва та ју да 
се укљу че у сам про цес и да има ју сло бо ду да у сва ком тре нут ку 
на пу сте про цес (уко ли ко им из би ло ког раз ло га не од го ва ра на ста-
вак).

Нај че шће при мен љи ви мо де ли овог при сту па су: 
1. Ме ди ја ци ја (по сре до ва ње) из ме ђу жр тве и пре ступ ни ка 

је нај јед но став ни ји мо дел су сре та и пред ста вља про цес 
у ко јем не при стра сна тре ћа стра на (по сред ник, ме ди-
ја тор) по ма же жр тви и пре ступ ни ку да ко му ни ци ра ју, 
ди рект но или ин ди рект но. У по ступ ку уче ству ју жр тва 
(или жртве), пре ступ ник, ме ди ја тор, а мо гу ће је да су-
сре ту при су ству ју и ро ди те љи жр тве или пре ступ ни ка 
(ако су жр тва или пре ступ ник ма ло лет ни), као и осо бе за 
по др шку ка ко би се урав но те жи ла моћ из ме ђу стра на.21) 
Ме ди ја ци ја из ме ђу жр тве и пре ступ ни ка се ко ри сти 
у мно гим Европ ским зе мља ма и у Се вер ној Аме ри ци. 

19) Ibi dem, стр. 25-31.

20) Mi ers, D. и Wil lem sens, J. (ур.) Map ping Re sto ra ti ve Ju sti ce. De ve lop ment in 25 Euro pean 
Co un tri es. Euro pean Fo rum for Vic tim Of fen der Me di a tion and Re sto ra ti ve Ju sti ce. Le u ve-
ven, Bel gi um, 2004.

21) Либ ман, М. и Хрн чић, Ј. При руч ник за спе ци ја ли стич ку обу ку у ве шти на ма ме ди ја ци је 
из ме ђу оште ће ног и ма ло лет ног учи ни о ца. Цен тар за по сре до ва ње-ме ди ја ци ју, Бе о град, 
2007, стр. 36.
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Про мо ци ја ме ди ја ци је у кри вич ним слу ча је ви ма и узи-
ма ње у об зир спо ра зу ма на ста лих то ком ње је од 2006. 
год по ста ла оба ве зна за чла но ве Европ ске Уни је (Euro-
pean Union Con cil Fra me work De ci sion, март 2001, члан 
10). При ме ри ко ји сле де илу стру ју мо гућ но сти да се у 
пред кри вич ном по ступ ку (у ра ду са ма ло лет ним по чи-
ни о ци ма кри вич них де ла) при ме њу ју раз ли чи ти об ли ци 
ди вер зи о них ме ра.22) Мо де ли ди вер зи о них ме ра има ју за 
циљ скре та ње са кри вич но-прав не про це ду ре на дру ге 
по ступ ке (кроз обез бе ђи ва ње ал тер на ти ве за не ки део 
кри вич но прав не про це ду ре или ка жња ва ња). У раз ви-
је ним европ ским зе мља ма све је за сту пље ни је из ри ца ње 
раз ли чи тих об ли ка ди вер зи о них ме ра у од но су на „фор-
мал не санк ци је“. У Не мач кој се, нпр. кри вич ни по сту-
пак ма ло лет ни ку из ри че у све га 30% слу ча је ва, а 70% 
се за вр ша ва кроз  ван суд ске по ступ ке.23) У Хо лан ди ји је 
та ко ђе ве о ма раз ви је на при ме на ди вер зи о них мо де ла. 
Они има ју уста но ве за об у ста ву суд ског по ступ ка, ко је 
су осно ва ле ло кал не вла сти у са рад њи са др жав ним ту-
жи ла штвом, ко ја се зо ве HALT (Het Al ter na ti ef - Al ter na-
ti va). То су при ват не ор га ни за ци је ко је са ра ђу ју са по ли-
ци јом и ту жи о цем, ко ји мо гу ма ло лет ног пре ступ ни ка, 
за лак ша кри вич на де ла упу ти ти да уче ству је у HALT 
про јек ту под усло вом да се до бро вољ но са гла си да уче-
ству је у про јек ту и да при зна кривично де ло. Уко ли ко 
ма ло лет ник не би из вр шио до го во ре не оба ве зе кри вич-
ни по сту пак се на ста вља. У Ве ли кој Бри та ни ји од 1998. 
год. ин спек то ри за ма ло лет ни ке има ју овла шће ња да 
мо гу ма ло лет ном пре ступ ни ку из да ти ме ру уко ра (енг. 
re pri mands) или ме ру по след ње опо ме не (енг. fi nal war-
nings).24) Укор се мо же из ре ћи ма ло лет ни ку уко ли ко је 
пр ви пут по чи нио кри вич но де ло, а по нов ним из вр ше-
њем де ла се из ри че по след ња опо ме на или се по кре ће 
по сту пак. За јед ног ма ло лет ни ка се не мо гу два пу та из-
ри ца ти исте ме ре. По след ња опо ме на се из ри че уко ли-
ко  ма ло лет ник до та да ни је био опо ми њан или ако је 
од по след ње опо ме не па до из вр ше ња но вог кри вич ног 

22) Уле ти ло вић, Д. При мје на ме ђу на род них стан дар да у до ма ћем за ко но дав ству са аспек-
та при мје не вас пит них пре по ру ка као мје ра пре у смје ра ва ња од ре дов ног кри вич ног по-
ступ ка. Основ ни суд у Ба ња Лу ци, 2010, стр. 4-12

23) Пе рић, О. Ал тер на тив не мје ре и санк ци је у но вом Кри вич ном за ко ну о ма ло љет ни ци ма, 
Окру жни суд у Бе о гра ду, Бил тен бр.69/2005, стр. 28.

24) Cri me and Di sor der Act 1998.
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де ла про шло нај ма ње две го ди не и ако ин спек тор про-
це ни да ни је оправ да но по кре та ње кри вич ног по ступ ка 
за ма ло лет ни ка. У Аустри ји се као успе шни ди вер зи о ни 
мо де ли пре ма ма ло лет ни ци ма по ка зу ју су спен зи је кри-
вич ног го ње ња на од ре ђе ни проб ни пе ри од. У том пе ри-
о ду се ма ло лет ник упу ћу је на рад у за јед ни ци и ко ри сте 
се ме то де ван суд ског по рав на ња. Овај мо дел је, због до-
брих ре зул та та у прак си, по чео да се ко ри сти у оп штем 
кри вич ном за ко но дав ству, та ко да се при мје њу је и у ра-
ду са од ра слим учи ни о ци ма кри вич них де ла. Аустриј-
ско за ко но дав ство про пи су је мо гућ ност да се за учи ње-
на кри вич на де ла за ко ја је пред ви ђе на ка зна за тво ра до 
пет го ди на, јав ни ту жи лац мо же ма ло лет ни ка упу ти ти у 
оде ље ње ко је се ба ви ме ди ја ци јом (где се спро во ди по-
рав на ње са оште ће ним). У Хр ват ској је на осно ву За ко на 
о су до ви ма за мла де уста но вљен по се бан мо дел ван суд-
ске на год бе као спе ци фи чан вид скре та ња са кла сич ног 
кри вич ног по ступ ка у ра ду са ма ло лет ним починиоцима 
кривичних де ла.25) Овај мо дел је у пот пу но сти за сно ван 
на прин ци пи ма ре сто ра тив не прав де и у ве ли кој ме ри се 
те ме љи на аустриј ском мо де лу. Пре ма овом мо де лу др-
жав ни ту жи лац под од ре ђе ним усло ви ма, а по сту па ју ћи 
у окви ру на че ла опор ту ни те та мо же пред мет про сле-
ди ти ме ди ја то ру. По сло ве ме ди ја то ра у Хр ват ској во де 
спе ци јал но об у че ни рад ни ци цен та ра за со ци јал ни рад, 
а над зор над при ме ном и из вр ше њем ван суд ске на год-
бе вр ши др жав ни ту жи лац. У Хр ват ској је ре сто ра тив ни 
при ступ примењиван у слу ча је ви ма по врат ни ка у ку ће и 
ста но ве у ис точ ној Сла во ни ји и у Спли ту.26) У Сло ве ни ји 
др жав ни ту жи лац мо же да упу ти ма ло лет ни ка на ме ди-
ја ци ју, уко ли ко је из вр ше но де ло за  ко је је про пи са на 
ка зна за тво ра до пет го ди на, стим да се ис пу не спе ци-
фич ни усло ви, да се и ма ло лет ник и оште ће на стра на 
са гла се с пред ло гом и да је ма ло лет ник при знао учи ње-
но де ло.27) Про цес ме ди ја ци је спро во де по себ но об у че ни 
ме ди ја то ри, а у том про це су се мо же по сти ћи пи сме ни 
спо ра зум из ме ђу ма ло лет ни ка и оште ће не стра не о на-
чи ну на док на де на чи ње не ште те. Уко ли ко се по стиг не 

25) За кон о су до ви ма за мла деж (На род не но ви не Ре пу бли ке Хр ват ске бр.111/97, 27/98). 

26) Пе ру ра ча, Б. „За што је ре сто ра тив на прав да ва жна те ма?“ Кон текст-кри тич ки ча со пис 
за дру штве на пи та ња, За греб, 1(1-2), 2010, стр. 19-23.

27) Ка знен ски за ко ник и За кон о ка зне ном по ступ ку Ре пу бли ке Сло ве ни је (Сл.лист 
бр.63/94).
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спо ра зум, ме ди ја то ри пра те и над гле да ју из вр ше ње спо-
ра зу ма и уко ли ко се спо ра зум у пот пу но сти из вр ши, ту-
жи лац има овла шће ње да од ба ци кри вич ну при ја ву. У 
Бо сни и Хер це го ви ни су обез бе ђе ни за кон ски усло ви 
за при ме ну ре сто ра тив ног при сту па у ра ду са ма ло лет-
ни ци ма, од 2011. год. али за са да још увек не по сто ји 
прак са ме ди ја ци је у ра ду са ма ло лет ни ци ма. Ме ди ја ци ја 
се при ме њу је у при вред ним и гра ђан ским спо ро ви ма. У 
то ку су при пре ме на обез бе ђи ва њу усло ва за упу ћи ва ње 
ма ло лет них по чи ни о ца и оште ће них стра на у по сту пак 
ме ди ја ци је у раз ли чи тим фа за ма кри вич ног по ступ ка. 
Ева лу а ци ја ефе ка та мо де ла су сре та по ка зу ју да они да ју 
бо ље ре зул та те од кла сич ног кри вич ног по ступ ка28)  и 
то по пи та њу  сте пе на за до вољ ства овим при сту пом (у 
од но су на кла сич ну кри вич но прав ну про це ду ру) и  по 
зна чај но ни жој сто пи ре ци ди ви зма код оних ко ји су уче-
ство ва ли у мо де ли ма су сре та не го код оних ко ји су би ли 
у кла сич ном по ступ ку.29)

2. Кон фе рен ци ја чи ји је основ ни про цес фа ци ли та ци ја, у 
ко јем су осим жр тве и пре ступ ни ка, ак тив ни уче сни ци и 
се кун дар не жр тве пре сту па (по ро ди ца и/или при ја те љи 
жр та ва) и осо бе ко ји ма је ста ло до пре ступ ни ка (по ро-
ди ца или при ја те љи), а по по тре би и пред став ни ци пра-
во суд ног си сте ма и сви они мо гу до при не ти по сти за њу 
до го во ра и ко нач ног ре ше ња. Фа ци ли та тор под сти че 
уче сни ке да при ча ју у сво је име, во ди ра чу на о без бед-
но сти свих уче сни ка и фо ку си ра про цес на про блем због 
ко јег су се уче сни ци оку пи ли, али оста је ван ин тер ак-
ци је ве за не за про цес ре ша ва ња кон флик та.30) Нај че шће 
при ме њи ва ни мо де ли кон фе рен ци ја су: кон фе рен ци ја 
по ро дич не гру пе, у ко јој је на гла сак на уче шћу чла но ва 
по ро ди це, ре сто ра тив на кон фе рен ци ја се нај ви ше ко ри-
сти на Но вом Зе лан ду и  Аустра ли ји,31) а кон фе рен ци ја 
гру пе у за јед ни ци мо же у свој рад укљу чи ти раз ли чи те 

28) Mor ris, A. Max well, G. (ур.) Re sto ra ti ve Ju sti ce for Ju ve ni les. Hart Pu blis hing, Ox ford, 2001.

29) La ti mer, J., Dow den, C. и Mu i se, D. „The Ef fec ti ve ness of Re sto ra ti ve Ju sti ce Prac ti ces: A 
Me ta Analysis,“ Ca na dian Jo ur nal of Cri mi no logy, 43, 2001, стр. 237-253.

30) Ness, D. W. van., Mor ris, A. и Max well, G. „In tro du cing Re sto ra ti ve Ju sti ce,“ у Mor ris, A. и 
Max well, G. (ур.) Re sto ra ti ve Ju sti ce for Ju ve ni les. Hart Pu blis hing, Ox ford, 2001, стр. 3-16.

31) Kat hleen, D. „Con fe ren cing in Austra lia and New Ze land: va ri a ti ons, re se arch fin dings and 
pro spects“, у Mor ris, A. и Max well, G. (ур.) Re sto ra ti ve Ju sti ce for Ju ve ni les. Hart Pu blis-
hing, Ox ford, 2001, стр. 59- 83.
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гру пе (шко ле, омла дин ске и спорт ске ор га ни за ци је, рад-
на ме ста, ло кал ну за јед ни це, итд). 

3. Кру го ви пред ста вља ју спе ци фич не са стан ке у ло кал ној 
за јед ни ци ко ји укљу чу ју жр тву, пре ступ ни ка, чла но ве 
њи хо вих по ро ди ца/при ја те ље, ис так ну те чла но ве за јед-
ни це ко ји мо гу има ти ути цај у од го во ру на из вр ше ни 
чин/кри вич но де ло као нпр: ста ре ши на се ла, су ди је и сл. 
Фа ци ли та тор во ди ра чу на о про це су раз ме не и на ла же-
ња ре ше ња  и мо же ути ца ти на про цес до но ше ња од лу-
ке.  Кру го ви у свом ра ду мо гу би ти усме ре ни  у прав цу 
ис це ље ња кроз из ла га ње про бле ма и тра же ња ре ше ња 
од стра не свих уче сни ка, или у прав цу за јед нич ког су ђе-
ња, у ко ме зна чај ну уло гу има ју све стра не укљу че не у 
од ре ђе но де ло. Ко нач ну од лу ку о на чи ну ре ше ња до но-
си осо ба овла шће на за то од стра не за јед ни це (ста ре ши-
на, пле мен ски вођа, су ди ја и сл.).32) Овај мо дел при ме не 
се тра ди ци о нал но ко ри стио у пле мен ским за јед ни ца ма 
ши ром све та, док је што се ти че др жав них ле гал них си-
сте ма нај при сут ни ји у Ка на ди: “кру го ви по др шке”ко ји 
об у хва та ју по чи ни о це озбиљ них сек су ал них де ли ка-
та33) и мо дел кру го ва ко ји се ба ви ре ша ва њем слу ча је ва 
фи зич ког и сек су ал ног на си ља и ин це ста у по ро ди ци у 
ци љу раз ви ја ња ме ди ја ци је из ме ђу жр тве и пре ступ ни-
ка као на чи на скре та ња са кри вич но-прав не про це ду ре 
(Кру го ви ис це ље ња у пле ме ну Шу пља Во да).34) У не ким 
зе мља ма, као што су Ка на да, Аустра ли ја, Но ви Зе ланд 
про грам се раз ви ја уз ко ри шће ње тра ди ци о нал них ме то-
да ста ро се де лач ких на ро да у ко ји ма су се про бле ми ре-
ша ва ли уз ве ли ку укљу че ност це ле за јед ни це. 

Ева лу а ци ја прак се у окви ру пра во су ђа је ја сно по ка за ла да 
ре сто ра тив на прав да има бла го твор ни ефе кат код ве ћи не жр та ва и 
пре ступ ни ка ко ји су про шли кроз ре сто ра ти ван про цес.35) Сту ди је 
за до вољ ства уче сни ка у ре сто ра тив ном про це су по ка зу ју да се сте-

32) Ness, D. W. van., Da niel; Mor ris, Al li son; Max well, Ga bri el le (2001), In tro du cing Re sto ra ti ve 
Ju sti ce. U: Mor ris, Al li son, Max well, Ga bri el le (ur.) Re sto ra ti ve Ju sti ce for Ju ve ni les. Hart 
Pu blis hing, Ox ford, стр. 3-16.

33) Џа мо ња Иг ња то вић, Т. и Же га рац, Н. „Ме ди ја ци ја у ре сто ра тив ном пра во су ђу“,  у Ме-
ди ја ци ја - кон цеп ти и кон тек сти, Цен тар за при ме ње ну пси хо ло ги ју, Бе о град, 2006, 
стр.119-130. 

34) McCold, P. „Pri mary re sto ra ti ve ju sti ce prac ti ces“, у Mor ris, Al li son, Max well, Ga bri el le 
(ур.) Re sto ra ti ve Ju sti ce for Ju ve ni les. Hart Pu blis hing, Ox ford, 2001, стр. 41-58.

35) Mor ris, A. и Max well, G. Re sto ra ti ve Ju sti ce for Ju ve ni les. Hart Pu blis hing, Ox ford, 2001.
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пен за до вољ ства жр тви огле да у ве ћој ино фор ми са но сти о са мом 
пре сту пу, бо ље раз у ме ју раз ло ге због ко јих се де ло до го ди ло, ве ћа 
је ве ро ват но ћа да им се на док на ди ште та, спрем ни је се су о ча ва ју 
са пре ступ ни ком, ве ће је за до вољ ство по стиг ну тим до го во ром и 
сл. Пре ступ ни ци бо ље раз у ме ју шта се до го ди ло и шта су ура ди ли, 
осе ћа ју се од го вор ни је за де ло/пре ступ, лак ше ис пу ња ва ју до го вор 
ко ји је по стиг нут у ди ја ло гу, осе ћа ју ве ћу ем па ти ју пре ма жр тви, за 
раз ли ку од оних ко ји су би ли у кла сич ној суд ској про це ду ри. Ве ћи-
на уче сни ка/ца у по ступ ку сма тра ју да би по но во иза бра ли ме ди ја-
ци ју или не ки дру ги по сту пак са прин ци пи ма ре сто ра тив не прав-
де и пре по ру чи ли их дру ги ма.36) Оно што је у свим ева лу а ци ја ма 
при мет но да при ме на ме ди ја ци је и дру гих ме то да ал тер на тив них 
на чи на ре ша ва ња кон фли ка та не до во ди до по ве ћа ња ре ци ди ви зма 
у од но су на при ме ну кла сич ног по ступ ка. 

У Ср би ји је раз вој ре сто ра тив не прав де тек у за чет ку.  За кон-
ски усло ви су обез бе ђе ни тј. у кри вич но прав ни си стем елементи 
ре сто ра тив не прав де су уне ти 2002. год., а 2006. год. су из вр ше не 
из ме не кри вич ног и ма ло лет нич ког за ко но дав ства, до но ше њем За-
ко на о ма ло лет ним учи ни о ци ма кри вич них де ла и кри вич но прав-
ној за шти ти ма ло лет них ли ца Ре пу бли ке Ср би је.37) Ти ме је по пр-
ви пут пред ви ђе на но ва ме ра - вас пит ни на лог (чла но ви 5.-8. овог 
За ко на), ко ја је у сво јој осно ви ди вер зи о на ме ра, а ко ја об у хва та и 
по рав на ње ма ло лет ног учи ни о ца са оште ће ним. То ком по след њих 
не ко ли ко го ди на при ме на ре сто ра тив не прав де у на шој зе мљи је 
све при сут ни ја иако још увек ни је за жи ве ла у прак си на на чин и 
у ме ри у ко јој се то оче ки ва ло, пре све га због то га што ни су до не-
та  под за кон ског ак та ко ја би пре ци зни је ре гу ли са ла ову област у 
прак си. Ак ту ел но, у на шем за ко но дав ству има еле ме на та и ре три-
бу тив ног и ре сто ра тив ног при сту па. Мо де ли ре сто ра тив не прав де 
се при ме њу ју ка ко у обла сти пра во су ђа, та ко и у со ци јал ној за шти-
ти, школ ству, слу ча је ви ма по тен ци јал не дис кри ми на ци је, по слов-
ној сфе ри. При ступ је при мен љив и у си ту а ци ји ка да је по чи ње но  
кри вич но де ло или пре кр шај, што под ра зу ме ва да је јед на стра на у 
су ко бу (би ло фи зич ко ли це, тј. осо ба, или прав но ли це, тј. ин сти-
ту ци ја) у по зи ци ји жр тве, да кле оште ће на кри вич ним де лом, а да 
је дру га у по зи ци ји пре ступ ни ка тј. учи ни о ца кри вич ног де ла. У 

36) McCold, P. „A Sur vey of As ses sment Re se arch on Me di a tion and Con fe ren cing“, у Wal gra ve, 
L. (ур.) Re po si ti o ning Re sto ra ti ve Ju sti ce. Wil lan Pu blis hing, De von, 2003, str. 67-120 pre ma 
Hrn čić, J., Mo de li i prak sa re sto ra tiv nog pra vo su dja; u  Dža mo nja T.  Že ga rac, N. (Ur), Me di-
ja ci ja- kon cep ti i kon tek sti, Cen tar za pri me nje nu psi ho lo gi ju, Be o grad, 2006, стр. 130-141.

37) За кон о ма ло лет ним учи ни о ци ма кри вич них де ла и кри вич но прав ној за шти ти ма ло ет-
них ли ца, Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Ср би је, 61(85), 2005.
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овим слу ча је ви ма се при ме њу је мо дел  по сре до ва ње (ме ди ја ци ја) 
из ме ђу жр тве и пре ступ ни ка.

Ин сти ту ци о нал но се са при ме ном ре сто ра тив не прав де за-
по че ло 2002. на ини ци ја ти ву УНИ ЦЕФ-а, у окви ру про јек та Раз вој 
ди вер зи о них схе ме у Ни шу, ка да је  по чео да се раз ви ја при ступ у 
ма ло лет нич ком пра во су ђу.38) Пр ва Слу жба за по сре до ва ње је осно-
ва на 2004. год. у Вас пит но-по прав ном до му у Кру шев цу, ко ја се 
ба ви ла раз ре ше њем су ко ба (че сто са те жим по сле ди ца ма) из ме ђу 
шти ће ни ка ин сти ту ци је. Раз ви јен је је дин стве ни мо дел при ме не 
ме ди ја ци је из ме ђу жр тве и пре ступ ни ка, ко ји је у Евро пи при знат 
као при мер до бре прак се.39) 

ЗакЉуЧак

Из све га на ве де ног мо же мо на кра ју на гла си ти да иако су 
и ре сто ра тив ни и кла сич ни тра ди ци о нал ни од го во ри на кон флик-
те ре ак тив ног ка рак те ра, тј пред ста вља ју од го вор на већ учи ње но 
де ло, ре сто ра тив ни при сту пи пред ста вља ју кон струк тив ни ји од го-
вор на кри ми на ли тет јер су  ви ше окре ну ти ка бу дућ но сти чи ме 
се ви ше де лу је на узро ке а не на по сле ди це. Нај зна чај ни ју раз ли-
ку из ме ђу ре три бу тив ног и ре сто ра тив ног при сту па чи не основ ни 
прин ци пи на ко ји ма је за сно ван кон цепт ре сто ра тив не прав де а то 
су пре све га ак тив но уче шће свих ко ји за ин те ре со ва них стра на, по-
пра вља ње ште те про у зро ко ва не кри вич ним де лом и ре ин те гра ци ја 
и по чи ни о ца и жр тве у за јед ни цу. На тај на чин ре сто ра тив ни при-
сту пи на сто је да ис пра ве по сле ди це учи ње ног де ла и на ру ше них 
од но са и да иза ђу у су срет за до во ља ва њу по тре ба свих уче сни-
ка у кон флик ти ма, чи ме се сма њу је ве ро ват но ћа да љих пре сту па. 
Обез бе ђи ва ње ових прин ци па  да ју мо гућ ност за по сти за ње ре сто-
ра тив ног ис хо да (што пред ста вља су шти ну са мог кон цеп та), а до 
ко јег се до ла зи кроз ди ја лог и отво ре ну ко му ни ка ци ју из ме ђу свих 
за ин те ре со ва них стра на. „Су шти на ре сто ра тив не прав де ни је сам 
ис ход, већ на чи ни по мо ћу ко јих је спо ра зум по стиг нут“40). 

38) Про је кат је ре а ли зо ван у са рад њи УНИ ЦЕФ-а са Ми ни стар ством прав де, Ми ни стар-
ством за рад, за по шља ва ње и со ци јал ну по ли ти ку, Ми ни стар ством уну тра шњих по сло-
ва, Ми ни стар ством про све те и спор та и Швед ском аген ци јом за ме ђу на род ни раз вој 
– Си да, и ре а ли зо вао се од 2003 до 2007..

39) Fol legy, B. (2005), Me e ting the Chal len ges of In tro du cing Vic tim-Of fen der Me di a tion in Cen-
tral and Eastern Euro pe. Fi nal Re port of AGIS Pro ject, JAI/2003/088. Euro pean Fo rum for 
Vic tim-Of fen der Me di a tion and Re sto ra ti ve Ju sti ce, Le u ven, Bel gi um, стр. 137-139. пре-
ма Џа мо ња Иг ња то вић Т, Же га рац, Н, (2006), Ме ди ја ци ја у ре сто ра тив ном пра во су ђу 
у Ме ди ја ци ја- кон цеп ти и кон тек сти, Цен тар за при ме ње ну пси хо ло ги ју, Бе о град, стр. 
119-130.

40) McCold, P. „Pa ra digm mud dle: the thre at to re sto ra ti ve ju sti ce po sed by its mer ger with com-
mu nity ju sti ce“, Con tem po rary Ju sti ce” Re vi ew 7 (1), 2004, стр. 13-35.
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Из на ве де не ана ли зе се ви ди да се уоби ча је но са ре сто ра-
тив ним при сту пом за по чи ње у ра ду са ма ло лет ним учи ни о ци ма 
кри вич них де ла.41) Прак са из не по сред ног окру же ња (Бо сна и Хер-
це го ви на, Хр ват ска, Цр на Го ра) по ка зу је да је по че так при ме не 
ре сто ра тив не прав де у пред ме ти ма малолетника спо ра и не си сте-
мат ска, али упо ре ђу ју ћи зе мље са ду жом тра ди ци јом ви ди мо да  
се зна чај но по ве ћа ва број упу ћи ва ња (и до не ко ли ко де се ти на пу-
та), ка да си стем за жи ви, а и да се при ме на ме ди ја ци ја про ши ру је и 
на пу но лет не учи ни о це.42) Ови ре зул та ти се об ја шња ва ју број ним 
пред но сти ма у од но су на кла сич ни кри вич ни по сту пак.43) Нај зна-
чај ни је пред но сти ре сто ра ти них мо де ла је што су зна чај но бр жи и 
еко но мич ни ји и што омо гу ћу ју да се слу ча је ви ре ше и пре по кре та-
ња по ступ ка, што зна чај но до при но си рас те ре ће њу су до ва. Ре зул-
та ти по ка зу ју да су ови по ступ ци ефи ка сни ји и за са ме уче сни ке 
про це са ко ји по ка зу ју ве ће за до вољ ство са мим по ступ ком и ње го-
вом ефи ка сно шћу и што ути че на сма ње ње ре ци ди ви зма учи ни о-
ца.44) Све су ово зна чај ни раз ло зи због че га су мо де ли ре сто ра тив не 
прав де за жи ве ли у мно гим европ ским и свет ским др жа ва ма, што 
до при не си да љој афир ма ци ји овог са вре ме ног при сту па.

41) Dan du rand, Y., Grif fiths, C. T. (2006), Hand bo ok on Re sto ra ti ve Ju sti ce Pro gram mes. Uni-
ted Na ti ons, Cri mi nial Ju sti ce Hand bo ok Se ri es, New York пре ма Либ ман, М. и Хрн чић, 
Ј. При руч ник за спе ци ја ли стич ку обу ку у ве шти на ма ме ди ја ци је из ме ђу оште ће ног и 
ма ло лет ног учи ни о ца, Цен тар за по сре до ва ње- ме ди ја ци ју, Бе о град, 2007.

42) Mi ers, D., Wil lem sens, J. (ур.) Map ping Re sto ra ti ve Ju sti ce. De ve lop ment in 25 Euro pean 
Co un tri es. Euro pean Fo rum for Vic tim Of fen der Me di a tion and Re sto ra ti ve Ju sti ce. Le u ve-
ven, Bel gi um, 2004.

43) Ми лу ти но вић, Љ., Ајн шпи лер-По по вић, Г., Кла рић-Жив ко вић, М. и Сто ја но вић, С. 
При руч ник за обу ку по сред ни ка. Iner na ti o nal Fi nan ce Cor po ra tion, Ми ни стар ство прав де 
Ре пу бли ке Ср би је, Бе о град пре ма: Либ ман, М. и Хрн чић, Ј. При руч ник за спе ци ја ли-
стич ку обу ку у ве шти на ма ме ди ја ци је из ме ђу оште ће ног и ма ло лет ног учи ни о ца. Цен-
тар за по сре до ва ње- ме ди ја ци ју, Бе о град, 2007, стр. 14.

44) Mor ris, A., Max well, G. „Im ple men ta ing Re sto ra ti ve Ju sti ce: What Works?“ у Mor ris, A. 
и Max well, G. (ур.) Re sto ra ti ve Ju sti ce for Ju ve ni les. Hart Pu blis hing, Ox ford, 2001, стр. 
267-281; Ness, D. W. van, и Strong, K.H. Re sto ring Ju sti ce. An der son Pu blis hing, Cin cin na-
ti, 2002; McCold, P. „A Sur vey of As ses sment Re se arch on Me di a tion and Con fe ren cing“, у 
Wal gra ve, L. (ур.) Re po si ti o ning Re sto ra ti ve Ju sti ce. Wil lan Pu blis hing, De von, 2003, стр. 
67-120.; Бре не се ло вић, Л. „Ре цеп ци ја „ре сто ра тив не прав де“ као при мер не кри тич ког 
дис кур са у прав ној со ци о ло ги ји: слу чај Ср би је“, Со ци о ло шки пре глед, 45(1), стр. 45-66.; 
Де спо то вић, В. „Ме ди ја ци ја и со ци јал ни рад у Ср би ји: обла сти при ме не и за кон ска ре-
гу ла ти ва“, Срп ска по ли тич ка ми сао, 46(4), стр. 49-68.; и La ti mer, J., Dow den, C. и Mu i se, 
D. „The Ef fec ti ve ness of Re sto ra ti ve Ju sti ce Prac ti ces: A Me ta Analysis,“ Ca na dian Jo ur nal 
of Cri mi no logy, 43, 2001, стр. 237-253.
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Ve ra De spo to vic, Djor dje Sto ja no vic

ReStoRatiVe appRoach to 
coNFLictS iN SeRBia

Re su me
Re sto ra ti ve ap pro ach to con flict star ted in the se ven ti es of the 

20th cen tury as a re spon se to cri ti cism of the tra di ti o nal mo del of cri mi-
nal law and con flict re so lu tion. Sin ce then, va ri o us pro grams are de sig-
ned, con duc ted nu me ro us cam pa igns, amen ded the cri mi nal law which 
in cor po ra tes the prin ci ples of re sto ra ti ve ap pro ac hes, ho we ver, re sto ra-
ti ve ap pro ac hes to con flict re so lu tion in Ser bia is still un der de ve lo ped. 
This pa per aims to com pa re the most com mon re spon ses to con flicts 
and show the ba sic prin ci ples of re sto ra ti ve ap pro ach to pro vi de bet ter 
un der stan ding of the con cept and prac ti ces ari sing from it, a prac ti ce 
that can be very help ful in re spon ding to fre qu ent con flicts in Ser bian 
so ci ety.

Alt ho ugh both re sto ra ti ve and clas sic (tra di ti o nal) re spon ses to 
con flict ha ve a re ac ti ve cha rac ter, re spond to the al ready do ne work, 
re sto ra ti ve ap pro ac hes re pre sent a mo re con struc ti ve re spon se be ca u se 
they are mo re fo cu sed on the fu tu re, which af fects the ca u ses rat her than 
the con se qu en ces. The most im por tant dis tin ction bet we en re tri bu ti ve 
and re sto ra ti ve ap pro ach form the ba sic prin ci ples which un der pin the 
con cept of re sto ra ti ve ju sti ce: the ac ti ve par ti ci pa tion of all the sta ke-
hol ders, re pa i ring da ma ge ca u sed by an of fen se and re in te gra tion of 
the of fen der and the vic tim in the com mu nity. In this way re sto ra ti ve 
ap pro ac hes try to cor rect the con se qu en ces of the of fen se and bro ken 
re la ti on ships and to me et the ful fil lment of the ne eds of all par ti ci pants 
in the con flict, which cre a tes the pos si bi lity of pre ven ting re pe ti tion of 
fu tu re cri mi nal be ha vi or. Pro vi ding the se prin ci ples ma ke it pos si ble to 
ac hi e ve re sto ra ti ve out co mes (which is the es sen ce of the con cept), and 
which can be re ac hed thro ugh di a lo gue and open com mu ni ca tion bet-
we en all sta ke hol ders.
Key words: Con flict, Re sto ra ti ve Ju sti ce, Re tri bu ti ve Ju sti ce, Me di a tion, Cri-

mi nal Law, In sti tu ti ons, Ser bia.

* Овај рад је примљен 18. фебруара 2015. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 09. марта 2015. године.
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ГРАЂАНИ И ПАРТИЈЕ У ИЗБОРНИМ 
ПРОЦЕСИМА У ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ: 

ПРИНЦИПАЛИ БЕЗ УТИЦАЈА, 
АГЕНТИ БЕЗ ОДГОВОРНОСТИ?

Сажетак
Пред мет ра да је раз ма тра ње уло ге гра ђа на и пар ти ја у из бор-

ним про це си ма у Европ ској уни ји из пер спек ти ве прин ци пал-агент 
те о ри је. Основ на те за овог ра да је да је ути цај гра ђа на до те ме ре 
огра ни чен да се мо же сло бод но ре ћи да прин ци пал го то во да не 
кон тро ли ше аген та. Пр ви раз лог ле жи у то ме да пар ти је ни су про-
цес европ ске ин те гра ци је учи ни ле зна чај ним фак то ром по ли тич ке 
утак ми це, што оне мо гу ћа ва ефек тив но из ра жа ва ње во ље гра ђа на. 
Дру ги раз лог ле жи у фе но ме ну тзв. из бо ра 'дру гог ре да' за Европ-
ски пар ла мент што па си ви зу је гра ђа не. Све ово је учи ни ло да пар-
ти је, као аген ти, бу ду не до вољ но од го вор не гра ђа ни ма за де ло ва ње 
у про це су европ ских ин те гра ци је, али  фи нан сиј ска кри за и кри за 
евро зо не до во де до бу ђе ња 'успа ва ног џи на'.
Кључ не ре чи: Европ ска уни ја, гра ђа ни, пар ти је, из бо ри, прин ци пал-

агент, Европ ски пар ла мент 
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Ли са бон ски уго вор, у де лу по све ће ном де мо крат ским прин-
ци пи ма1), од ре ђу је да је Европ ска уни ја (ЕУ) за сно ва на на пред-
став нич кој де мо кра ти ји. Ка ко у прак си функ ци о ни ше пред ста вља-
ње во ље гра ђа на пре ко пар ти ја по пи та њи ма европ ске ин те гра ци је? 
Ово пи та ње ће би ти раз мо тре но из угла прин ци пал-агент мо де ла. 
Основ на те за овог ра да је да је ути цај гра ђа на до те ме ре огра ни чен 
да се мо же сло бод но ре ћи да прин ци пал го то во да не кон тро ли ше 
аген та. Прин ци пал-агент те о ри ја (или те о ри ја аген ци је)2) по чи ње 
да се раз ви ја од пр вих де ба та о раз два ја њу вла сни штва и упра вља-
ња фир ма ма, а ње на при ме на се убр зо ши ри од те о ри је фир ми и на 
по ли тич ко ор га ни зо ва ње дру штва. Гра ђа ни пред ста вља ју основ ног 
прин ци па ла у сло же ном мо де лу у ко јем су пар ти је аген ти гра ђа на 
као при ни ци па ла, али на кон из бо ра пар ти је по ста ју прин ци па ли 
ко ји кон тро ли шу, са јед не стра не, де ло ва ње сво јих чла но ва у пар-
ла мен ту (упр кос фор мал ној не за ви сно сти по сла ни ка), и, са дру ге 
стра не, де ло ва ње из вр шне вла сти као аген та.3) Пар тиј ска при пад-
ност по сла ни ка и чла но ва вла де би тре ба ла да ре ши про блем аген-
ци је, од но сно спре чи да аген ти ра де у свом, а не у ин те ре су прин-
ци па ла. Ка ко би спре чи ле гу би так аген ци је пар ти је ко ри сте ex an te 
(са др жај уго во ра, ме ха ни зме се лек ци је) и ex post (оба ве зно пра ће-
ње и из ве шта ва ње, ин сти ту ци о нал на про тив те жа) ме ха ни зме. 

 Ка ко овај си стем функ ци о ни ше у до ме ну европ ске ин те-
гра ци је? Да ли гра ђа ни мо гу да кон тро ли шу рад пар ти ја као сво-
јих аге на та? Да би то мо гли да ра де, по треб но је да пар ти је ну де 
про гра ме ко је ће по том спро ве сти у ве зи европ ских ин те гра ци ја и 
та ко струк ту и ра ју из бо ре, олак ша ва ју ћи гра ђа ни ма да из не су сво је 
пре фе рен ци је и по том за тра же по ли тич ку од го вор ност пар ти ја на 
сле де ћим из бо ри ма. Да ли то пар ти је ра де? Да ли оне по том, као 
прин ци па ли, кон тро ли шу де ло ва ње сво јих по сла ни ка по пи та њу 
европ ске ин те гра ци је?  Ка да је реч о зе мља ма чла ни ца ма, до ми ни ра 
став да је ути цај ‘евро пе и за ци је’ на уну тра шњу по ли тич ку утак ми-
цу слаб.4) Ис тра жи ва ња по твр ђу ју да основ на ди мен зи ја по ли тич-
ке утак ми це оста је по де ла на ле ви цу и де сни цу, про цес европ ских 

1) На слов II Уго во ра о Европ ској уни ји, члан 10.

2) Ви де ти ши ре: Ni co lai Foss, Hen rik Lan do, Steen Thom sen, „The The ory of the Firm“, u: 
Bo u de wijn Bo uc ka ert, Ger rit De Ge est (Eds.), Encyclo pe dia of Law and Eco no mics, Ed ward 
El gar Pub, 2000, стр. 635.

3) Wol fgang C. Mul ler, „Po li ti cal par ti es in par li a men tary de moc ra ci es: Ma king de le ga tion and 
ac co un ta bi lity work“, Euro pean Jo ur nal of Po li ti cal Re se arch 37: 309–333, 2000., стр. 311-
312 i 317.

4) Пре глед раз ли чи тих ста во ва ви де ти у: Cat he ri ne de Vri es, „Sle e ping Gi ant: Fact or Fa iryta-
le?“, Euro pean Union Po li tics 8, 3, 2007,  363-385.
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ин те гра ци ја ни је по стао зна ча јан фак тор по ли тич ке утак ми це5), а 
ве ли ке пар ти је „во де сми шље ну не тран спа рент ну про е вроп ску по-
ли ти ку“.6) 

За што је ова кво де ло ва ње ко ри сно за пар ти је? Ен др ју Мо-
рав чик (An drew Mo rav csik)7) сма тра да ‘европ ска иде ја’ пру жа не-
у о би ча је но бо гат спек тар оп ци ја ко је се иде о ло шки ле ги ти ми зу ју, 
чак и ка да су са свим кон тра дик тор не, као што су на при мер оп ци је 
за јед нич ког (сло бод ног) тр жи шта и ин тер вен ци о ни стич ке за јед-
нич ке по љо при вред не по ли ти ке, а опо нен ти ма вла ди не по ли ти ке 
оста је са мо оп ци ја ка жња ва ња на на ред ним из бо ри ма, што је вр ло 
сло жен по сту пак јер је те шко из во дљи во убе ди ти би ра че да ка зне 
вла ду на осно ву јед ног пи та ња. Оно би мо ра ло би ти од из у зет ног 
зна ча ја, то ли ког да пре вла да дру ге те ме и пре тво ри се у ‘од лу чи ва-
ње по јед ном пи та њу’, што је вр ло рет ко, али, као што ће мо ви де ти 
у по след њем де лу ра да, кри за евро зо не је ову оп ци ју учи ни ла све 
из ве сни јом. 

1. ПАР ТИ ЈЕ И ИЗ БО РИ 'ДРУ ГОГ РЕ ДА'

Од 1980. го ди не се ко ри сти те за о из бо ри ма за ЕП као из-
бо ри ма дру гог ре да.8) Пре ма овој те зи гла са чи ко ри сте из бо ре за 
ЕП као при ли ку да ис ка жу не за до вољ ство ра дом сво је вла де пу тем 
стра те шког про тест ног гла са ња, а пар ти је на вла сти си сте мат ски 
гу бе по др шку на из бо ри ма за ЕП. Из бо ри за ЕП у све му има ју на-
ци о нал ни ка рак тер: так ми че се на ци о нал не стран ке, при ме њу ју се 
на ци о нал ни из бор ни про пи си, и, што је нај ва жни је, кам па њом до-
ми ни ра ју на ци о нал на пи та ња. Ову те зу су Сај мон Хикс (Si mon Hix) 

5) Jac qu es Tho mas sen, „Re pre sen ta tion From Abo ve and a Re volt From Be low“, 2013., in: 
Dahlberg, Ste fan,  Oscar sson, Hen rik,  Wängne rud,  Le na(Eds.), Step ping Sto nes: Re se arch 
on Po li ti cal Re pre sen ta tion, Vo ting Be ha vi or and Qu a lity of Go vern ment, Uni ver sity of Got-
hen burg, 2013, стр. 23-29; Li es bet Ho og he, Gary Marks, Ca ro le Wil son, “Do es Left/Right 
Struc tu re Party Po si ti ons on Euro pean In te gra tion?”, Com pa ra ti ve Po li ti cal Stu di es, Vol. 35 
No. 8, Oc to ber 2002, pp. 965-989.; Gary Marks, Ca ro le Wil son, Le o nard Ray, „Na ti o nal Po li-
ti cal Par ti es and Euro pean In te gra tion“, Ame ri can Jo ur nal of Po li ti cal Sci en ce, Vol. 46, No 3, 
July 2002, 585-594. Pe ter Ma ir and Jac qu es Tho mas sen, „Po li ti cal re pre sen ta tion and go vern-
ment in the Euro pean Union“, Jo ur nal of Euro pean Pu blic Po licy 17:1 Ja nu ary 2010: 20–35., 
str. 28-30.; Her mann Schmitt, Jac qu es Tho mas sen, “Dyna mic Re pre sen ta tion: The Ca se of 
Euro pean In te gra tion”, MZES Wor king Pa pers, No. 21, 2000.

6) Сај мон Хикс, По ли тич ки си стем Европ ске уни је, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2007., 
стр. 183-193.   

7) An drew Mo rav csik, “Why the Euro pean Union Strengthens the Sta te: Do me stic Po li tics and 
In ter na ti o nal Co o pe ra tion”, Cam brid ge Cen ter for Euro pean Stu di es, Wor king Pa per Se ri es 
52, 1994., стр. 24-25, 61, 11.

8) Kar lhe inz Re if, Her mann Schmitt, „Ni ne Se cond-Or der Na ti o nal Elec ti ons - A Con cep tual 
Fra me work for the Analysis of Euro pean Elec ti ons Re sults“, Euro pean Jo ur nal of Po li ti cal 
Re se arch, 8, 1980, 3-44.  
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и Мајкл Марш (Mic hael Marsh) по твр ди ли ана ли зи ра ју ћи из бо ре 
за ЕП од пр вих не по сред них из бо ра за кључ но са из бо ри ма 2009. 
го ди не.9) Дру го њи хо во ис тра жи ва ње је по твр ди ло из у зет но сла бу 
из бор ну ве зу из ме ђу гра ђа на и по сла ни ка у ЕП: гра ђа ни не ко ри сте 
из бо ре за ЕП да би ис ка за ли сво је пре фе рен ци је о пи та њи ма јав-
них по ли ти ка ЕУ ни ти да би на гра ди ли или ка зни ли по сла ни ке и 
пар ти је за њи хо во де ло ва ње у ЕП, та ко да из бо ри за ЕП ни су ство-
ри ли де мо крат ски ман дат за упра вља ње на ни воу ЕУ.10) 

 Још је дан аспект те зе о из бо ри ма 'дру гог ре да', про блем 
из ла зно сти на из бо ре за ЕП, увек је иза зи вао ин те ре со ва ње и об-
ра ђи ван је у број ним сту ди ја ма.11) Из ла зност је 1979. го ди не у 9 
та да шњих зе ма ља чла ни ца из но си ла 62%, 2009. у 27 зе ма ља 43%, 
а 2014. у 28 чла ни ца 42,54%.12) 

За што прин ци па ли не по ка зу ју ин те рес за из бо ре? Пре ма 
Марк Френ кли ну (Mark Fran klin), апа ти ја би ра ча је ди рект на по-
сле ди ца уве ре ња да из бо ри за ЕП ни су бит ни јер су гла са чи све сни 
да им не да ју озбиљ не по ли тич ке оп ци је.13) Френ клин ка же да они 
ко ји не из ла зе на из бо ре че сто при па да ју по себ ним со ци јал ним 
гру па ма – мла ди, ма ње обра зо ва ни, ни жег дру штве ног ста ту са, а 
у вре ме еко ном ске штед ње ко ју по др жа ва де сни ца, ма ња пред ста-
вље ност гру па ко је те же ка ле ви ци мо же да има по сле ди це на на-
чин на ко ји ЕУ од го ва ра на кри зу. Иако ЕП не ма од лу чу ју ћу уло гу 
у до но ше њу од лу ка о кри зи евро зо не, чи ње ни ца да је, у са зи ву 
од 2009. до 2014. го ди не, ста јао по стра ни де ба та о кри зи мо же да 
се по ве же са ње го вим пре те жно де сно ори јен ти са ним са ста вом у 
од но су на гра ђа не ЕУ у це ли ни – „мо жда је ре пре зен та тив ни ји ЕП 
мо гао да има мно го ви ше да ка же о штед њи ко ја је на мет ну та си ро-
ма шни јим и мла ђим гра ђа ни ма ЕУ“.14) Тил Ве бер (Till We ber) за сту-
па те зу да су за фе но мен из бо ра дру гог ре да од го вор не пар ти је ко је 
пи та ња европ ске ин те гра ци је си сте мат ски др же из ван по ли тич ке 
утак ми це, па та ко по ли тич ка по ну да у пи та њи ма ин те гра ци је ли чи 

9) Si mon Hix, Mic hael Marsh, „Se cond-or der ef fects plus pan-Euro pean po li ti cal swings: An 
analysis of Euro pean Par li a ment elec ti ons ac ross ti me“, Elec to ral Stu di es 30 (2011) 4–15.

10) Si mon Hix, Mic hael Marsh, , „Pu nis hment or Pro test?“ „Pu nis hment or Pro test? Un der stan-
ding Euro pean Par li a ment Elec ti ons“, The Jo ur nal of Po li tics, Vol. 69, No. 2, May 2007,  стр. 
506-507.

11) Ви де ти пре глед у: Mic hael Marsh, Sla va Mik haylov,“Euro pean Par li a ment elec ti ons and EU 
go ver nan ce”, Li ving Re vi ews in Euro pean Go ver nan ce, Vol. 5, 2010, No. 4, стр. 10-11.

12) Из вор: Euro pean Par li a ment http://www.euro parl.euro pa.eu/elec ti ons2014-re sults/en/tur no-
ut.html 

13) Mark Fran klin, „Why vo te at an elec tion with no ap pa rent pur po se? Vo ter tur no ut at elec ti ons 
to the Euro pean Par li a ment“,  Swe dish In sti tu te for Euro pean Po licy Stu di es, Euro pean Po licy 
Analysis,   2014:4, стр. 8.

14) Mark Fran klin, 2014, Ibid., стр. 9.
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на кар тел. Ве ли ке пар ти је су ‘за ра же не’ уну тра шњим не сла га њем 
око ин те гра ци је, па не са мо да из бе га ва ју ово пи та ње, већ и де мо-
би ли шу би ра че  у вре ме из бо ра за ЕП ти ме што за у зи ма ју ши ро ке 
и дво сми сле не  ста во ве о ЕУ пи та њи ма, не ну де ћи ствар не ал тер-
на ти ве би ра чи ма.15) 

2. КО СУ ПРИН ЦИ ПА ЛИ  
У ЕВРОП СКОМ ПАР ЛА МЕН ТУ?

Прин ци пал-агент мо дел мо же би ти ко ри стан у об ја шња ва њу 
при вид ног па ра док са – да је упр кос ја ча њу мо ћи ЕП ути цај на ци-
о нал них пар ти ја на по сла ни ке у ње му при лич но скро ман. За што? 
Је дан од раз ло га ре ла тив но сла бе кон тро ле пар ти ја као прин ци па ла 
је тај што би мо ра ле да уло же зна чај не ре сур се да кон стант но пра-
те де ло ва ње свог чла на у ЕП, укљу чу ју ћи и ин фор ма ци је о то ме 
ка да ће се о ко јој те ми гла са ти, у ка квој је то ве зи са пар тиј ском 
по ли ти ком, итд., што би зна чи ло ан га жо ва ње пре ве ли ких ре сур са 
за скро ман учи нак16) има ју ћи у ви ду ре ла ти ван ути цај по је ди нач-
не пар ти је у ЕП. Ка да се то ме до да че сто тех нич ка, и го то во увек 
мул ти ди мен зи о нал на при ро да од лу ка у ЕУ, те шко је и до не ти пре-
ци зну ин струк ци ју. 

То ком ис тра жи ва ња спро ве де ног у пе ри о ду 2003-2006. го-
ди не о евро пе и за ци ји по ли тич ких пар ти ја, ис пи ти ва но је да ли су 
пар тиј ски ка дро ви ко ји су ан га жо ва ни у про це су од лу чи ва ња у ЕУ 
сте кли ве ћу моћ у сво јој пар ти ји.17) Не ки од на ла за ис тра жи ва ња 
ко је Ро берт Ла дрех (Ro bert La drech) на во ди су: вођ ство пар ти је ко-
ја је у вла ди не по ла же, ни ex an te ни ex post, ра чун сво јој пар ти ји 
то ком про це са од лу чи ва ња у ЕУ, пар ти је у на ци о нал ном пар ла мен-
ту су углав ном не у пу ће не у по ли тич ке пре фе рен ци је ко је се тран-
спо ну ју на ЕУ ни во, а по сла ни ци у ЕП и да ље има ју мар ги на лан 
ути цај у сво јим пар ти ја ма.18) Ова кав раз вој је об ја снио ти ме да пар-
ти ја ма за успех на из бо ри ма ни су бит на пи та ња ве за на за ЕУ. Ово 
ис тра жи ва ње је по твр ди ло и те зу да су ели те те ко је су из гра ди ле 
ЕУ, а њи хо во де ло ва ње је би ло пра ће но тзв. ‘пер ми сив ним кон сен-

15) Till We ber, “Cam pa ign Ef fects and Se cond-Or der Cycles“, Cam pa ign Ef fects and Se cond-
Or der Cycles: A Top-Down Ap pro ach to Euro pean Par li a ment Elec ti ons”, Euro pean Union 
Po li tics 2007, Vol. 8 (4),  стр. 519 i 531. 

16) Ro ger Scully, “Na ti o nal Par ti es and Euro pean Par li a men ta ri ans: De ve lo ping and Te sting an 
In sti tu ti o na list The ory”, Euro pean Par li a ment Re se arch Gro up (EPRG), EPRG Wor king Pa-
per No 6, 2001, стр. 14. 

17) Ro bert La drech, „Na ti o nal Po li ti cal Par ti es and Euro pean Go ver nan ce: The Con se qu en ces of 
‘Mis sing in Ac tion’“, West Euro pean Po li tics,Vol. 30, No. 5, 945 – 960, No vem ber 2007

18) Ro bert La drech, Ibid., 2007, str. 947-948.
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зу сом’ не са мо у јав но сти, већ и у пар тиј ским струк ту ра ма. Све ово 
га је на ве ло да ука же на про блем ‘де мо крат ског де фи ци та’ у са мим 
стран ка ма. Пар ти је су не за ин те ре со ва не да тра же да им вођ ство 
по ло жи ра чун, а ни са мо вођ ство не же ли да се упу шта у пи та ња 
ко ја по тен ци јал но мо гу да иза зо ву по де ле, та ко да се пре ма ЕУ пи-
та њи ма оп хо де на на чин ко ји не ће на ру ши ти уну тра шњу ста бил-
ност. За то ни су до зво ља ва ле да ЕУ бу де ин те гри са на у уну тра шње 
по ли тич ка пи та ња, и успе шно је пред ста вља ле као пи та ње спољ не 
по ли ти ке ко је се нај че шће пре пу шта вла ди. Ду го се имао ути сак да 
пар ти је не ће пла ти ти ни ка кву це ну ова квог де ло ва ња. Ду го, све до 
из би ја ња свет ске фи нан сиј ске кри зе и кри зе евро зо не. 

Да ли су пар тиј ске гру пе у ЕП прин ци па ли у од но су на по-
сла ни ке? Функ ци о ни са ње ЕП зах те ва ком про ми се из ме ђу пар тиј-
ских гру па у ко ји ма су гру пи са не на ци о нал не стран ке: Европ ске 
на род не пар ти је (Gro up of the Euro pean Pe o ple’s Party - EPP) 221 
по сла ник, 29,43 % гла со ва на из бо ри ма 2014. го ди не, Про гре сив-
ног са ве за со ци ја ли ста и де мо кра та (Pro gres si ve Al li an ce of So ci a-
lists and De moc rats - S&D) 191, 25,43 %, Европ ских кон зер ва ти ва ца 
и ре фор ми ста (Euro pean Con ser va ti ves and Re for mists - ECR) 70, 
9,32%, Са ве за ли бе ра ла и де мо кра та за Евро пу (Al li an ce of Li be-
rals and De moc rats for Euro pe - AL DE) 67, 8,92%, Европ ске ује ди-
ње не ле ви це/Нор диј ске зе ле не ле ви це (Euro pean Uni ted Left/Nor dic 
Green Left - GUE/NGL) 52, 6,92%, Зе ле них/Европ ског сло бод ног 
са ве за (The Gre ens/Euro pean Free Al li an ce - Gre ens/EFA) 50, 6,66%, 
Гру пе Евро па сло бо де и ди рект не де мо кра ти је (Euro pe of Fre e dom 
and Di rect De moc racy Gro up - EFDD) 48, 6,39%, и по сла ни ка ко ји 
не при па да ју гру па ма 52, 6,92%.19) Ове гру пе оку пља ју ве ли ки број 
пар ти ја. У са зи ву од 2014. до 2019. го ди не, у ЕП има 203 на ци о-
нал не пар ти је што је број са ко јим је не мо гу ће во ди ти ко хе рент ну 
по ли ти ку, а чак и зе мље са нај ма њим бро јем по сла ни ка има ју по 
не ко ли ко пар ти ја: на пр. Есто ни ја 4 пар ти је - 6 по сла ни ка, Ки пар и 
Лук сем бург исто, Сло ве ни ја 8 по сла ни ка - 6 пар ти ја, а Не мач ка, зе-
мља са нај ве ћим бро јем по сла ни ка, 96, има чак 14 пар ти ја у ЕП.20) 
Tо је огром но по ве ћа ње у од но су на пр ве из бо ре ка да је у ЕП ушла 
51 стран ка.21)   

19) Euro pean Par li a ment, http://www.euro parl.euro pa.eu/elec ti ons2014-re sults/en/elec tion-re-
sults-2014.html 

20) Euro pean Par li a ment, Re vi ew: Euro pean and Na ti o nal Elec ti ons Fi gu red Out, 2014 Euro pean 
elec ti ons, Spe cial edi tion – No vem ber 2014, стр. 38. 

21) Si mon Hix, Ab dul No ury, Ge rard Ro land,  „Vo ting pat terns and al li an ce for ma tion in the 
Euro pean Par li a ment“, Phi lo sop hi cal Tran sac ti ons of the Royal So ci ety B, 2009, 364, 821–
831., стр. 821.
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Сај мон Хикс (Si mon Hix) је раз ма трао пи та ње дво стру ког од-
но са по сла ни ка у ЕП са пар ти ја ма - сво јом на ци о нал ном пар ти јом 
и пар тиј ском гру пом у ЕП, или, ка ко он ка же, са два прин ци па-
ла и до шао до за кључ ка да нај ве ћи ути цај оства ру ју пре фе рен ци-
је на ци о нал них пар ти ја.22) Глав ни прин ци па ли по сла ни ка у ЕП су 
на ци о нал ни пар тиј ски ли де ри ко ји при ме њу ју и ex an te и ex post 
ме ха ни зме за кон тро лу де ло ва ња сво јих аге на та. Пре име но ва ња 
на из бор ну ли сту за ЕП, кан ди да ти су нај че шће већ вр ши ли би ло 
пар тиј ске би ло др жав не функ ци је на ло кал ном, ре ги о нал ном или 
на ци о нал ном ни воу, што је омо гу ћи ло ли де ри ма пар ти ја да пра те 
њи хо во де ло ва ње и ис пи та ју ло јал ност, и уве ре се да де ле исте или 
слич не пре фе рен ци је. У из бор ним си сте ми ма ко ји под ра зу ме ва ју 
отво ре не ли сте, на сто је да кан ди ду ју са мо оне ко ји су до ка за ли ло-
јал ност. Ка ко би ума њи ли про блем аген ци је на кон њи хо вог из бо ра 
у ЕП, ли де ри их мо гу укљу чи ти у из вр шне пар тиј ске ор га не ка ко 
би оси гу ра ли че сте кон так те, што је по твр ђе но за три нај ве ће пар-
тиј ске гру пе у ЕП, али не и у оста ли ма.23) 

У ЕП се бе ле жи све ве ћи сте пен ко хе зи је у де ло ва њу пар тиј-
ских гру па. Ис тра жи ва ње ко је је об у хва ти ло гла са ње у ЕП у пе ри-
о ду од 1979. го ди не до кра ја 2001. го ди не, са укуп но 11 500 по и-
ме нич них гла са ња је по твр ди ло да европ ске пар ти је де ло ва ле све 
ор га ни зо ва ни је и све кон ку рент ни је јед не дру ги ма.24) Ме ђу тим, не 
де ле сви ми шље ње да ја ча ко хе зи ја.25) На и ме, углав ном се ис тра жи-
ва ња за сни ва ју на до ку мен та ци ји ко ја пра ти по и ме нич на гла са ња 
јер са мо иза њих оста је пи са ни траг ко је ка ко гла сао (у оста лим 
слу ча је ви ма се бе ле жи број гла со ва). У ЕП по сла ни ци по пра ви лу 
гла са ју ди за њем ру ку, а пред се да ва ју ћи утвр ђу је ве ћи ну у сва ком 
гла са њу. Ако ре зул тат ни је ја сан пред сед ник по зи ва на елек трон-
ско гла са ње ка ко би се оси гу рао пре ци зан ре зул тат. По и ме нич но 
гла са ње се при ме њу је ако то за тра жи пар тиј ска гру па или нај ма ње 
40 по сла ни ка ве че пре гла са ња. У том се слу ча ју по је ди нач ни глас 
сва ког по сла ни ка бе ле жи и об ја вљу је у анек су за пи сни ка, осим ако 

22) Si mon Hix, „Par li a men tary Be ha vi or with Two Prin ci pals: Pre fe ren ces, Par ti es, and Vo ting in 
the Euro pean Par li a ment“, Ame ri can Jo ur nal of Po li ti cal Sci en ce, Vol. 46, No. 3 (Jul., 2002), 
pp. 688-698. 

23) Ja ni na Thi em, „A su pra na ti o nal eli te (in the ma king)? Agency re la ti ons in the Euro pean Par-
li a ment and the ro le of na ti o nal par ti es“, Pa per pre pa red for the EC PR Jo int Ses si ons of Wor-
kshops, Hel sin ki, May 7-12, 2007, стр. 14.

24) Si mon Hix, „A Su pra na ti o nal Party System and the Le gi ti macy of the Euro pean Union“, The 
In ter na ti o nal Spec ta tor 4/2002, 49-60., str. 51-59. 

25) Vi de ti, na pri mer: Ja ni na Thi em, „Ex pla i ning Roll Call Vo te Re qu est in the Euro pean Par-
li a ment“, Man nhe i mer Zen trum für Europäische So zi al for schung Wor king Pa pers, Nr. 90, 
2006., стр. 4-5.
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је би ло за тра же но тај но гла са ње. Од укуп ног бро ја гла са ња у ЕП, 
са мо јед ну че твр ти ну чи не по и ме нич на гла са ња. Она мо гу и да за-
ва ра ју, јер се мо же оче ки ва ти да ће во ђе пар тиј ских гру па ини ци-
ра ти по и ме нич но гла са ње са мо ако оче ку ју ко хе зи ју сво је гру пе по 
не ком пи та њу, ка ко би је што ви ше ис та кли и, нај че шће, по сла ли 
по ру ку тре ћој стра ни, гра ђа ни ма на при мер, на ро чи то ако је реч о 
пи та њу ко је се сма тра зна чај ним и ме ди ји му по све ћу ју па жњу, или 
то мо же би ти по ру ка за ин те ре сне гру пе. Ако га тра жи ви ше гру па, 
мо гу ће је да ти ме же ле да ис так ну раз ли чи то ста но ви ште ЕП-а у 
од но су на Ко ми си ју и Са вет, на при мер. По ред то га, циљ мо же да 
бу де и да по ка жу јав но сти ка ко гла са не ка дру га пар тиј ска гру па у 
ЕП.26) 

Ако се ипак сло жи мо да ја ча ко хе зи ја пар тиј ских гру па, ка ко 
об ја сни ти чи ње ни цу да по сла ни ци сле де њи хо ве ин струк ци је за 
гла са ње кад се има у ви ду да, за раз ли ку од на ци о нал них пар ти ја, 
по ли тич ке гру пе у ЕП не ће би ти ка жње не на из бо ри ма ако су по-
де ље не по од ре ђе ном пи та њу, бу ду ћи да гра ђа ни зна ју вр ло ма ло о 
то ме шта се де ша ва у ЕП? Хикс (Si mon Hix), Ну ри (Ab dul No ury) и 
Ро ланд (Ge rard Ro land) твр де да је ко хе зи ја у пар тиј ским гру па ма 
пре те жно ре зул тат до бро вољ ног и стра те шког де ло ва ња по сла ни ка 
у ЕП-у и њи хо вих на ци о нал них пар ти ја. Та ко, ре ци мо, на ци о нал не 
пар тиј ске де ле га ци је у ЕП во де ра чу на да у ва жним пи та њи ма не 
гла са ју про тив во ље ве ћи не у сво јој пар тиј ској гру пи јер не же ле да 
из гу бе ути цај у њој, по го то ву ако њи хов глас не ће од лу чи ти ис ход. 
Ме ђу тим, ако је реч о ва жном пи та њу, а глас не ке де ле га ци је мо же 
да од лу чи, мо же се оче ки ва ти да ће стран ка гла са ти раз ли чи то од 
пар тиј ске гру пе.27)

Ка ко об ја сни ти то да до са да ни су ство ре не пра ве европ ске 
пар ти је ко је би се уме сто кров них ор га ни за ци ја кан ди до ва ле на из-
бо ри ма за ЕП? Кри сто фер Лорд (Chri stop her Lord) сма тра да од-
го вор тре ба по тра жи ти у ин те ре си ма на ци о нал них пар ти ја – оне, 
са јед не стра не, за др жа ва ју мо но пол над мо би ли за ци јом би ра ча, а, 
са дру ге, за др жа ва ју власт над по сла ни ци ма у ЕП. Јер, све док су 
пра ве европ ске пар ти је од сут не из из бор не аре не а из бо ри оста ју 
‘дру гог ре да’, до тле по сла ни ци у ЕП не ће има ти под сти цај да сле де 
пре фе рен ци је свог би рач ког те ла, већ сво јих пар тиј ских цен тра ла 
ко је од лу чу ју да ли ће их кан ди до ва ти на сле де ћим из бо ри ма.28) 

26) Ja ni na Thi em, 2006., Ibid., str. 3-9.

27) Si mon Hix, Ab dul No ury, Ge rard Ro land, 2009, Op. Cit., стр. 826.

28) Chri stop her Lord, „What Ro le for Par ti es in EU Po li tics?“, Euro pean In te gra tion, 2002, Vol. 
24, No. 1, pp. 39-52. стр. 47.
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3. КРИ ЗА ЕВРО-ЗО НЕ И ГРА ЂА НИ:  
БУ ЂЕ ЊЕ УСПА ВА НИХ ПРИН ЦИ ПА ЛА?

То ком ду ге де по ли ти за ци је европ ске ин те гра ци је чи ни ло се 
да она ни је озбиљ ни је оспо ра ва на, али ве ли ка фи нан сиј ска кри за 
ко ја је од ле та 2007. го ди не по го ди ла свет, уве ла је еко но ми ју ЕУ 
у ду бо ку кри зу.29) По ли тич ки кон текст европ ске ин те гра ци је се ра-
ди кал но про ме нио: кри за у евро зо ни је уни шти ла је дан од те мељ-
них ми то ва да ин те гра ци ја до во ди до ста бил но сти и ра ста за све, а 
тех но крат ско упра вља ње кри зом је ра ди ка ли зо ва ло мно га пи та ња, 
из ме ђу оста лих и пи та ње по сле ди ца ко је има по функ ци о ни са ње 
пред став нич ке де мо кра ти је у ЕУ и ње ним зе мља ма чла ни ца ма.30) 

Упра вља ње кри зом евро зо не је ство ри ло ути сак да на ци о-
нал не вла де не на сто је ви ше да оства ре сво ја из бор на обе ћа ња, већ 
са мо да спро во де од лу ке до не те на ни воу ЕУ. Да ли се до шло у си-
ту а ци ју да на ци о нал не вла де, без об зи ра да ли су са де сни це или 
ле ви це, не ма ју ни ка квог из бо ра око кључ них по ли ти ка? При кла-
ња се тех но крат ском мо де лу упра вља ња, а од су ство по ли тич ких 
ал тер на ти ва ства ра кли му у ко јој гра ђа ни има ју осе ћај да не мо-
гу да про ме не пра вац по ли ти ке, а што, ка ко ка же Мајкл Шеклтон 
(Mic hael Sha kle ton), за ди ре у срж де мо крат ског пред ста вља ња ко је 
мо ра да омо гу ћи, са јед не стра не, да би рач ко те ло мо же да иза бе-
ре из ме ђу раз ли чи тих оп ци ја, а по том да из бор ко ји су учи ни ли 
гла са чи ма омо гу ћи да про ме не по ли тич ки курс – ако то га не ма, 
обе сми шља ва се при ста нак на по ли тич ке од лу ке.31) Струк ту ре од-
лу чи ва ња у ЕУ су на ви ше на чи на оја ча ле и на ци о нал не из вр шне 
вла сти и до но си о це од лу ка у ЕУ, та ко да су ума њи ле мо гућ ност и 
за пар ла мен те и за по ли тич ке стран ке да из ра зе не сла га ње и вр ше 
кон тро лу над по ли ти ка ма ко је се усва ја ју у ЕУ. Са јед не стра не, 
од лу ке ко је се до но се у ЕУ су по ста ле de fac to или de ju re из ван 
де ба те или оспо ра ва ња. Са дру ге стра не, ефек тив на кон тро ла по-
ста је све те жа. Не са мо да су над ле жно сти у од ре ђе ним обла сти 
јав них по ли ти ка пре не те на ни во ЕУ, већ по ста је све те же тра жи ти 
од го вор ност на ци о нал них ак те ра за њи хо во де ло ва ње на ни воу ЕУ. 
Би ло да пре ци зних ин фор ма ци ја о њи хо вом де ло ва њу не ма, би ло 

29) Ви де ти ши ре: Сне жа на Грк, „Свет - ди мен зи је кри зе и спа ша ва ње европ ског про јек та“, 
Срп ска по ли тич ка ми сао, број 3/2012., год. 19. вол. 37, стр. 41-60.    

30) Ви де ти ши ре: Ма ја Ко ва че вић, „Европ ски гра ђа ни и фи нан сиј ска кри за: Иза зо ви по ли-
тич ког пред ста вља ња у тех но кра ти зо ва ној ин те гра ци ји“, у: Сло бо дан Са мар џић, Ива на 
Ра дић Ми ло са вље вић  (Ур.) Европ ски гра ђа нин у вре ме ну кри зе, Бе о град, Фа кул тет 
по ли тич ких на у ка, 2014, стр. 127-143.

31) Mic hael Shac kle ton, u: San dra Kröger (Ed.), “In ter di sci pli nary vi ews on po li ti cal re pre sen ta-
tion in the EU”, UCL Euro pean In sti tu te Wor king Pa per No. 4/2012., стр. 92.
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да је њи хо ва моћ огра ни че на при ме ном ква ли фи ко ва не ве ћи не у 
од лу чи ва њу. Ме ђу тим, ако гра ђа ни не мо гу да тра же од го вор ност 
сво јих вла да и пред став ни ка за по ли ти ке ЕУ, ако не мо гу да ор га-
ни зу ју опо зи ци ју у по ли тич ком си сте му пре ко во де ћих пар ти ја, он-
да се окре ћу екс трем ној де сни ци и евро-скеп тич ним пар ти ја ма.32)

Фи нан сиј ска кри за је до ве ла до по ли ти за ци је про це са европ-
ских ин те гра ци ја, а стро ге ме ре штед ње ко је ЕУ на ме ће су по ста ле 
до ми нант на те ма на ци о нал них по ли ти ка, што је до ве ло до 'бу ђе ња' 
прин ци па ла. Ван дер Еијк (Ce es van der Eijk) и Френ клин (Mark 
Fran klin) су још 2001. го ди не из не ли те зу да пи та ња европ ске ин-
те гра ци је пред ста вља ју ‘успа ва ног џи на’ јер око ових пи та ња по-
сто је по де ле ме ђу би ра чи ма ко је не на ла зе свој из раз у пар тиј ској 
утак ми ци. Ука за ли су да из не на ђу ју ће ве ли ки део би ра ча има пре-
фе рен ци је ве за не за ЕУ, али не мо гу да их из ра зе на из бо ри ма за то 
што је пар тиј ска утак ми ца огра ни че на на пи та ња ле ви ца/де сни ца, 
што пар ти је на мер но ра де ума њу ју ћи зна чај пи та ња европ ске ин те-
гра ци је у по ли тич ком жи во ту. Ова по де ла на за/ан ти ЕУ ори јен та-
ци је пред ста вља успа ва ног џи на у сми слу да, ако се про бу ди, мо же 
до ве сти до мо гућ но сти да дру ге сна ге ка пи та ли зу ју ‘џи на’ евро-
скеп ти ци зма33), што се у прак си и по твр ди ло ја ча њем евро скеп тич-
них стра на ка у ЕУ.34) 

Кри за је до ве ла до ве ли ких про ме на на из бо ри ма у зе мља ма 
евро зо не, а гра ђа ни су ма сов но ка жња ва ли пар ти је на вла сти.35) 
Вла де у Грч кој, Ир ској и Пор ту га лу су из гу би ле власт, а не ка да 
до ми нант не Ре пу бли кан ска пар ти ја у Ир ској и Па сок и Но ва де-
мо кра ти ја у Грч кој су забележиле нај ве ће гу бит ке у исто ри ји. Со-
ци ја ли сти у Шпа ни ји и Пор ту га лу су из гу би ли у ко рист опо зи ци-
је де сног цен тра. У Ита ли ји је при ти сак фи нан сиј ских тр жи шта и 
Европ ске цен трал не бан ке до вео до остав ке пре ми је ра Бер лу ско-
ни ја ко га је за ме ни ла тех но крат ска вла да на че лу са Ма рио Мон-
ти јем. На по то њим из бо ри ма у фе бру а ру 2013. го ди не, ко ми чар 

32) Ric hard Bel lamy and San dra Kro ger, “Euro pe Hits Ho me – the Do me stic de fi cits of Re pre-
sen ta ti ve De moc racy in EU Af fa irs”, UCL Euro pean In sti tu te Wor king Pa per No. 2/2011, стр. 
15-16.  

33) Ce es van der Eijk, Mark N. Fran klin, „The Sle e ping Gi ant: Po ten tial for Con te sta tion on 
Euro pean mat ters at Na ti o nal Elec ti ons in Euro pe“, Pa per de li ve red at the an nual me e ting of 
the Ame ri can Po li ti cal Sci en ce As so ci a tion, San Fran ci sco, CA, Sep tem ber 2001., http://shak-
ti.trin coll.edu/~mfran kli/vdE ijk%26Fran klin.pdf

34) Исто вре ме но у Ср би ји, на при мер, евро скеп ти ци оста ју у „мар ги нал ној ма њи ни“. Ви де-
ти: Ми лан Јо ва но вић, „Пар ла мен тар ни из бо ри у Ср би ји 2012. го ди не - ре зул та ти и по-
ли тич ке по сле ди це“, Срп ска по ли тич ка ми сао,  број 4/2012, год. 19. вол. 38, стр. 11-32. 

35) Bri gid Laf fan,  „Te sting Ti mes: The Gro wing Pri macy of Re spon si bi lity in the Euro Area“, 
West Euro pean Po li tics, 2014, Vol. 37, No. 2, 270–287., стр. 272-273.
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Бе пе Гри ло са сво јом ан ти-еста бли шмент гру пом Пет зве зди ца је 
осво јио тре ће ме сто са пре ко 25% гла со ва, док је по крет Гра ђан ски 
из бор до та да шњег тех но крат ског пре ми је ра Мон ти ја осво јио са мо 
10,5% гла со ва. У Фин ској, ан ти-ЕУ пар ти ја Пра ви Фин ци, ко ја се 
про ти ви пру жа њу по мо ћи по ср ну лим еко но ми ја ма евро зо не, је на 
из бо ри ма 2011. го ди не осво ји ла пре ко 19% гла со ва, што је по ве ћа-
ње од 15% у од но су на из бо ре 2007. Цен трал на стран ка је за бе ле-
жи ла нај ве ћи гу би так не ке стран ке у фин ској из бор ној исто ри ји. 
На хо ланд ским из бо ри ма 2010. го ди не, де мо хри шћа ни су из гу би ли 
12,9% гла со ва, док је ан ти-ЕУ Пар ти ја за сло бо ду по ве ћа ла број 
осво је них гла со ва за 9,6%. На кон па да хо ланд ске вла де 2012. го-
ди не одр жа ни су но ви из бо ри на ко ји ма су про-европ ске пар ти је 
ВВД и Ла бу ри стич ка стран ка по ве ћа ле број сво јих по сла ни ка за 
10, док су Пар ти ја за сло бо ду и Де мо хри шћа ни до жи ве ли по раз. 
Вла де су оста ле на вла сти у Есто ни ји, Аустри ји и Не мач кој, али 
је и ту би ло нео че ки ва них ре зул та та – Тим Штро нах (Te am Stro-
nach) је осво јио 11 ме ста у пар ла мен ту Аустри је, а ли бе ра ли, ва-
жан ко а ли ци о ни парт нер де мо хри шћа на у Не мач кој, ни су пре шли 
цен зус.36) У Фран цу ској, Ни ко ла Сар ко зи ни је осво јио дру ги пред-
сед нич ки ман дат, а по след њи у ни зу по тре са на из бор ној сце ни у 
ЕУ је пред ста вља ла по бе да грч ке пар ти је Си ри за на из бо ри ма у 
ја ну а ру 2015. го ди не. На из бо ри ма за ЕП 2014. го ди не до шло је до 
ја ча ња ан ти-ЕУ стра на ка у Фран цу ској и Ве ли кој Бри та ни ји, док су 
стран ке ле ви це оја ча ле у Грч кој, Шпа ни ји, Ита ли ји, а со ци ја ли сти 
фран цу ског пред сед ни ка Фран соа Олан да за бе ле жи ли свој нај го ри 
ре зул тат на из бо ри ма за ЕП. 

Ка кве мо гу да бу ду по сле ди це по ли ти за ци је по на ци о нал не 
пар ти је? Ро берт Ла дрех на ја вљу је не ко ли ко по сле ди ца.37) По ли ти-
ча ри ће би ти при мо ра ни на ис црп ни је ex an te из ја шња ва ње и ex 
post под но ше ње ра чу на не са мо у пар ла мен ту већ и ван ње га, тр пе-
ћи ве ће по сле ди це ме ђу вла ди них на год би по стиг ну тих у ЕУ и не ће 
ви ше мо ћи та ко ла ко да ‘окри вљу ју Бри сел’ за ре зул та те. Пар тиј-
ско за у зи ма ње ста во ва ће има ти по сле ди це по из бор ну утак ми цу, 
јер ће и оста ле пар ти је на па да ти ја сни је за у зе те ста во ве. Ја сни је  
из ја шња ва ње о ЕУ пи та њи ма ће усло жни ти пре го во ре о ко а ли ци о-
ним вла да ма, а и под ста ћи де ба ту ко ја ће ума њи ти кон сен зус ели та 
о прав цу европ ске ин те гра ци је. Све ово ће оте жа ти усва ја ње од лу-
ка у ЕУ.

36) Bri gid Laf fan, 2014, Ibid., стр. 272-273.

37) Ro bert La drech, 2007, Op. Cit., стр. 955-956.
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Ma ja V. Ko va ce vic

CI TI ZENS AND PO LI TI CAL PAR TI ES IN ELEC TO RAL 
PRO CES SES IN THE EURO PEAN UNION:   

NON-IN FLU EN TIAL PRIN CI PALS, 
UNRE SPON SI BLE AGENTS?

Re su me
This ar tic le se eks to ex plo re the ro les of ci ti zens and po li ti cal 

par ti es in po li ti cal pro cess in the Euro pean Union from the an gle of 
the prin ci pal-agent the ory. In all mo dern de moc ra ci es, re pre sen ta tion 
is or ga ni zed by po li ti cal par ti es. Party pro grams al low vo ters to exer-
ci se pro spec ti ve in flu en ce over po licy, whi le the de moc ra tic ac co un-
ta bi lity of mem bers of par li a ment is re a li zed thro ugh po li ti cal par ti es 
who se vo ting be ha vi or can be ob ser ved by vo ters. Party mem ber ship of 
mem bers of par li a ment and ca bi net mi ni sters is of ten as su med to ru le 
out con flic ting in te rests bet we en prin ci pals and agents, thus sol ving the 
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agency pro blem. In each prin ci pal-agent re la ti on ship agency pro blems 
li ke shir king or sa bo ta ge can oc cur if the agents do not be ha ve ac cor-
ding to the prin ci pal’s in te rests. In or der to con trol the ir agents, prin ci-
pals ha ve de ve lo ped dif fe rent mec ha nisms: two ex an te (scre e ning and 
se lec tion and con tract de sign) and two ex post (re por ting re qu i re ments 
and mo ni to ring). What this mo del can tell us abo ut the ro le of Euro-
pean ci ti zens and po li ti cal par ti es? Is the ir po li ti cal will on EU is su es 
re pre sen ted in the po li ti cal com pe ti tion, and do they con trol mem bers 
of par li a ment as the ir agents? 

The con te sta tion on Euro pean in te gra tion is struc tu red pre do mi-
nantly along Left/Right di men sion. Po li ti cal par ti es do not se em to as-
sign the we ight to EU that it de ser ves gi ven its gro wing im pact on na ti-
o nal de ci sion-ma king. Euro pean is su es we re tre a ted as se con dary, and 
po li ti cal par ti es are not playing a lin ka ge fun ction in re la tion to the EU. 
Elec ti ons for Euro pean Par li a ment are ‘se cond-or der na ti o nal con tests’, 
they are se con dary to the main - na ti o nal - elec to ral con test, and they 
are ‘na ti o nal’ rat her than ‘Euro pean’ con tests. The se cond-or der na tu re 
of Euro pean elec ti ons has two ef fects: lo wer tur no ut in Euro pean than 
na ti o nal elec ti ons, be ca u se par ti es de vo te fe wer re so ur ces to the se cam-
pa igns, and lo wer in cen ti ves for pe o ple to vo te in the se con tests. Euro-
pean elec ti ons gi ve ci ti zens an op por tu nity for ‘pro test vo te’ to pu nish 
go vern ment. As EP elec ti ons are con si de red se cond-or der, no man da te 
is ge ne ra ted for mem bers of Euro pean Par li a ment to act as Euro pean 
re pre sen ta ti ves. One re sult is con ti nued lack of in te gra tion of mem bers 
of Euro pean Par li a ment with the ir na ti o nal party, which it self has no de-
ve lo ped Euro-po li ci es.  But al so, the re is de moc ra tic de fi cit in si de po li-
ti cal par ti es sin ce party le a der ships in go vern ment are not ac co un ta ble 
to the ir na ti o nal par ti es in the co ur se of EU po licy and de ci sion-ma king, 
whet her in an ex an te or ex post man ner. 

When it co mes to the po li ti cal gro ups in the Euro pean par li a-
ment, the re is gro wing co he sion and po li ti cal gro ups are be co ming po-
wer ful ac tors. Ho we ver, na ti o nal po li ti cal par ti es are the real prin ci pals 
for mem bers of the Euro pean par li a ment, sin ce na ti o nal par ti es are in 
con trol of next elec tion no mi na tion, or fu tu re po li ti cal ca re er path.  

Po li ti cal par ti es ne e ded ‘per mis si ve con sen sus’ and de po li ti ci-
za tion of Euro pean in te gra tion pro cess. Ho we ver, world fi nan cial and 
sub se qu ent Euro-zo ne cri sis mar ked the be gin ning of the po li ti ci za tion 
of the Euro pean Union pro ject. Sin ce 2010, ac ross Euro pe a num ber 
of esta blis hed po li ti cal par ti es ha ve suf fe red un pre ce den ted los ses and 
po pu list par ti es ha ve be ne fi ted from vo ter dis sa tis fac tion. With awa ked 
prin ci pals, Euro pean po li ti cal par ti es and po li ti ci ans will be con stra i ned 
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by mo re ac ti ve par li a men tary and ex tra-par li a men tary ac co un ta bi lity to 
the ir vo ters. 
Key words: Euro pean Union, ci ti zens, par ti es, elec ti ons, prin ci pal-agent, 

Euro pean Par li a ment 

* Овај рад је примљен 20. фебруара 2015. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 09. марта 2015. године.
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THE PLACE OF RUSSIA IN THE EUROPEAN 
SECURITY STRUCTURES: ‘THE WEST’ 

AS A FACTOR THAT INFLUENCES 
THE FORMULATION AND CONDUCT 

OF RUSSIAN FOREIGN POLICY

Summary
Dra wing on the re cent ac ti ons ta ken by the Rus sian Fe de ra tion 

in re gards with the de ve lop ments in Ukra i ne, this pa per aims to pro vi de 
so me in sight in to what has be co me the tro u bling qu e sti on sin ce the be-
gin ning of XXI cen tury: Is Rus sia a Re e mer ging Po wer? The qu e sti on 
is to be ad dres sed tro ugh the analysis of in flu en ces that the Euro pean 
struc tu res of se cu rity go ver nan ce, me a ning NA TO and EU had on for-
mu la tion and con duct of Rus sian fo re ign po licy. The pa per fo cu ses on 
the ef fects that con cep tu a li za tion of Euro pean se cu rity com mu nity as 
the club of pro-We stern, post-Westpha lia, mo dern sta tes had on its fo-
re ign po licy be ha vi or. Con si de ring that from the Euro-Atlan tic po int of 
vi ew Rus sia was not per ce i ved as a re spon si ble se cu rity ac tor, the com-
mu nity adop ted spe ci fic ap pro ach me a ning co o pe ra ting with Rus sia on 
col lec ti ve go als such as co un ter-ter ro rism, non-pro li fe ra tion and arms 
con trol, but le a ving it be hind the in te gra tion pro ces ses. This ap pro ach, 
on the ot her hand, in for med and co-con sti tu ted Rus sia’s pla ce in the 
emer ging World Or der. 
Key words: Euro pean Union, Rus sia, NA TO, Euro pean Se cu rity Ar chi tec tu re 
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With the Ukra i nian cri sis still ma king it to the top of in ter na ti-
o nal se cu rity agen da, the to pic of the new Cold War in Euro pe se ems 
to be ke e ping everybody pre oc cu pied. The Rus sian an ne xa ti on of Cri-
mea and its ro le in furt her de sta bi li za tion of Ukra i ne ca ught the we stern 
le a ders by sur pri se. The le vel of inex pe ri en ce and un re a di ness on the 
part of the West can be seen thro ugh its sim pli fi ca tion of the cri sis by 
as so ci a ting it with the mi sta kes of Mu nich. The do mi nant story is that 
Rus sia is on its way to re e sta blish it self as a gre at po wer by con qu e ring 
Ukra i ne and ot her ne ig hbo ring co un tri es that ha ve Rus sian mi no rity. 
Con se qu ently, the ru ling that pro scri bed the full re spon si bi lity for the 
cur rent si tu a tion in Euro pe to Rus sia was ac cep ted with no ob jec ti ons. 
Ho we ver the con duct of Rus sia in the Ukra i nian cri ses re pre sents just 
one si de of the story. In or der to com ple tely un der stand the cri ses one 
has to ta ke in to the ac co unt the ro le of the ex pan ding Euro pean se cu rity 
com mu nity in the Rus sian fo re ign po licy con duct. The good re fe ren ce 
to this po int is the sta te ment ma de by Rus sian pre si dent Vla di mir Pu-
tin who sta ted: “if Ukra i ne was ac cep ted to NA TO, it wo uld ce a se to 
exist”1). Ukra i ne did not be co me NA TO mem ber sta te but it has had cer-
ta inly ma de so me steps in or der to in te gra te with the West. The ouster of 
Ukra i nian pre si dent Vik tor Yanu kovych and the esta blis hment of pro-
We stern go vern ment, fol lo wed by the fe ar that Cri mea was to be co me 
a NA TO na val ba se, and even mo re that the ci vil upri sing from Ukra i ne 
will spread to Rus sia led the Rus sian po li ti cal esta blis hment to ma ke a 
ge o stra te gic mo ve by oc cupying Cri mea and ma king it a part of Rus sia. 
Furt her mo re, Rus sian in vol ve ment in Ukra i ne con ti nued thro ugh the 
on go ing con flict in So ut he ast Ukra i ne. 

Fol lo wing the end of the Cold War the Euro pean se cu rity struc-
tu res - the EU and NA TO in the first pla ce – ha ve be co me in stru men tal 
in the pro ject of con struc ting the new Euro pean se cu rity ar chi tec tu re. 
The aim of this pro ject has been a cre a tion of Euro pe wit hin which the 
se cu rity un der stood in terms of hard mi li tary po wer and prin ci ple of so-
ve re ignty sho uld gi ve way to a se cu rity sha ped by the no ti ons of hu man 
rights, de moc racy and mar ket eco nomy. By its very na tu re this new se-
cu rity pro ject is ex clu si o nary – all tho se sta tes who fail to ad he re to the-
se va lu es in ter nally, fail al so to qu a lify as mem bers of the new struc tu re 
of se cu rity.  In the past twenty years, this has pro ven to be a dis tres sing 
en vi ron ment for the flo u ris hing of the Rus sian fo re ign po licy. In terms 
of se cu rity as sets it pos ses ses Rus sia wo uld be bet ter off in the in ter na ti-
o nal con text in which mi li tary se cu rity was pre va lent.  In the con text of 
se cu rity pre mi sed on the no tion of hu man rights and de moc racy, Rus sia 

1) John J. Mearshimer, “Why the Ukraine Crisis Is the West’s Fault.” Foreign Affairs. N.p., 
26 Jan. 2015. Web. 26 Jan. 2015. <http://www.foreignaffairs.com/articles/141769/john-j-
mearsheimer/why-the-ukraine-crisis-is-the-wests-fault>.
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co uld only as su me a ro le of the We stern ju ni or part ner ho ping to one 
day re sto re the re la ti ons on the equ al-fo o ting.

In the early 1990s the com bi na tion of Rus sia’s vast mi li tary 
po wer and its wil ling ness to em bark on an all-en com pas sing in ter nal 
tran sfor ma tion me ant that the West was wil ling to co o pe ra te, but with 
ca u tion. The aim of this ap pro ach, which has co me to do mi na te the 
con tem po rary re la ti ons bet we en Rus sia and the West, was to pre vent 
Rus sia from ali e na ting by gi ving it a ro le of an out si de part ner thro ugh 
a se ri es of co o pe ra ti ve ar ran ge ments, whi le denying it an op por tu nity of 
the full in sti tu ti o nal in te gra tion with the West. Si mul ta ne o usly, NA TO 
and the EU ha ve adop ted, con trary to con cerns re pe a tedly vo i ced by 
Rus sia, a po licy of east ward ex pan si on. 

In the co ur se of all the se pro ces ses, the of fi ci als of the We stern 
sta tes ha ve ma in ta i ned that the ex pan si on of NA TO and the EU do es 
not con sist in an at tempt to win ge o stra te gic ga ins over Rus sia, but 
are in stead part of ef forts of bu il ding a ge nu i ne se cu rity com mu nity in 
Euro pe. The se mes sa ges ha ve, ho we ver, fa i led to con vin ce Rus sia. Alt-
ho ugh, the o re ti cally, se cu rity di lem ma ari ses from the con cerns abo ut 
in ten ti ons of the par ti es that cho o se to in cre a se the ir mi li tary po wer, it 
can be ar gued that the ex pan si on of the We stern “se cu rity com mu nity” 
has ma de Rus sia une asy abo ut the true mo ti ves be hind it. Ac cor dingly, 
the ex pan si ons of the EU and NA TO ha ve promp ted both si des to ac-
cu se one anot her of re ver ting to the Cold War style of in ter na ti o nal 
con duct. Whet her the ir per cep ti ons are cor rect or not is a qu e sti on that 
can not be set tled easily. Ne vert he less, the se per cep ti ons ha ve a sub stan-
tial in flu en ce on the con cre te fo re ign po licy de ci si ons thus be co ming 
so met hing of a self-ful fil ling prop hecy. In the re ma in der of this pa per 
we of fer an over vi ew of the Rus sia’s post-Cold War re la ti ons with the 
NA TO and the EU. We be li e ve that a tho ro ugh re vi si ting of the se re la ti-
ons is es sen tial for the pro per un der stan ding of Rus sia’s re cent fo re ign 
po licy ac ti ons in Cri mea and eastern Ukra i ne. 

NA TO AND RUS SIA: TWENTY-FI VE 
YEARS OF UNE ASY PART NER SHIP

The post-Cold War sur vi val of NA TO was, and still lar gely is, 
one of the most puz zling qu e sti ons in the con tem po rary in ter na ti o nal 
re la ti ons li te ra tu re.2) Con trary to wi de spre ad ex pec ta ti ons, the de so la-
tion of So vi et Union did not lead to its gra dual wit he ring away. In stead, 
thro ugh an asto nis hing abi lity to tran sform, the Al li an ce has ma na ged 

2) Robert B. McCalla, “Nato’s Persistence after the Cold War,” International Organization 
50, no. 3 (1996); Stephen M. Walt, “Why Alliances Endure or Collapse,” Survival 39, no. 1 
(1997). 
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to sup ple ment its tra di ti o nal col lec ti ve de fen se ro le with the ro le of the 
main bu il der of the new Euro pean se cu rity ar chi tec tu re. The de fi ning 
cha rac te ri stic of this new se cu rity or der was its emp ha sis of the or de ring 
ca pa city of the “do me stic” prin ci ples, such as hu man rights, de moc racy 
and free mar ket eco nomy, rat her than on the tra di ti o nal prin ci ples of 
the in ter na ti o nal or ga ni za tion such as so ve re ignty and non-in ter fe ren-
ce.3) In this new in ter na ti o nal pre di ca ment of Euro pean re la ti ons Rus-
sia wil lingly ac cep ted the ro le of the ju ni or part ner. Much li ke ot her 
Eastern Euro pean co un tri es, Rus sia was on the “re ce i ving end”, that is, 
its of fi ci als we re well awa re that the co un tri es in ter nal tran sfor ma tion 
ac cor ding to the blu e print of We stern va lu es left it lit tle spa ce to ta ke 
ac ti ve part in the sha ping of new re la ti ons in Euro pe. What is mo re, the 
ex pec ta ti on was that Rus sian po si tion sho uld be im pro ved thro ugh its 
di sci pli ned so ci a li za tion along the li nes of the We stern va lu es. Du ring 
this ti me it was thus not ra re for the Rus sian of fi ci als to de ploy the di-
sco ur se that emp ha si zed the im por tan ce of hu man rights for the co un-
try’s fo re ign en ga ge ments.

Go ing along its new co o pe ra ti ve and in di vi si ble se cu rity and fo-
re ign po licy ap pro ach, Rus sia al so ac cep ted to fol low NA TO in its en-
ga ge ments in Bal kan wars. Alt ho ugh dis pu tes bet we en al li es exi sted, 
first and fo re most be ca u se NA TO star ted to en lar ge fun cti o nally by 
advo ca ting for the use of for ce in the pro cess of pe a ce en for ce ment, 
they sho uld not be over sta ted gi ven that Rus sia was lar gely on bo ard 
with the West by gi ving its sup port to over fifty UN Re so lu ti ons re la-
ting to Bal kan cri sis. In sum, Rus sia ac cep ted NA TO’s lead in the early 
1990s. It did not ob ject its tran sform from the col lec ti ve de fen se to the 
col lec ti ve se cu rity ar ran ge ment and at so me po int Rus sia even ex pres-
sed the de si re to join the Al li an ce.4) Ne vert he less, in 1994 this co o pe ra-
ti ve cli ma te star ted to chan ge its co ur se.

Bet we en 1994 and 2001 two events con tri bu ted to the chan ge of 
the Rus sian post-Cold War fo re ign po licy di sco ur se and of its at ti tu de 
to wards NA TO. The se are: (1) NA TO’s 1994 de ci sion to advan ce the 
“open do or po licy” con si sting in a wil ling ness to ac cept the Eastern 
Euro pean co un tri es in to its mem ber ship5) and the first en lar ge ment that 
ma te ri a li zed in 1999, when Po land, Hun gary and Czech Re pu blic be-
ca me mem ber sta tes, and (2) the de ci sion to con duct, wit ho ut the UN 

3) Alexandra Gheciu, NATO in the “New Europe” : The Politics of International Socialization 
after the Cold War (Stanford, Calif.: Stanford University Press, 2005).

4) Arthur R. Rachwald, “A ‘Reset’ of NATO–Russia Relations: Real or Imaginary?,” European 
Security 20, no. 1 (2011).

5) See: Ryan C. Hendrickson, “The Enlargement of NATO: The Theory and Politics of Alliance 
Expansion,” European Security 8, no. 4 (1999).; Robert W. Rauchhaus, “Explaining NATO 
Enlargement,” Contemporary Security Policy 21, no. 2 (2000).
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Se cu rity Co un cil Re so lu tion, a three-month long hu ma ni ta rian mi li tary 
in ter ven tion aga inst Yugo sla via in 1999. For Rus sia, in stead of be ing a 
post-Cold War pro ject aimed at the cre a tion of the new Euro pean se cu-
rity ar chi tec tu re, this dual ex pan si on of NA TO, ter ri to rial and fun cti o-
nal, had a par ti cu lar ge o stra te gic fla vor re mi ni scent first and fo re most 
of the old style zo nes of in flu en ce ap pro ach to in ter na ti o nal po li tics. 
Thus, it can be ar gued that the se NA TO’s mo ves ha ve, to a gre at ex-
tent, promp ted Rus sia to aban don the wil ling ness to play the Al li an ce’s 
ju ni or part ner de man ding in stead that the re la ti ons be con duc ted on an 
equ al fo o ting. The im por tant at tri bu te of this gra dual shift in Rus sian 
fo re ign po licy was the re vo king of the Gre at Po wer di sco ur se by many 
among its po li ti cal eli tes, ac com pa nied with the gre a ter emp ha sis on 
the prin ci ples of so ve re ignty and non-in ter fe ren ce. Ne vert he less, du-
ring this ti me so me pro gress was ma de sin ce in 1994 Rus sia jo i ned 
Part ner ship for Pe a ce pro gram. Ad di ti o nally, in 1997 the Per ma nent Jo-
int Co un cil was for med and NA TO and Rus sia sig ned the Fo un ding Act 
on Mu tual Re la ti ons, Co o pe ra tion and Se cu rity whe reby both par ti es 
sta ted that they do not see each ot her as adver sa ri es and will en de a vor 
to co o pe ra te in or der to cre a te a long-la sting pe a ce in the Euro-Atlan tic 
area.6) 

The ten sion that mo un ted in NA TO-Rus sian re la ti ons in the se-
cond half of the 1990s was re la xed for a bri ef pe riod bet we en 2001 
and 2004.7) The Sep tem ber 11, 2001 ter ro rist at tack on New York was 
the main cul prit for this shift sin ce it bro ught on a new se cu rity agen da 
whe reby mi li tary for ce star ted to play a far gre a ter ro le than was the ca-
se with pe a ce ke e ping en de a vors of the 1990s. This new con text su i ted 
Rus sia sin ce mi li tary for ce was among its stron gest in ter na ti o nal as sets. 
Al so, it ga ve Rus sia a con tex tu al and di scur si ve le ve ra ge to spe ak of 
Chechnya in terms of in ter na ti o nal thre at of ter ro rism. Thus, it sho uld 
not co me as a sur pri se that Rus sia did not pro test much when the USA 
as part of its pla nes to in va de Afg ha ni stan star ted to esta blish mi li tary 
ba sis in the Cen tral Asian co un tri es in clu ding Ge or gia. In this new in-
ter na ti o nal cli ma te, in 2002 the NA TO-Rus sian Co un cil was for med. 
Alt ho ugh Rus sian po wer in this new co o pe ra ti ve body was sig ni fi cantly 
wa te red-down when com pa red to what the co un try was pus hing for, it 
ne vert he less me ant that par ti es now had a fo rum for “con sen sus-bu il-
ding, con sul ta ti ons, jo int de ci si ons and jo int ac ti ons” on a mul ti tu de of 
se cu rity is su es.

6) NATO, Founding Act on Mutual Relations, Cooperation and Security between Nato and the 
Russian Federation 1997. 

7) See: Timofey Agarin, “NATO–Russia Relations in the Twenty-First Century,” Ethnopolitics 
7, no. 4 (2008).
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Ho we ver, the gre at de gree of con ver gen ce in per cep tion bet we-
en Rus sia and NA TO with re spect to glo bal thre at of ter ro rism did not 
stop NA TO from pur su ing the po li tics of ex pan si on in Euro pe.8) In 2004 
se ven mo re co un tri es jo i ned the Al li an ce spar king on ce again mi strust, 
and even fe ar, among Rus sian eli tes. The “co lor re vo lu ti ons” wa ve, the 
Ro se Re vo lu tion in Ge or gia in 2003, the Oran ge Re vo lu tion in Ukra i ne 
in 2004, the Tu lip Re vo lu tion in Kir giz stan 2005, al so con tri bu ted to 
Rus sian fe ar that We stern co un ti es we re ex pan ding the ir in flu en ce, al-
be it im pli citly, ever clo ser to its bor ders. A de ca de of ten sion was ahead. 
NA TO’s de ci sion to con si der Ukra i nian and Ge or gian mem ber ship in 
the Al li an ce com pli ca ted the si tu a tion furt her. Rus sian in vol ve ment in 
Ge or gian 2008 war and re cog ni tion of So uth Os se tia and Ab kha zia sho-
uld thus be read in this con text – a de sta bi li zed Ge or gia is less li kely 
to be co me a NA TO mem ber any ti me soon. Al so, Rus sia’s fe ars and 
su spi cion grew even mo re when NA TO’s pre sen ted its plans to in stall a 
mis si le de fen se shi eld ini ti ally in Po land and Czech Re pu blic and la ter 
in Tur key and Ro ma nia. No net he less, so me in stan ces of co o pe ra tion 
sho uld not be ne glec ted. For exam ple in 2011 NA TO and Rus sia con-
duc ted two jo i ned mi li tary exer ci ses.9) Ove rall, from 2003/4 on wards 
Rus sian im pa ti en ce with NA TO grew ste a dily con tri bu ting to a lar ge 
ex tent to a di sco ur se of Rus sia as the Gre at Po wer and its re luc tan ce to 
abi de to We stern stan dards of de moc racy and hu man rights. It is ar gued 
in this pa per that the re cent de ve lop ments in Ukra i ne, which ca u sed the 
su spen sion of all forms of of fi cial co-ope ra tion bet we en Rus sian and 
NA TO, can not be un der stood pro perly wit ho ut the hi sto ri cal con text of 
the ir post-Cold War re la ti ons. 

EU AND RUS SIA: TWENTY-FI VE YEARS 
OF STRA TE GIC PART NER SHIP

Tro u bled part ner ship is per haps the best way to de scri be the past, 
pre sent and fu tu re re la ti on ship bet we en the EU and Rus sia. The Euro-
pean Eco no mic Com mu nity (EEC) at its be gin nings did not ex press 
in te rest in de a ling with the Eastern Block10), whi le the So vi et Union 

8) See: Alton Frye, “The New NATO and Relations with Russia,” Journal of Strategic Studies 
23, no. 3 (2000).

9) See: NATO-Russia Council, “First Live Nato-Russia Counter Terrorism Exercises” www.nato-
russia-council.info/en/articles/2011-06-06-nrc-statement-03/ (accessed 2 December 2014).

10) Paul Holtom, “The Kaliningrad Test in Russian-EU Relations,” Perspectives on European 
Politics and Society 6, no. 1 (2005): 35.
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re jec ted to re cog ni ze the EEC as an in de pen dent po li ti cal ac tor11) se-
e ing it only as an “eco no mic wing of NA TO”12). For this re a son So vi-
ets pre fer red to ma in tain a bi la te ral re la ti ons with EEC mem ber sta tes 
which slowly led to a li mi ted eco no mic co o pe ra tion in the 1980s. In te-
re stingly, this small-sca le co o pe ra tion promp ted the EEC not to com pel 
with the Uni ted Sta tes’ pres su re for im po sing the san cti ons to the So vi et 
Union in both 1980, when the So vi et tro ops in va ded Afg ha ni stan, and 
in 1983 af ter the So vi et in ter cep tor shot down the Ko rean Air li nes air-
pla ne. Mo re o ver, the EEC co un tri es did not sup port the boycott of the 
1980 Mo scow Olympic ga mes.13) Af ter the US SR dis sol ved, Rus sian 
Fe de ra tion was eager to in te gra te with the West, yet, the West was not 
as eager to wel co me it. For the most part Rus sia was kept as an in si de 
out si der, and that la bel is per haps the best de scrip tion of the re cent EU-
Rus sia stra te gic part ner ship.

From the out set the EU-Rus sia re la ti ons un fol ded thro ugh the 
in si de-out for mat, that is, the EU has lar gely kept Rus sia at “the li mi nal 
po si tion as both en ga ged out si der and par tial in si der”14). Ini ti ally, the 
re la ti ons bet we en the two we re in flu en ced by the ex ten si ve in ter nal and 
ex ter nal chan ges. The EEC was pre oc cu pied with the 1992 Ma a stricht 
tre aty, which in tro du ced the Euro pean Union (EU), whi le Rus sia was 
strug gling with in ter nal tran si tion to wards de moc racy and free mar ket 
eco nomy. The se in ter nal chan ges we re fol lo wed by the chan ges in the 
ex ter nal en vi ron ment. For mer Eastern block co un tri es we re rus hing to 
join the “We stern Club”. The EU of fi ci ally ope ned its do ors for them in 
1993 with the vi sion of esta blis hing a new Euro pe “who le and free”.15) 
At the ti me, this pro cess fo und no op po si tion in Rus sia16), sin ce it too 
was ho ping to ob tain ga ins in a form of eco no mic aid and tec hni cal 
sup port ena bling it to join Euro pean in sti tu ti ons in a fo re se e a ble fu tu re. 
The EU did not sha re this ent hu si asm. It was wil ling to pro vi de Rus sia 
with the tec hni cal as si stan ce, but in 1993 it ma de a fi nal de ci sion aga-
inst its mem ber ship in the Union.

11) Vitaly Merkushev, “Relations between Russia and the EU: The View from across the Atlan-
tic,” Perspectives on European Politics and Society 6, no. 2 (2005): 357.

12) Jackie Gower, “EU-Russian Relations and the Eastern Enlargement: Integration or Isola-
tion?,” Perspectives on European Politics and Society 1, no. 1 (2000): 79.

13) Merkushev, “Relations between Russia and the EU: The View from across the Atlantic,” 36.

14) Richard Sakwa, “Russia and Europe: Whose Society?,” Journal of European Integration 33, 
no. 2 (2011): 198.

15) Andrew Monaghan, EU-Russia Relations: Try Again, Fail Again, Fail Better (Oslo: Norwe-
gian Institute for Defence Studies, 2007), 8.

16) J. Mankoff, Russian Foreign Policy: The Return of Great Power Politics (Rowman & Little-
field Publishers, 2009), 152.
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In 1994 the EU and Rus sia esta blis hed the ir first and only sub-
stan tial fra me work for co o pe ra tion thro ugh the Part ner ship and Co o pe-
ra tion Agre e ment (PCA).17) The agre e ment was sig ned af ter two years 
of ne go ti a tion and it laid gro unds for eco no mic and po li ti cal co o pe-
ra tion and pos si ble in te gra tion bet we en EU and Rus sia. The bi an nual 
and an nual sum mits and mi ni ste ri als we re esta blis hed, as we re the co re 
prin ci ples of newly fo un ded part ner ship. Yet, de spi te the ent hu si a stic 
start it to ok three years for the PCA to en ter in to for ce. This was due 
to the fo urth ro und of EU en lar ge ment and its cri ti cism of the Rus sian 
con duct du ring the Chechnya con flict. The PCA of fers the best tan gi ble 
exam ple of the EU’s in si de-out ap pro ach to Rus sia, as it is a “half-way 
ho u se” bet we en the agre e ments the EU signs with po ten tial can di da tes 
for mem ber ship and the dif fe rent agre e ments that it has with de ve lo-
ping co un tri es.18) The im pli ca tion of this type of ar ran ge ment is that it 
pro vi des fe wer in cen ti ves for co o pe ra tion, typi cal for the pro spec ti ve 
EU mem bers, whi le still promp ting Rus sia to in ter na li ze many of the 
EU ru les.

In 1999 both Brus sels and Mo scow in ve sted mo re ef fort in to 
furt he ring the ir mu tual re la ti ons. The EU adop ted The Euro pean Union 
Com mon Stra tegy on Rus sia (CSR), whi le Rus sia adop ted the Me di um-
term Stra tegy for the De ve lop ment of Re la ti ons bet we en the Rus sian 
Fe de ra tion and the Euro pean Union (MTS). The com pa ri son of the se 
two do cu ments re vels dif fe rent stra te gic ap pro ach of the two part ners. 
The EU’s Stra tegy was va lue dri ven and fo cu sed on the Rus sia’s need 
for chan ge, whi le the Rus sian Stra tegy emp ha si zed the va lue of na ti o-
nal in te rest, re spect for so ve re ignty and eco no mic co o pe ra tion wit ho ut 
men ti o ning de moc racy and mar ket eco nomy.19)

Du ring his first pre si dency, Vla di mir Pu tin en de a vo red to ma ke 
the EU-Rus sia re la ti ons less abo ut Rus sia’s in ter nal tran sfor ma tion and 
mo re abo ut eco no mic and po li ti cal co o pe ra tion on equ al fo o ting. For 
this re a son Rus sia op ted out from the Euro pean ne ig hbor hood po licy 
fra me work (ENP). Thro ugh this new ap pro ach Rus sia ob ta i ned sig ni fi-
cant eco no mic ga ins from the EU’s de pen dency on its raw ma te ri als, re-
stric ting at the sa me ti me the spa ce for the EU’s cri ti cism for its in ter nal 
af fa irs. In this con text, du ring the 2000 Pa ris Sum mit Pu tin sta ted that 
Rus sia do es not per ce i ve EU en lar ge ment as a ca u se for con cern but as 

17) The ranking of Russian foreign policy priorities in the 1993 Foreign Policy Concept was: 
Commonwealth of Independent States, arms control, economic reforms, the United States of 
America, the European Union. 

18) Marius Vahl, Just Good Friends? The EU-Russian “Strategic Partnership” and the Northern 
Dimension (2011), 10.

19) Dov Lynch, Russia Faces Europe (Paris: Institute for Security Studies, 2003), 59.
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an op por tu nity to in cre a se ex chan ge with en lar ge EU, whi le the EU’s 
in vi ta tion to Pu tin to at tend 2001 EU Co un cil Sum mit was in ter pre ted 
by the ad mi ni stra tion as an in di ca tion of the Rus sia’s high po si tion on 
the EU agen da. Ne vert he less, the re la ti on ship bet we en two part ners re-
ma i ned lar gely asymme tric sin ce 50% of all Rus sian tra de at the ti me 
was with the EU, whe re as only 6% of all EU’s tra de went to Rus sia.20)

Fol lo wing the CSR and MTS stra te gi es the EU and Rus sia ex-
pen ded the ir co o pe ra tion to the fi eld of se cu rity. Af ter 2001 Sum mit the 
Jo int Dec la ra tion on Step ping up Di a lo gue and Co o pe ra tion on Po li ti-
cal and Se cu rity Mat ters was is sued. The dec la ra tion in tro du ced Rus-
sia in to Euro pean se cu rity struc tu res by esta blis hing monthly me e tings 
bet we en Rus sian re pre sen ta ti ves and EU’s Po li ti cal and Se cu rity Com-
mit tee with the task of de a ling with cri sis pre ven tion and jo int cri sis 
ma na ge ment. Al so, the dec la ra tion ena bled Rus sia to ta ke part in the 
EU’s ci vil and mi li tary mis si ons. 

In 2003 furt her de e pe ning of EU-Rus sia re la ti ons was an no un-
ced with an ent hu si a stic to ne. The ST Pe ters burg EU-Rus sia Sum mit 
set a goal of esta blis hing a ge nu i ne stra te gic part ner ship thro ugh Fo ur 
Com mon Spa ces un der exi sting PCA fra me work: eco nomy, fre e dom, 
se cu rity and ju sti ce, ex ter nal se cu rity and re se arch, and edu ca tion. The 
Com mon Spa ces we re to clas sify and or der the are as of co o pe ra tion by 
set ting spe ci fic go als, pro ce du res and re qu i re ments. As it can be no ted 
from the for mu la tion of Com mon Spa ces, the fo cus of EU-Rus sia co o-
pe ra tion drif ted to so me ex tent from eco nomy and tra de to ex ter nal and 
in ter nal se cu rity.21)

The 2004 EU en lar ge ment bro ught com ple xity to al ready not so 
sim ple EU-Rus sia re la ti ons. The new mem ber sta tes, with the ir tra di ti-
o nal mi strust to wards Rus sia, ma de it mo re dif fi cult for the EU to agree 
upon the com mon stra te gic ap pro ach. Con se qu ently, the EU be ca me 
mo re ag gres si ve in its de a ling with the Eastern ne ig hbor. Rus sia, on 
its part, was be co ming mo re and mo re wor ri ed abo ut the new li ne of 
di vi sion, so much so that the Rus sian De puty Fo re ign Mi ni ster at the 
ti me Vla di mir Chiz hov un der li ned that the “EU en lar ge ment is a far 
mo re se ri o us and far-re ac hing chal len ge to Rus sia then even ex pan si on 
of NA TO, among ot her things be ca u se we are… com pe ti tors in so me 
sphe res of tra de and eco no mic re la ti ons”22).

Ne vert he less, by 2006 the EU-Rus sia part ner ship had ma de so-
me pro gress. In 2005 the Fo ur Spa ces Road Maps we re sig ned as part 

20) European Commission to Russia, The European Union and Russia (Brussels, 2005).

21) Monaghan, 17.

22) Ibid., 20.
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of the im ple men ta tion fra me work as the at tempt to re sta te the stra te gic 
part ner ship. Ho we ver, the 2006 EU-Rus sia Sum mit fa i led to lead to an 
agre e ment on the start of ne go ti a ti ons for the new PCA due to the Po-
lish ve to. This draw back was furt her fol lo wed by the gas cri ses, when 
Rus sia cut of gas sup pli es to Ukra i ne in 2006 and Be la rus in 2007. With 
the se cri ses the EU’s be ca me in cre a singly awa re on its de pen den ce on 
Rus sian gas sup pli es, thus promp ting it to in sist that the new PCA in-
cor po ra tes Rus sia’s ad he ren ce with its Energy Char ter. When Mo scow 
re jec ted the of fer, the EU ca me with the new pro po sal – the di vi sion of 
ow ner ship bet we en gas pro duc tion and gas tran sit in fra struc tu re. Again, 
Rus sia re fu sed to play along.23) Me an whi le, the 1997 PCA ex pi red in 
2007, whi le the ne go ti a ti ons on the new fra me work we re go ing now-
he re. 

The op por tu nity for the yet anot her re start in EU-Rus sia re la ti-
on ship pre sen ted it self in 2008 when Dmi tri Me dve dev was elec ted as 
the new Rus sian Pre si dent. Fol lo wing his ina u gu ra tion, in the at tempt 
to bypass lit tle less than two de ca des of NA TO-EU in si de-out po licy 
to wards Rus sia’s pla ce in Euro pean se cu rity ar chi tec tu re, Me dve dev 
pro po sed the Euro pean Se cu rity Tre aty (EST). The Tre aty did not go as 
far as to imply the tho ro ugh chan ge of exi sting se cu rity struc tu re, rat her 
it sug ge sted the chan ge in pre do mi nantly We stern ow ner ship. Me dve-
dev ar gued that in this way the struc tu re co uld be seen as a com mon 
en de a vor and not so met hing that was im po sed on Rus sia. The re ac tion 
of the EU was to wa it and see, con si de ring that pro po sal was wit ho ut 
any spe ci fi ca tion or im ple men ta tion mec ha nisms.24)

Ad di ti o nally, the Rus sian-EU re la ti ons we re shortly im pro ved 
du ring the 2008 EU-Rus sia Sum mit when the ne go ti a ti ons on the new 
PCA agre e ment star ted. Ho we ver, any pro spect of a se ri o us re-start was 
un der mi ned by the Rus sian in ter ven tion in Ge or gia. Alt ho ugh, the con-
flict was set tled thanks to the EU pe a ce me di a tion ef forts, the sco pe of 
the EU-Rus sia co o pe ra tion was mar kedly shri e ked. The fo cus of co o-
pe ra tion was now on tra de and energy, whi le the po li ti cal di a lo gue was 
sig ni fi cantly un der mi ned. 

At the 2010 EU-Rus sia Sum mit, which was the first high-le vel 
me e ting bet we en the two par ti es af ter the ra ti fi ca tion of Lis bon Tre aty, 
the EU-Rus sia stra te gic part ner ship con cept was re pla ced by the Part-
ner ship for Mo der ni za tion agre e ment. This do cu ment was a par ti cu lar 
tec hni cal agre e ment fo cu sed on rat her prag ma tic is su es, such as tra de, 

23) Mankoff, 162-163.

24) Sandra Fernandes, “European Security through EU- Russian Relations: Towards a New Mul-
tilateral Order?,” Journal of Contemporary European Research 7, no. 2 (2011): 207-208.
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in vest ment, in no va tion. It had no nor ma ti ve si de, a com mon pla ce in 
pre vi o us Rus sia-EU agre e ments. This was the first ti me, sin ce the end 
of the Cold War, that the EU per ce i ved its part ner ship with Rus sia “as 
a re qu i re ment, rat her then a cho i ce on the ba sis of sha red va lu es or 
norms”25). The main out co me of the newly esta blis hed EU-Rus sia Part-
ner ship was the Energy Ro ad map 2050 agre e ment. 

The ent hu si asm in EU-Rus sia re la ti ons bro ught by the newly fo-
un ded mo der ni za tion part ner ship sud denly drop ped af ter Vla di mir Pu-
tin an no un ced that he will run for the of fi ce in 2012 pre si den tial elec ti-
ons. His elec tion tur ned Rus sian fo re ign po licy back to a mo re as ser ti ve 
stand. On the si de, the EU’s fo cus shif ted to in ter nal con so li da tion due 
to the in ter na ti o nal eco no mic cri sis. In this con text the 2012 EU-Rus-
sia Sum mit was pre do mi nantly cen te red on prag ma tic is su es, such as 
mo der ni za tion, vi sa and mo bi lity, tra de and it con ta i ned only the pro-
mi se of a new com pre hen si ve PCA agre e ment. Alt ho ugh the both si des 
stres sed the im por tan ce of the stra te gic part ner ship, con tro ver sial is su es 
such as Bal li stic Mis si le De fen se system and Rus sia’s ban on the me at 
im port from EU we re kept off the ta ble. It thus can be ar gued that the 
pur po se of the Sum mit was for the EU to re-ac qu a int it self with the new 
Rus sian pre si dent.

Due to both the EU and Rus sia con cep tu a li zed the ir ex ter nal se-
cu rity as in ter nal, the sha red ne ig hbor hood con ti nued to be one of the 
fo re most po ints of con ten tion bet we en the two. Thro ugh ENP and the 
Eastern Part ner ship (EaP) pro grams, the EU was en de a vo ring to per su-
a de the co un tri es of the sha red ne ig hbor hood to adopt its norms, va lu es 
and good go ver nan ce prin ci ples in or der to ma ke them sta ble con tri-
bu tors to rat her than chal len gers of the EU se cu rity. Rus sia per ce i ved 
the se ini ti a ti ves as of fen si ve con si de ring its stra tegy of esta blis hing a 
pe rip hery of fri endly sta tes as a main re qu i re ment for in ter nal and re-
gi o nal se cu rity. Thus in its ef fort to re sto re and ke ep what was on ce 
its sphe re of in flu en ce Rus sia ini ti a ted the Eura sian Cu stoms Union 
(ECU). The pro po sed ECU was a no velty in Rus sian fo re ign po licy 
ap pro ach and it im plied that Rus sia was not re laying only on its energy 
re so ur ces and mi li tary strength “but al so on an in sti tu ti o nal, ru le-ba sed 
re gi me for as ser ting its po si tion in the post-So vi et spa ce”26). In a way 
Rus sia was playing the ga me in which the EU had the up per hand, and 
the bat tle gro und be ca me Ukra i ne. 

25) Tom Casier, “The EU–Russia Strategic Partnership: Challenging the Normative Argument,” 
Europe-Asia Studies 65, no. 7 (2013): 1380.

26) Kataryna Wolczuk, Rilka Dragneva, Russia, the Eurasian Customs Union and the Eu: Coop-
eration, Stagnation or Rivalry? (Chatman House 2012), 9.
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CON CLU SION

The end of the Cold War bro ught to light the pro mi se of the new 
Euro pean se cu rity ar chi tec tu re that was to be or de red on prin ci ples and 
va lu es such as of hu man rights, de moc racy and mar ket eco nomy. Con-
se qu ently, by its very na tu re this new or der ap pe a red and per for med 
as a re stric ti ve club of ali ke, me a ning only sta tes that em bra ce tho se 
prin ci ples and va lu es are to be pri vi le ged with the mem ber ship. Rus sia, 
ha ving its se cu rity and fo re ign po licy gro un ded on hard po wer and prin-
ci ples such as so ve re ignty and non-in ter fe ren ce, ne ver fully adap ted to 
this new en vi ron ment. In fact, du ring the past twenty years Rus sian re-
la tion to wards We stern se cu rity ac tors fluc tu a ted bet we en the po si tion 
of the ju ni or pra ter and the de si re to be tre a ted on equ al fo o ting. With 
this in mind, and by relying on the con cept of an “en ga ged out si der”, 
this ar tic le aimed to of fer a bri ef over vi ew of the re la ti ons bet we en Rus-
sia and the West, per ce i ved thro ugh its le a ding po li ti cal and se cu rity 
or ga ni za ti ons – the EU and NA TO. 
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Младен Бајагић, Маја Ружић

МЈЕСТО РУСИЈЕ У ОКВИРИМА 
ЕВРОПСКИХ БЕЗБЕДНОСНИХ СТРУКТУРА: 

‘ЗАПАД’ КАО ДЕТЕРМИНАНТА У 
ФОРМУЛАЦИЈИ И РЕАЛИЗАЦИЈИ 

РУСКЕ СПОЉНЕ ПОЛИТИКЕ
Резиме

Крај два де се тог ве ка, ка да су у пи та њу од но си на ме ђу на-
род ној сце ни, зна чај ним ди је лом је про те као у зна ку успо на но-
вих цен та ра мо ћи, ко ји су сво јим успо ном по кре ну ли пи та ње о 
оправ да ност те зе о уни по лар ном пост-хлад но ра тов ском по рет ку. 
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Као јед нао о ре ги о нал них си ла у успо ну, на ме ђу на род ној сце ни се 
по ја ви ла на сљед ни ца Со вјет ског са ве за – Ру ска фе де ра ци ја. Њен 
нео че ки ван еко ном ски успон, за сно ван при је све га на успо ну енер-
гет ског сек то ра, про пра ти ла је и же ља за ак тив ни јом и од луч ни јом 
уло гом на ме ђу на род ној сце ни. С тим у ве зи, циљ овог ра да је да 
по ку ша да пру жи од го вор на пи та ње ко је је оби ље жи ло ову но-
ву фа зу у ме ђу на род ним од но си ма: Да ли је Ру ска фе де ра ци ја си-
ла у успо ну? Рад од го вор на на ве де но пи та ње пру жа кроз ана ли зу 
спољ не по ли ти ке Ру ске фе де ра ци је од рас па да Со вјет ског са ве за 
до до га ђа ја ко ји су усло ви ли су ко бе на те ри то ри ји Укра ји не. Узи-
ма ју ћи у об зир по ме ну ти су коб, рад се ба ви ме ђу за ви сним од но-
сом спољ не по ли ти ке Ру ске фе де ра ци је и струк ту ра ко је су по зна те 
као за пад не без бјед но сне струк ту ре, од но сно Сје вер но а тлант ским 
са ве зом и Европ ском уни јом. На осно ву уви да у од но се из ме ђу 
по ме ну тих ак те ра, у ра ду се за кљу чу је да је за сни ва ње за пад них 
без бјед но сних струк ту ра на пост-Вест фал ским прин ци пи ма и ври-
јед но сти ма ко је се пре по зна тљи ве као за пад не ври јед но сти ути ца-
ло у зна чај ној мје ри на ци ље ве и ток спољ не по ли ти ке Ру ске фе де-
ра ци је ка ко са кра ја два де се ток ви је ка та ко и да нас. 
Кључ не ре чи: Европ ска уни ја, Ру си ја, НА ТО, Европ ска без бед но сна ар-

хи тек ту ра

* Овај рад је примљен 03. фебруара 2015. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 09. марта 2015. године.
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ПРАВНИ СМИСАО ОРУЖАНИХ СУКОБА 
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Сажетак
У док три ни ме ђу на род ног пра ва је кра јем 19. и по чет ком 

20. ве ка из вр ше на је по де ла ору жа них су ко ба на ме ђу на род не и 
уну тра шње. Свр ха је би ла да се нор ме ме ђу на род ног пра ва (пре 
све га рат ног пра ва) ис кљу чи во при ме њу ју у ме ђу на род ним ра то-
ви ма. Чвр сто уте ме ље но схва та ње у док три ни др жав ног су ве ре ни-
те та ни је до зво ља ва ло да се нор ме ме ђу на род ног пра ва при ме њу ју 
у уну тра шњим по бу на ма и гра ђан ским ра то ви ма. То ком 20. ве ка 
ме ђу на род но пра во, пре све га ме ђу на род но ху ма ни тар но пра во, 
про ши ри ло је де ли мич но по ље деј ства и на уну тра шње су ко бе. 
Основ на те за у овом члан ку је да се при ка же тре нут но ста ње у те о-
ри ји и прак тич ној при ме ни ме ђу на род ног пра ва ору жа них су ко ба у 
ме ђу на род ним и не ме ђу на род ним ору жа ним су ко би ма и про бле ми 
са њи хо вом при ме ном, као и ути цај ове по де ле на европ ске ин те-
гра ци је. Пи та ње да ли ова по де ла има зна чај за да ље ин те гра ци је 
и ме ђу соб не од нос европ ских др жа ва. Ре зул та ти ис тра жи ва ња по-
ка зу ју да ова по де ла, иако има тен ден ци ју гу бље ња, има зна чај. То 
по себ но до ла зи до из ра жа ја у то ку про це са ин те гра ци ја у Евро пи и 
но вих на го ве шта ја ме ђу кон ти нен тал них по ве зи ва ња др жа ва (евро-
а зиј ска са рад ња др жа ва).

Са дру ге стра не про це си ин те гра ци ја но се и ри зик да се ре-
а ли зу је на ме ра о до брим од но си ма у ин те гри са ним за јед ни ца ма. 
Слу ча је ви као што је раз би ја ње СФР Ју го сла ви је, на сил на се це-
си јом Ко сме та од Р. Ср би је и гра ђан ски рат у Укра ји ни ука зу ју на 
опа сност од гре ша ка у по ступ ци ма про це са ин те гра ци ја у Евро пи.     
Кључ не ре чи: Ору жа ни су ко би, ме ђу на род но пра во ору жа них су ко ба, ме-

ђу на род но ху ма ни тар но пра во, европ ске ин те гра ци је, Же-
нев ске кон вен ци је,  Про то кол I и II
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ПО ДЕ ЛА ОРУ ЖА НИХ СУ КО БА

По де ла ору жа них су ко ба у ме ђу на род ном пра ву  на уну тра-
шње и ме ђу на род не ус по ста вље на је у док три ни ме ђу на род ног 
пра ва  кра јем 19. и то ком 20. ве ка, а по себ но по сле Дру гог свет-
ског ра та. Интензиван раз вој ме ђу на род ног пра ва ус по ста вљен на 
тра ди ци о нал ним прин ци пи ма и мо ди фи ко ван са вре ме ним тен ден-
ци ја ма у ре гу ли са њу по ли ти ке си ле до нео је, уз ути цај прак се, ус-
по ста вља ње ме ђу на род но прав них нор ми ко је ће пра ви ти раз ли ку 
из ме ђу уну тра шњих не ми ра и су ко ба и ме ђу на род них (ме ђу др жав-
них) ору жа них су ко ба (ра то ва). Тај тренд је по себ но интензивиран 
у вре ме ну по сле шездесетих и се дам де се тих го ди на 20. ве ка. По де-
ла на ме ђу на род не и уну тра шње ору жа не су ко бе у ме ђу на род ном 
пра ву ору жа них су ко ба уте ме ље на је Же нев ским кон вен ци ја ма о 
за шти ти жр та ва ору жа них су ко ба из 1949. го ди не и До пун ским 
про то ко ли ма из 1977. го ди не, као и дру гим ме ђу на род ним ин стру-
мен ти ма. По себ ну по твр ду да ла је прак са ме ђу на род ног пра во су-
ђа. По раст уну тра шњих ору жа них су ко ба у пе ри о ду ан ти ко ло ни-
јал них и на ци о нал но о сло бо ди лач ких ра то ва у дру гој по ло ви ни 20. 
ве ка ути цао је да се у од ре ђе ним ти по ви ма уну тра шњих су ко ба 
при хва ти и оза ко ни при ме на ме ђу на род ног пра ва као што се при-
ме њу је у ме ђу на род ним су ко би ма.1) Ус по ста вља ње и раз вој ових 
нор ми ко је ре гу ли шу за шти ту људ ских пра ва у ору жа ним су ко би ма 
ди рект но ути че и на да ље про це се ин те гра ци је и раз во ја у Евро пи 
у окви ру про јек та Европ ска уни ја као и пре ко ре ги о нал них ор га ни-
за ци ја у ци љу за шти те свет ског ми ра. Те за по ста вље на у док три ни 
ме ђу на род них од но са да се сма њу је мо гућ ност кон фли ка та ако се 
ус по ста вља ју ра зни об ли ци са рад ње и по ве зи ва ња из ме ђу др жа ва 
из ра же ни у окви ру те зе овим до би ја и прак ти чан до каз.2) 

Оп ште при хва ће на по де ла ору жа них су ко ба на уну тра шње, 
ме шо ви те и ме ђу на род не у прак си и док три ни по че ла је да бле ди 
под ути ца јем не ких схва та ња у док три ни кра јем 20. и по чет ком 21. 

1) IC CR, Fi nal Re cords,Vol. II B, pp. 325-327, 332-333; Re so lu tion OUN 2625 (XXV); R., 
Al lan,  Wars of Na ti o nal Li be ra tion – In ter na ti o nal or Non-In ter na ti o nal Ar med Con flicts?, 
In stant Re se arch on Pe a ce and Vi o len ce, 1974, p. 34; Seyerstd  Finn, Uni ted Na ti ons For ces 
in the Law of Pe a ce and War, Leyden, 1966, pp. 615-619; Вла дан Јон чић, Тре ћа Же нев ска 
кон вен ци ја – Практчна при ме на и ути цај на Про то ко ле I и II, До си је, Бе о град, 2004,  
стр. 187-103.

2) Те о ри ја функ ци о на ли зма у ме ђу на род ним од но си ма. Ch. Pen tland, In ter na ti o nal The ory 
and Euro pean In te gra tion, New York, 1973, p. 65;  (Пре у зе то: Бра но Ра кић, Оства ри ва-
ње ми ра пре ко ме ђу на род ног ор га ни зо ва ња и ин те гри са ња др жа ва,Прав ни фа кул тет,  
Бе о град, 2009); Бран ко Ра кић, Оства ри ва ње ми ра пре ко ме ђу на род ног ор га ни зо ва ња и 
ин те гри са ња др жа ва,  Прав ни фа кул тет, Бе о град, 2009, стр. 87-101. 
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ве ка.3) Са јед не стра не је ја сна на ме ра да се из гу би раз ли ка из ме ђу 
ме ђу на род них и уну тра шњих су ко ба ка ко би се не сме та но при ме-
ни ла пра ви ла ме ђу на род ног ху ма ни тар ног пра ва у тим су ко би ма. 
Са дру ге стра не да се огра ни чи су ве ре ни тет др жа ва на чи јим те ри-
то ри ја ма из би ја ју устан ци нај че шће са те жњом да се прав но по др-
жи отцепљење де ла те ри то ри је те др жа ве или де ста би ли зу је ле гал-
на власт.  До ду ше, све се то чи ни под из го во ром за шти те људ ских 
пра ва на тој те ри то ри ји и спре ча ва њем „ху ма ни тар не ка та стро фе“ 
у тим зе мља ма. Овим ар гу мен ти ма је на из ве стан на чин из бег ну та 
ја сна за бра на ин тер вен ци ја из чл. 3. До пун ског про то ко ла на Же-
нев ске кон вен ци је из 1977. го ди не (Про то кол II). Ова квом тен ден-
ци јом омо гу ћа ва се ве ћи ути цај ме ђу на род ног ху ма ни тар ног пра ва 
и бо ља за шти та угро же них ка те го ри ја ли ца, али по ја вљу је и ње-
го ва ло ша стра на. Омо гу ћа ва се ве ћи сте пен кре ше ња основ них 
пра ва др жа ва, пре све га пра во на су ве ре ност. 

ПРАВ НИ АСПЕК ТИ И ПО СЛЕ ДИЦЕ 
ПОДЕ ЛЕ ОРУ ЖА НИХ СУ КО БА

Да би се уоп ште мо гло да при ме ни ме ђу на род но пра во нео п-
ход но је да по сто ји ору жа ни су коб, што је је дан од основ них по ли-
тич ких и прав них усло ва за при ме ну ме ђу на род ног пра ва. Прав но 
утврдити да ли по сто ји или не по сто ји ору жа ни су коб основ ни је 
про блем ту ма че ња у прак си. Ка да су у пи та њу уну тра шњи су ко би 
уоче на је прак са да др жа ве у ко ји ма на сту пе ору жа не по бу не из бе-
га ва ју да при зна ју да по сто ји ору жа ни су коб на ње ној територији. 
У слу ча ју ме ђу др жав них кон фли ка та др жа ве из бе га ва ју да при зна-
ју да су у ра ту. Раз лог овог од би ја ња је да не би до шле под удар 
ко гент не нор ме о за бра ни ра та, од но сно за бра ни ре ша ва ња спо ро ва 
пу тем си ле. Мо гло би да се по кре не пи та ње ко је за по чео рат и да 
се утвр ђу је пи та ње агре си је. За то су др жа ве у по се за њу за при ме-
ном ору жа не си ле по сле Дру гог свет ског ра та у прак си уса вр ши ле 
ме то де из би ја ња ме ђу др жав них кон флик та, а да се не мо же пре ци-
зно да утвр ди ко је за по чео рат.

Не ја сно ће су при сут не иако су од ред бе Же нев ских кон вен-
ци ја из 1949. го ди не, Прото колa на Же нев ске кон вен ци је из 1977. 
го ди не, Коментарa На цр та пра ви ла о пре сту пи ма про тив ми ра и 

3) Year bo ok of the In sti tu te of In ter na ti o nal Law,Mar ti nus Nij hoff Pu blis hers, 68-I, 1999; Аbi-
Sa ab, Cf., An nu a i re de l’In sti tut de Dro it In ter na ti o nal, In sti tu te of In ter na ti o nal Law, 68-
I,1999, p. 282; Di trich  Schin dler, „l’ An nu a i re de l’In sti tut de Dro it in ter na ti o nal (An nu a i re)“, 
Cen te nary ses sion, In sti tut de Dro it in ter na ti o nal, Ro ma, 1973, Vol. 55, pp. 514-515.
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без бед но сти чо ве чан ства, ко ји је до не ла Ко ми си ја за ме ђу на род но 
пра во Ге не рал не скуп шти не ОУН 1951. го ди не4) и Конвенцијe о за-
шти ти кул тур них до ба ра, донетe у Ха гу 1954. го ди не (чл. 18) 5), по-
себ но ста во ви у док три ни, до ста ја сни по овом пи та њу.6) Ме ђу тим, 
по дроб ни ја ана ли за ових од ре да ба ука зу је да су при сут не ди ле ме и 
не пре ци зно сти у по је ди ним чла но ви ма по ме ну тих ме ђу на род них 
ин стру ме на та. 

Дру го пи та ње ка ко на пра ви ти раз ли ку из ме ђу ме ђу на род-
них, уну тра шњих и ме шо ви тих ору жа них су ко ба. У док три ни је 
ско ро је дин ствен став да се под ме ђу на род ним ору жа ним су ко би ма 
под ра зу ме ва ју de fac to су ко би са при ме ном оруж ја из ме ђу др жа ва, 
од но сно Ви со ких стра на уго вор ни ца, ка ко их де фи ни шу Же нев ске 
кон вен ци је из 1949. го ди не (чл. 2). Кон вен ци ја ма из 1949. го ди-
не уве ден је кон цепт ору жа ног кон флик та да би се оси гу ра ла при-
мен љи вост Кон вен ци ја на не при ја тељ ства у ко ји ма ни је фор мал но 
при зна то рат но ста ње. Да кле, ни је по треб но да се об ја ви рат да 
би се ис пу нио услов да по сто ји или је ус по ста вље но рат но ста ње 
тј. ору жа ни су коб. У док три ни се ина че ту ма чи да је међународни 
ору жа ни су коб на пр вом ме сту фак тич ко ста ње, а не намерa стра-
на ко је у ње му уче ству ју.7) Фак тич ко ста ње узи ма ју у об зир и шта 
ви ше по твр ђу ју Же нев ске кон вен ци је из 1949. го ди не јер из ри чи то 
по ми њу си ту а ци ју ка да јед на стра на уче сни ца ору жа ног су ко ба не 
при зна је по сто ја ње рат ног ста ња. Зна чи прет по ста вља се не са гла-
сност ко ја мо же да на ста не из ме ђу др жа ва и ко ја мо же да до ве де до 
ин тер вен ци је при пад ни ка ору жа них сна га, чак и ако јед на стра на 
по ри че по сто ја ње рат ног ста ња. Из то га се мо же за кљу чи ти, а на 
то ука зу ју и Ко мен та ри на Же нев ске кон вен ци је, да је за по сто ја ње 
ра та или сва ког дру гог ору жа ног су ко ба довољнo и са мо de fac to 

4) UN Work of ILC, 1972, pp. 27–29

5) Con fe ren ce In ter go u ver men ta le sur la Pro tec tion des Bi ens Cul tu res en Cas de Con flit Ar me, 
ac te s de la Con fe ren ce (1961), pp. 186–188, 291, 396.

6) ICRC, Com men tary III Ge ne va con ven tion re la ti ve to the tre at ment of pri so ners of war, ICRC, 
1960, p. 23; Aca demy of Sci en ces of the US SR, In ter na ti o nal Law, p. 420; А., Н., Вы лег жа-
ни на, (ред.), Ме жду на род ное пра во, Уни вер си те ты Рос сии, Мо сква, 2009. стр. 623-624; 
Finn Seyer sted, Uni ted Na ti ons For ces in the Law of Pe a ce and War, A. W. Sij thoff,, 1966, 
p. 216; J., Pic tet, Hu ma ni ta rian Law and the Pro tec tion of War Vic tims, Leyden, 1975, p. 50; 
Hans Kel sen,./ R., W., Tuc ker, Prin ci ples of In ter na ti o nal Law, Ri ne hart, New York, 1966, p. 
126 (no te 122); Myres., S., McDo u gal,./ P., Fe li ci a no, Law and Mi ni mum World Pu blic Or der, 
New Ha ven, Lon don, 1961, p. 73, (no te 177); Bax ter Ric hard, „The De fi ni tion of War”, 16 
Re vue egypti en ne de dro it in ter na ti o nal, vol.16, P., I, Ca i ro, 1960, p. 5; G.I.A., Dr ra per, The 
Ge ne va Con ven ti ons of 1949, 1 Rec ce uil des Co urs, 59, (1965), Vol. I, p. 73; D., Schin dler, 
„Die An wen dung der Gen fer Rot kre u zab kom men se it 1949.”, 22 Schwe i ze rische Ja hr buch 
fur In ter na ti o na les Resht,  Zürich, 1965, p. 78.

7) Dan Dinh, et al. Dro it in ter na ti o nal publс. Pa ris, 2002, p. 963.
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не при ја тељ ство8). Ана ли зом ових од ре да ба до ла зи се до за кључ ка 
да не ма зна ча ја вре ме тра ја ња су ко ба, број уче сни ка су ко ба, број 
стра да лих у ње му, ни ве ли чи на про сто ра на ко ме се из во де бор бе на 
деј ства. До вољ но је да се у та квом су ко бу по ја ви пи та ње за шти те 
за шти ће них ли ца (рат ни за ро бље ни ци, ра ње ни ци, бро до лом ни ци, 
стра да ње ци ви ла по вре де ме то да ра то ва ња или упо тре ба не до зво-
ље них рат них сред ства) па да се по кре не си стем за шти те га ран-
то ван ме ђу на род ним пра вом ору жа них су ко ба, од но сно, ме ђу на-
род ним ху ма ни тар ним пра вом. Мо же се до го ди ти да и ни је би ло 
бор бе них деј ста ва, али да се појaвила по тре ба за за шти том ли ца 
ко ја по ми њу Кон вен ци је и Про то ко ли (по ја ва рат них за ро бље ни ка) 
па да се сма тра да по сто ји ору жа ни су коб.9) 

По ја ва ан ти ко ло ни јал них и на ци о нал но о сло бо ди лач ких ра-
то ва по сле Дру гог свет ског ра та у дру гој по ло ви ни 20. ве ка ути-
ца ли су да се пи та ње ме ђу на род но прав не за шти те ли ца у тим су-
ко би ма ста ви под ме ђу на род но прав не нор ме и да се та кви су ко би 
тре ти ра ју као ме ђу на род ни.10) У по чет ку су ови ра то ви тре ти ра ни 
као уну тра шњи, тј. као ору жа не по бу не у ко ло ни јал ним пре ко мор-
ским те ри то ри ја ма. Ка сни је, под ути ца јем и на при ти сак свет ског 
мње ња и ме ђу на род них ор га ни за ци ја, по сте пе но се на пу шта овај 
кон цепт и при хва та схва та ње да су се ти су ко би ин тер на ци о на ли-
зо ва ли и пре ра сли у ме ђу на род не. Та ко су у гру пу ме ђу на род них 
(ме ђу др жав них) ору жа них су ко ба свр ста ни ан ти ко ло ни јал ни и на-
ци о нал но о сло бо ди лач ки ра то ви ко ји ма се ле га ли зу ју ору жа ни су-
ко би ко ји се во де ра ди оства ри ва ња пра ва на самоопредељење. По 
том осно ву је уве де на ми ни мал на за шти та ли ца и обје ка та. На чи-
њен је за о крет у ту ма че њу ле гал но сти уче сни ка тих ору жа них су-
ко ба. Уста ни ци ма је при знат статус ле гал них бо ра ца под за шти том 
института „бор ци за сло бо ду“, али не и за шти та ко ја се пру жа ле-
гал ним бор ци ма у ме ђу на род ним ору жа ним су ко би ма. 

Крај 20. ве ка до нео је још јед ну но ви ну у прак си ору жа них 
су ко ба. Са ко ре ни тим про ме на ма у ме ђу на род ним од но си ма  у по-
след њој де це ни ји 20. ве ка на ста ју и про ме не у ору жа ним су ко би ма 
где до ми ни ра ју бор бе на деј ства у ве ћи ни слу ча је ва на те ри то ри-
ја ма др жа ва у ви ду по бу на. По но во је ме ђу на род но пра во ору жа-
них су ко ба и по себ но ње гов део, ко ји се од но си на за шти ту ли ца 
и обје ка та, ме ђу на род но ху ма ни тар но пра во, до шло у си ту а ци ју 

8) ICRC, Com men tary III, Op. cit., p. 23.

9) Ibid., p. 23. 

10) Вла дан Јон чић, Op. cit., стр. 172-173, 177-178; Еrich Ben ve ni sti, „Wa ter con flicts du ring 
the oc cu pa tion of Iraq“, Ame ri can Jo ur nal of in ter na ti o nal law, The Ame ri can So ci ety of In-
ter na ti o nal Law, 2003, 94 (4), pp. 861.
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не при ме не, од но сно, при ме не скоп ча не са ве ли ким про бле ми ма.11) 
С об зи ром да су то би ли су ко би уну тар др жа ва, а ни су ко ло ни је, 
по ста ви ло се пи та ње ка ко, на ко ји на чин и у ком мо мен ту мо же да 
ме ђу на род но ху ма ни тар но пра во сту пи у деј ство и ко ји је то ор ган 
ко ји ће ту од лу ку до не ти у ци љу ху ма ни тар не за шти те.12) Пи та ње 
је оста ло отво ре ним до да нас. Про блем је био ја сног де фи ни са ња 
уну тра шњих су ко ба и ње го ве одво је но сти од ме ђу на род них су ко-
ба. 

Уоби ча је но је да се под пој мом уну тра шњи ору жа ни су ко би 
или не ме ђу на род ни ору жа ни су ко би под ра зу ме ва ју ору жа на деј-
ства из ме ђу јед не др жа ве (ње не вла сти) са јед не стра не и уста ни ка 
(по бу ње ни ка) са дру ге на под руч ју те др жа ве. Под овим ору жа ним 
су ко би ма се не сма тра ју су ко би ко ји се во ди на осно ву пра ва на ро-
да нa самоопредељење. У те о ри ји се ови су ко би мо гу на ћи под на-
зи вом уну тра шњи или гра ђан ски ра то ви. Циљ по бу ње ни ка (уста-
ни ка) је да пре у зму власт, стек ну ауто но ми ју унутaр др жа ве или 
пак ства ра ње соп стве не др жа ве. Под овим су ко би ма под ра зу ме ва-
ју се спо ра дич ни ак ти на си ља од стра не екс тре ми стич ких гру па, 
атен та ти, изо ло ва ни на па ди по је ди них по бу ње нич ких гру па, итд. 
Да би се је дан ору жа ни су коб мо гао да тре ти ра као уну тра шњи 
по треб но је да се пре ду зму та кви на сил нич ки ак ти од стра не ор-
га ни зо ва них гру па ко је има ју ор га ни за ци ју, да су те гру пе у ве ћем 
бро ју и да кон тро ли шу је дан део те ри то ри је др жа ве про тив ко је су 
се по бу ни ли. Да кле, нео п ход но је да се ис пу не усло ви пред ви ђе-
ни у за јед нич ком чла ну 3. Же нев ских кон вен ци ја из 1949. го ди не 
(„ми ни ја тур на кон вен ци ја“), интензитет су ко ба и ор га ни зо ва ност 
по бу ње ни ка. На ово ука зу ју и суд ска прак са Ха шког три бу на ла и 
ту ма че ња су ди ја овог Три бу на ла.13) Не ис пу ње ње ових усло ва ква-
ли фи ку је по бу ње нич ке гру пе као раз бој ни ке или те ро ри сте, а њи-
хо ве ак тив но сти свр ста ва у нео р га ни зо ва ну, крат ко трај ну по бу ну и 
раз бој ни штво. Та кве ак тив но сти не мо гу да под лег ну под за шти ту 
ме ђу на род ног ху ма ни тар ног пра ва. Њи хо ва за шти та оста је под оп-
штим прин ци пи ма и пра ви ли ма људ ских пра ва га ран то ва них ме-

11) Сarl  Gre en wo od,. „Hi sto ri cal de ve lop ment and le gal bas sis“,  (Fleck D., еd), The Hand bo ok 
of in ter na ti o nal hu ma ni ta rian law, Ox ford uni ver sity press, Ox ford, 2009, p.  25.

12) Та ко и: Vi te Sylvain, „Typo logy of ar med con flicts in in ter na ti o nal hu ma ni ta rian law: le gal 
con cepts and ac tual si tu a ti ons“, In ter na ti o nal Re vi ev of the Red Cross, 91, Ge ne ve, 2009, p. 
94. 

13) Пр во сте пе на пре су да у пред ме ту Та дић, пар. 562, (Pro se cu tor v. Du ško Ta dić, De ci sion on 
the De fen ce Mo tion for In ter lo cu tory Ap peal on Ju ris dic tion, IT-94-1-AR72, Oc to ber, 1995) 
и Де ла лић, Му цић,Де лић, Лан џо,  пар. 184.  (Pro se cu tor, v. Zej nil De la lić, Zdrav ko Mu-
cić, Ha zim De lić and Esad Lan džo, Jud ge ment in the Trial Cham ber, IT-96-21-T, No vem ber 
1998).
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ђу на род ним ин стру мен ти ма и за ко ни ма зе мље про тив ко је су се 
по бу ни ли.

Кон цепт ме ђу на род них ору жа них су ко ба про ши рен је до но-
ше њем Про то ко ла I из 1977. го ди не јер су под овај по јам уве де ни 
и на ци о нал но о сло бо ди лач ки и ан ти ко ло ни јал ни ра то ви. Ле га ли за-
ци јом ових ра то ва уве ден је и ин сти тут „бор ци за сло бо ду“ и за-
шти ће на је ка те го ри ја уче сни ка ових су ко ба ко ји се бо ре на стра ни 
ан ти ко ло ни јал них и на ци о нал но о сло бо ди лач ких по кре та.14) Про-
то кол II из 1977. го ди не до нео је још ве ће из ме не по пи та њу не ме-
ђу на род них ору жа них су ко ба. Члан 1. став 1. Про то ко ла II увео је 
че ти ри но ва усло ва ко ја ће из ме ни ти до та да шње схва та ње о од ре-
ђи ва њу ста ту са ору жа ног су ко ба. То су: оба ве за да се су коб од ви ја 
из ме ђу ње них ору жа них сна га и по бу ње нич ких гру па или дру гих 
ор га ни зо ва них на о ру жа них гру па, да по бу ње нич ке сна ге вр ше кон-
тро лу над де лом те ри то ри је ко ја им омо гу ћа ва да из во де не пре кид-
не и усме ре не опе ра ци је, да се по бу ње нич ке сна ге на ла зе под од-
го вор ном ко ман дом и да по бу ње нич ке сна ге вр ше та кву кон тро лу 
ко ја им омо гу ћа ва да при ме њу ју Про то кол II. Да кле, Про то кол II 
је оти шао ко рак да ље у ре гу ли са њу уну тра шњих су ко ба у од но су 
на чл. 3. Же нев ских кон вен ци ја. Док члан 3. пред ви ђа ми ни мал не 
усло ве и за шти ту и мо же се ре ћи да се од но си на су ко бе ни ског ин-
тензитета, Про то кол II ре гу ли ше су ко бе ја чег интензитета са ве ћим 
оби мом за шти те жр та ва уну тра шњег су ко ба. 

До но ше ње Рим ског ста ту та ме ђу на род ног кри вич ног су да 
до дат но је усло жи ло ово пи та ње. Рим ски ста тут кр ше ње пра ви ла 
ме ђу на род ног пра ва ору жа них су ко ба тре ти ра као рат ни зло чин 
(чл. 8. ст. 2. ц и д). У ста ву 2. ц. се за рат ни зло чин про гла ша ва ју и 
кр ше ња пра ва за шти ће них ли ца у „уну тра шњим не ми ри ма и су ко-
би ма, као што су по бу не, по је ди нач ни и спо ра дич ни ак ти на си ља 
или на дру ги ак те слич не при ро де“. Да кле, Ста тут по пу ња ва пра-
зни ну из ме ђу чла на 3. за јед нич ког за Же нев ске кон вен ци је из 1949. 
го ди не и Про то ко ла II по пи та њу кла си фи ка ци је не ме ђу на род них 
ору жа них су ко ба чи ме ову ра зно ли ку и хе те ро ге ну ка те го ри ју су-
ко ба санк ци о ни ше за по вре де. 

14) Res.OUN, 2621(XXV), Pro gram me of Ac tion for the Full In ple men ta tion of the Dec la ra tion 
on the Gran ting of In de pen den ce to Co lo nial Conntri es and Pe o ples; Res. OUN, 3103( XX-
VII), Ba sic Prin ci ples of the Le gal sta tus of the  com ba tants, srug gling aga ints co lo nial and 
alien do mi na tion and Ra cist re gi mes, R -2444 (XXI II); Зо ран Ан дрић, Mеђународни по ло-
жај бо ра ца за сло бо ду, Са вре ме на ад ми ни стра ци ја, Бе о град, 1977, стр. 26-28; Вла дан 
Јон чић, Ме ђу на род но ху ма ни тар но пра во,Прав ни фа кул тет,  Бе о град, 2010, стр. 196-
197; В.ла дан Јон чић, Ме ђу на род но прав ни ста тус уче сни ка ору жа них су ко ба, Прав ни 
фа кул тет, Бе о град, 2012, стр. 112. 
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Из ме ђу ме ђу на род них и не ме ђу на род них ору жа них су ко ба 
по сто ји ле пе за су ко ба ко ји су на гра ни ци из ме ђу уну тра шњег и 
ме ђу на род ног су ко ба, од но сно има ју еле мен те и јед ног и дру гог. 
Ра ди се о ме шо ви тим су ко би ма, су ко би ма не у твр ђе ног ка рак те ра и 
ин тер на ци о на ли зо ва ним су ко би ма.

Ме шо ви ти су ко би су ору жа ни су ко би ко ји има ју еле мен те 
уну тра шњег и ме ђу на род ног ору жа ног су ко ба.  Ови су ко би обич но 
за по чи њу као уну тра шњи из ме ђу зва нич не ле гал не вла сти и по бу-
ње ни ка. Док се су коб од ви ја из ме ђу њих на сце ну сту па уну тра-
шње пра во уз нео п ход ност по што ва ња људ ских пра ва га ран то ва-
них ме ђу на род ним и уну тра шњим ин стру мен ти ма из ове обла сти 
и ми ни мум ме ђу на род ног ху ма ни тар ног пра ва га ран то ва них Про-
то ко лом II и за јед нич ким чла ном 3. за све Же нев ске кон вен ци је из 
1949. го ди не. По пра ви лу се ова кви су ко би про ши ре укљу чи ва њем 
дру ге др жа ве ко ја ула зи у су коб на стра ни по бу ње ни ка или актив-
ним уче шћем тре ће др жа ве на стра ни вла де уз њен по зив.15) У слу-
ча ју да се тре ћа др жа ва укљу чи на стра ни по бу ње ни ка, при ме њу је 
се ме ђу на род но пра во из ме ђу тре ће др жа ве и сна га зва нич не вла де. 
У слу ча ју да се тре ћа др жа ва при кљу чи зва нич ној вла сти из ме ђу 
ње и по бу ње ни ка при ме њу је се пра во за не ме ђу на род не су ко бе.16) 
По себ но је пи та ње ка да се у уну тра шњи су коб укљу че ми ров не 
(мул ти на ци о нал не) сна ге у то ку ми ров не опе ра ци је, што са мо 
усложњава ово пи та ње.  

У док три ни ме ђу на род ног пра ва не по сто ји оп шта са гла-
сност у ве зи са кла си фи ка ци јом ме шо ви тих су ко ба и вр стом при-
ме не ме ђу на род ног пра ва у њи ма. Код јед ног бро ја те о ре ти ча ра 
постојe оспоравањa и сум ње о прав ној за сно ва но сти ме шо ви тих 
су ко ба.17) Не ки од њих ове ди ле ме ре ша ва ју та ко што сма тра ју да 
све та кве су ко би из раз ло га ху ма но сти тре ба под ву ћи под за шти ту 
ме ђу на род ног ху ма ни тар ног пра ва уз огра де ве за не за ограничења 
нор ми ху ма ни тар ног пра ва.18) 

15) Ра до слав Га ћи но вић, „ Спољ ни нео ру жа ни об ли ци угро жа ва ња без бед но сног ка па ци те-
та др жа ве“, Срп ска по ли тич ка ми сао, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, 1/2013, Бе о град, 
стр. 120-121.

16) Исто,  An drew J. Cars well, „Clas sifying the con flict: a sol di er’s di lem ma“, In ter na ti o nal Re-
vi ew of the Red Cross, 91, Ge ne ve, 2009, pp. 158-160.

17) Vi te Sylvain, Op. cit.. 2009; Тeodor Me ron, „Clas si fi ca tion of ar med con flicts in the for mer 
Yugo sla via: Ni ca ra gua’s fal lo ut, Ame ri can jo ur nal of In ter na ti o nal law, Nо. 92/1, Ox ford 
Uni ve rity press, Ox ford, 2002,  pp. 236-243.

18) A., J., Cars well, „Clas sifying the con flict: a sol di er’s di lem ma“, In ter na ti o nal Re vi ev of the 
Red Cross, 91, Ge ne ve, 2009, pp. 143-161.
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Док три на ме шо ви тих су ко ба до би ла је но ви за мах и на кнад-
не ко мен та ре у од лу ка ма Ха шког три бу на ла.19) Ту жи тељ Три бу на ла 
је слу ча ју Та дић то ком це лог по ступ ка за сту пао схва та ње да се у 
су ко бу у БиХ ра ди ло о ме ђу на род ном ору жа ном су ко бу. Сам пред-
мет да је по дат ке да се у овом слу ча ју све вре ме опе ри са ло са три 
раз ли чи та кри те ри ју ма. По јед ном, сма тра ло се да су по је дин ци 
или гру пе ко ји ни су би ли вој но ор га ни зо ва ни и ко ји су де ло ва ли 
као „фак тич ки ор ган др жа ве и да је ну жно утвр ди ти да је та др жа ва 
из да ла кон крет на упут ства у ве зи са из вр ше њем кон крет них де ла и 
да је та де ла на кнад но јав но по др жа ла или одо бри ла“. По дру гом, 
до вољ но је би ло утвр ди ти да су „ору жа не сна ге, по ли циј ске сна ге 
или па ра вој не је ди ни це де ло ва ле „de fac to“ као те ла те др жа ве или 
да су би ле под над зо ром оп штег ка рак те ра“ и тре ћи, да се при ват-
на ли ца „аси ми ли ра на у те ла др жа ве због свог ствар ног по на ша ња 
уну тар др жа ве и уну тар др жав не струк ту ре мо гу сма тра ти као „de 
factо“ ор га ни др жа ве, без об зи ра на евен ту ал но по сто ја ње упу та 
из да тих од стра не те др жа ве“.20)          

ЕВЕН ТУ АЛ НИ ЗНА ЧАЈ ПО ДЕ ЛЕ  
ОРУ ЖА НИХ СУКОБА НА ПРО ЦЕСЕ 

ЕВРОП СКИХ ИН ТЕ ГРА ЦИ ЈА

Има ли прак тич ног зна ча ја ова по де ла на про це се ин те гра-
ци ја у Евро пи? На пр ви по глед из гле да да не ма. Ме ђу тим, бри-
жљи ва ана ли за от кри ва да се кри зна жа ри шта на тлу Евро пе ни су 
пот пу но уга си ла. Бал кан ско кри зно жа ри ште по зна то од 19. ве ка 
се по сле Пр вог свет ског ра та при та ји ло, иако је из гле да ло да се 
пот пу но уга си ло. По след ња деценија 20. ве ка по ка за ла је да се у 
про ме ње ним ме ђу на род ним од но си ма и кон сте ла ци ји сна га уга ше-
на жа ри шта мо гу да ак ти ви ра ју, што се и до го ди ло са Бал ка ном. 
Раз би ја ње Ју го сла ви је пра ће но су ро вим гра ђан ским ра то ви ма на 
ње ном тлу ука зао је на прак ти чан зна чај по де ле ору жа них су ко ба 
на ме ђу на род не и не ме ђу на род не (уну тра шње) са аспек та при ме не 
ме ђу на род ног пра ва. Дру го ве ли ко жа ри ште ко је не ма не ку ду гу 
исто ри ју, али се раз го ре ло на тлу Евро пе је сте Укра ји на. Тре нут но 
је те шко од ре ди ти ње го ву бу дућ ност и мо гућ ност га ше ња, тј. на ла-
же ња ре ше ња. 

19) Ви ди: Обра зло же ње Пр во сте пе не и Дру го сте пе не пре су де у пред ме ту Та дић, par. 569. 
– 608 (Opi nion and Jud ge ment in the Trial Cham ber, IT-94-1-T, 7 May 1997) и par. 86, (Jud-
ge ment in the Ap pe als Cham ber, IT-94-1-A, 15 July 1999).

20) Дру го сте пе на пре су да у пред ме ту Та дић, par. 117. – 124.
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Ра то ви на про сто ри ма СФР Ју го сла ви је и ка сни је на сил на 
се це си ја Ко сме та од Ср би је из не дри ли су пи та ње прак тич не при-
ме не ме ђу на род ног пра ва тј. при ме не нор ми ко је се раз ли ку ју, као 
што је из не то у прет ход ном тек сту, да ли су у пи та њу уну тра шњи 
су ко би или ме ђу на род ни. По кре ће се пи та ње да ли се ме ђу на род-
на за јед ни ца мо же да укљу чи са ма ње или ви ше ан га жо ва ња у ове 
су ко бе. До брим де лом то за ви си од то га да ли је су коб до био та кве 
раз ме ре да је пре ра стао окви ре уну тра шњег и да ли је на сце ну 
сту пи ло ме ђу на род но пра во тј. да ли је уну тра шњи су коб до сти гао 
та кав сте пен ра зор но сти да је нео п ход но да се при ме њу ју нор ме 
ме ђу на род ног пра ва ору жа них су ко ба (нор ме ху ма ни тар ног пра-
ва). Та ко се у док три ни по кре ну ло пи та ње ра та у Хр ват ској да ли у 
овом су ко бу на сце ну сту па ју пра ви ла за међунaродне су ко бе или 
за уну тра шње.21) Про це си ин те гра ци ја у ју го и сточ ној Евро пи до би-
ли су ту жан и тра ги чан раз вој. При ме на ме ђу на род ног пра ва кроз 
при зму при ме не пра ви ла на уну тра шње и ме ђу на род не су ко бе у 
кон крет ном слу ча ју до би ла је ви ше на по ли тич кој те жи ни, а ма ње 
на прав ној. Рат и при ме на пра ви ла ору жа них сукоба су се ви ше 
са гле да ва ли кроз по ли тич ку при зму. На сце ну је сту пи ла при ме-
на по ли тич ких од лу ка, а не прав на ана ли за и по сту пак на осно ву 
ме ђу на род ног пра ва. Уме сто да се про цес ин те гра ци ја у Евро пи 
раз ви јао уз пра ви ла ме ђу на род ног пра ва и на че ла По ве ље ОУН, 
он је за по чет кроз пра ви ла рат ног пра ва и по ли тич ких усту па ка 
дик ти ра них ре зул та ти ма вој них успе ха на те ре ну. До бро би би ло 
да се ишло овим пу тем. На жа лост, кре ну ло се прав цем де ли мич не 
при ме не ме ђу на род них пра ви ла уз пра вље ње по ли тич ких и прав-
них пре се да на и при ме ном но вих об ли ка при ме не си ле ства ра ју ћи 
уз пут но ве нор ме (кроз про цес ства ра ња оби чај них нор ми) ко је су 
тре ба ле би ти у свр ху ства ра ња пра ви ла за тзв. „Но ви свет ски по-
ре дак“.22) 

Де ли мич на ана ли за ре ше ња из чла на 1. став 1. Про то ко ла II 
(че ти ри но ва усло ва ко ја ће из ме ни ти до та да шње схва та ње о од ре-
ђи ва њу ста ту са ору жа ног су ко ба)23) ука зу ју да се ма ло во ди ло ра-

21) An drew J. Cars well, Op. cit., pp.154-155.

22) Ду шан Ни ко лиш, „Ра то ва ње без ра та – бу дућ ност (иде ла) аме рич ке до ми на ци је све том“, 
Срп ска пол тич ка ми сао, 1/2012, Ин сти тут  за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2012, стр. 
105-106, 113-120, 127.

23) Основ ни усло ви по Про то ко лу су: оба ве за да се су коб од ви ја из ме ђу ње них ору жа них 
сна га и по бу ње нич ких гру па или дру гих ор га ни зо ва них на о ру жа них гру па, да по бу ње-
нич ке сна ге вр ше кон тро лу над де лом те ри то ри је ко ја им омо гу ћа ва да из во де не пре кид-
не и усме ре не опе ра ци је, да се по бу ње нич ке сна ге на ла зе под од го вор ном ко ман дом и 
да по бу ње нич ке сна ге вр ше та кву кон тро лу ко ја им омо гу ћа ва да при ме њу ју Про то кол 
II.чла на из Про то ко ла  од 1977. го ди не
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чу на о прав ним ар гу мен ти ма, а мно го ви ше о фак тич ком ста њу на 
те ре ну и ре а ли за ци ји на ме ре да се по стиг ну за цр та ни вој но-стра-
те шки ци ље ви. Пра во је би ло гур ну то у стра ну. 

По сто ји ли но ва шан са за ис пра вља ње ових гре ша ка? Су коб 
у Укра ји ни ства ра усло ве да се про цес ин те гра ци ја у Евро пи из-
вр ши по сте пе но и де ли мич но упра во из ге о стра те шких раз ло га, 
има ју ћи у ви ду и ин те ре се Ру ске фе де ра ци је. Су коб ко ји се рас-
плам сао је за са да још увек у ка те го ри ји не ме ђу на род них су ко ба. 
Ме ђу тим, про те ком вре ме на и рас плам са ва њем бор бе них деј ста ва 
као и за хва та њем све ве ћег про сто ра и ме ша њем дру гих др жа ва 
под из го во ром спре ча ва ња  ху ма ни тар не ка та стро фе, пре ти да пре-
ра сте у ме шо ви ти. У ко јој ме ри ће по че ти да се при ме њу ју пра ви ла 
за ме ђу на род не су ко бе нeма од пра ви ла ко ја ре гу ли шу ове су ко бе, 
већ од по ли тич ке сна ге и во ље спољ них ак те ра су ко ба. 

Укљу чи ва ње дру гих др жа ва у уну тра шње су ко бе са оправ да-
ним или нео прав да ним из го во ром ауто мат ски по вла чи и при ме ну 
пра ви ла ме ђу на род ног пра ва оружаних су ко ба. Њи хо ва при ме на 
мо же по че ти и пре не го што се ан га жу је не ка тре ћа стра на, до вољ-
но је да се су коб рас плам са до ме ре ко је пред ви ђа чл. 1. Про то ко ла 
II као услов при ме не ме ђу на род ног пра ва у том су ко бу. 

Про це си ин те гра ци ја у Евро пи има ју прет по став ку да по ве-
зи ва ње др жа ва има за циљ ми ро љу би ву са рад њу и очу ва ње ми ра 
и да пред ста вља ју пут ка пре ва зи ла же њу за тег ну то сти и ре ша ва-
ње евен ту ал них спо ро ва из ме ђу др жа ва. Ме ђу тим, по сто ји и ре-
скир да се то не оства ри. Oбјек тивни чи ни лац је су раз ли чи то сти у 
кул тур ном, по ли тич ком, еко ном ском и без бед но сном аспек ту, што 
кри је опа сност да по не кад ти раз ли чи ти интeреси ком пли ку ју је-
дин стве ну по ли ти ку за јед ни це.24) Ра то ви на про сто ри ма СФР Ју го-
сла ви је су у прак си до ка за ли да ре скир по сто ји и да се све из врг не 
у сво ју су прот ност. Су коб у Укра ји ни ука зу је да про цес ин те гра-
ци ја у Евро пи но си и дру ге ри зи ке. Про гла ша ва ње не ког уну тра-
шњег су ко ба да је пре ра стао обич не не ми ре и по је ди нач не ак те 
на си ља (ка ко то пре ци зи ра чл. 1. Про то ко ла I и чл. 3. за јед нич ки за 
све же нев ске кон вен ци је из 1949. го ди не) и да на сце ну сту па при-
ме на ме ђу на род ног ху ма ни тар ног пра ва са мо ком пли ку је и она ко 
сло же ну си ту а ци ју. Овим се отва ра мо гућ ност стра ног ме ша ња у 
уну тра шње ства ри др жа ва под из го во ром за шти те људ ских пра ва у 
тој зе мљи. Учи ње ни пре се да ни у слу ча ју Ко сме та од стра не ме ђу-
на род не за јед ни це отво ри ли су мо гућ ност да се слич но по сту пи и 

24) Зо ран Дра ги шић, „Про цес европ ских ин те гра ци ја и на ци о нал на без бед ност Ср би-
је“, Срп ска по ли тич ка ми сао, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, 2/2013, Бе о град, 2013, 
стр.175. 
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у Укра ји ни. Пре кид пре го во ра о по ступ ку при је ма Укра ји не у ЕУ,  
на су прот до го во ра из ме ђу Ру ске фе де ра ци је са јед не стра не и чла-
ни ца ЕУ и САД, са дру ге, је иза зва ло по бу ну ко ја се за вр ши ла пре-
вра том (подупртим од стра не спољ ног фак то ра) у про ле ће 2014. 
го ди не. На ове до га ђа је ре а го ва ло је ста нов ни штво ју го и сточ ног 
де ла Укра ји не у ви ду по бу не, што је све иза зва ло гра ђан ски рат 
ко ји још увек тра је. Сна ге До њец ке и Лу ган ске вој ске у ви ше су 
на вра та да ва ле из ја ве да ће у су ко би ма по што ва ти ме ђу на род но 
ху ма ни тар но пра во. Зва нич на укра јин ска власт се о то ме ни је из-
ја шња ва ла, али је ис ти ца ла да ће оштро при ме ни ти кри вич ни за ко-
ник. Да кле при ме ни ће са мо уну тра шње пра во. 

По ме ну ти слу ча је ви не би тре ба ло да ути чу да се на пу сти 
на пор да се по шту је ме ђу на род но пра во и у ме ђу на род ним и у уну-
тра шњим ору жа ним су ко би ма. Исто вре ме но не   тре ба од у ста ја ти 
од пред у зи ма ња ак тив но сти на пла ну ин те гра ци је на дру гим осно-
ва ма уз по што ва ње су ве ре ни те та и те ри то ри јал ног ин те гри те та 
др жа ва чла ни ца ин те гра ци ја. Нео п ход но је при сту пи ти ви ше смер-
ним про це си ма ин те гра ци ја и са рад ње, а не са мо у јед ном прав цу. 
По ја ва по ли тич ке и еко ном ске са рад ње евро-азиј ских зе ма ља ко-
ја прет хо ди про це су ме ђу кон ти нен тал них ин те гра ци ја ука зу је да 
по сто је и дру ги мо да ли те ти са рад ње. Раз у ме се да и ови про це си 
кри ју у се би опа сност од спо ро ва из ме ђу др жа ва. По де ла ору жа них 
су ко ба на ме ђу на род не и уну тра шње до би ја нов зна чај. Те о риј ске 
рас пра ве по овом пи та њу тек ће се отво ри ти. Овај чла нак је ма ли 
при лог тој рас пра ви.
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Vla dan Jon cic

LE GAL ME A NING OF AR MED CON FLICTS IN 
THE EURO PEAN IN TE GRA TION PRO CESS

Re su me
The doc tri ne of in ter na ti o nal law in the la te 19th and early 20th 

cen tury, se pa ra te ar med con flicts on in ter na ti o nal and in ter nal (non-in-
ter na ti o nal). The pur po se was to norms of in ter na ti o nal law (pri ma rily 
law of war) only apply to in ter na ti o nal wars. Firmly gro un ded in the un-
der stan ding of the doc tri ne of sta te so ve re ignty is not al lo wed to norms 
of in ter na ti o nal law ap pli ca ble in in ter nal re bel li ons and ci vil wars. Du-
ring the 20th cen tury, in ter na ti o nal law, espe ci ally in ter na ti o nal hu ma-
ni ta rian law, ex ten ded the fi eld of ac tion and partly to in ter nal con flicts. 
The main the sis of this ar tic le is to pre sent the cur rent sta te of the ory 
and prac ti cal ap pli ca tion of the in ter na ti o nal law of ar med con flict in 
in ter na ti o nal and non-in ter na ti o nal ar med con flicts and pro blems with 
the ir use, and the im pact of this di vi sion on Euro pean in te gra tion. The 
qu e sti on of whet her this di vi sion has sig ni fi can ce for the furt her in-
te gra tion and mu tual re la ti on ship of Euro pean co un tri es. The re sults 
show that this di vi sion, alt ho ugh the re is a ten dency of lo sing, has im-
por tan ce. To par ti cu larly evi dent du ring the in te gra tion pro cess in Euro-
pe and new in di ca ti ons in ter con ti nen tal con nec ti vity sta te (Eura sian co-
o pe ra tion bet we en sta tes).
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The pro ces ses of in te gra tion in Euro pe by the as sump tion that the 
con nec tion sta te aims to pe a ce ful co o pe ra tion and pre ser va tion of pe a ce 
are the way to over co me ten si ons and re sol ve any dis pu tes bet we en sta-
tes. Ho we ver, the re are al so ri sking that this do es not hap pen. Wars in 
SFR Yugo sla via in prac ti ce pro ved that it was not al ways so. The con-
flict in Ukra i ne shows that the pro cess of in te gra tion in Euro pe and car-
ri es cer tain risks. Dec la ring an in ter nal con flict out grew or di nary un rest 
and in di vi dual acts of vi o len ce (as spe ci fied in Ar tic les .1. Pro to col I), 
and along co mes the ap pli ca tion of in ter na ti o nal hu ma ni ta rian law only 
com pli ca te the al ready com plex si tu a tion. This ra i ses the pos si bi lity of 
fo re ign in ter fe ren ce un der the pre text of pro tec ting hu man rights in the 
in ter nal af fa irs of sta tes. Ef forts pre ce dents in the ca se of Ko so vo by the 
in ter na ti o nal com mu nity ha ve ope ned the pos si bi lity that a si mi lar act 
and in Ukra i ne.

The abo ve-men ti o ned ca ses sho uld not af fect to aban don the ef-
fort to re spect in ter na ti o nal law and in in ter na ti o nal and in in ter nal ar-
med con flicts. At the sa me ti me sho uld not gi ve up on ta king ac tion with 
re spect to in te gra tion on ot her gro unds whi le re spec ting the so ve re ignty 
and ter ri to rial in te grity of mem ber sta tes In te gra tion. It is ne ces sary to 
ac cess the mul ti-pro cess in te gra tion and co o pe ra tion, not only in one 
di rec tion. The emer gen ce of po li ti cal and eco no mic co o pe ra tion bet we-
en the Euro-Asian co un tri es pre ce ding the in ter con ti nen tal in te gra tion 
pro cess in di ca tes that the re are ot her mo da li ti es of co o pe ra tion. It is 
un der stood that the se pro ces ses are hi ding them sel ves in dan ger of dis-
pu tes bet we en sta tes. The di vi sion of the ar med con flict on the in ter na-
ti o nal and in ter nal ga ins new me a ning. The o re ti cal di scus si ons on this 
is sue yet to be ope ned. This ar tic le is a small con tri bu tion to this de ba te.
Key words: Ar med con flicts, In ter na ti o nal law of ar med con flict, In ter na ti o nal 

hu ma ni ta rian law, Euro pean in te gra tion, The Ge ne va Con ven ti-
ons, Pro to cols I and II

* Овај рад је примљен 30. децембра 2014. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 09. марта 2015. године.
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Сажетак
У ра ду је раз ма тран зна чај Ду нав ског ре ги о на у про це су 

европ ских ин те гра ци ја, ме то де ко ји ма се ус по ста вља ју је дин стве-
на прав на пра ви ла у ре ги о ну, обла сти од зна ча ја за је дин стве но 
прав но ре гу ли са ње као и ак тив но сти ко је пред у зи ма ју ра зни су-
бјек ти на др жав ном и над на ци о нал ном ни воу. Циљ ра да је да се 
ис тра же мо гућ но сти ус по ста вља ња је дин стве не прав не ре гу ла ти ве 
у Ду нав ском ре ги о ну кроз про це се ин те гра ци ја пу тем раз ма тра-
ње до са да шњих ре зул та та уни фи ка ци је и хар мо ни за ци је прав них 
пра ви ла. Пред мет са гле да ва ња по стиг ну тих ре зул та та су обла сти 
ко је су од нај ве ћег зна ча ја за при вред ни про спе ри тет, по ли тич ку 
и со ци јал ну ин те гра ци ју ре ги о на, а то су: област тр го вин ског, уго-
вор ног пра ва, услу га, пло вид бе и еко ло шког пра ва. Аутор по себ-
но ука зу је на зна чај да ље ин те гра ци је и ства ра ње но вих прав них 
и ин сти ту ци о нал них окви ра нео п ход них за ства ра ње је дин стве не 
прав не ре гу ла ти ве у Ду нав ском ре ги о ну.
Кључ не ре чи: Ду нав ски ре ги он, европ ске ин те гра ци је, прав на ре гу ла ти ва

* Рад је настао у оквиру пројекта Филозофског факултета у Косовској Митровици, „Ко-
сово и Метохија између националног идентитета и евроинтеграција”, који финансира 
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије (број пројекта: 
47023).
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1. ЗНА ЧАЈ ЕВРОП СКИХ ИН ТЕГРАЦИЈА 
ЗА ДУ НАВ СКИ РЕ ГИ ОН

Ду нав пред ста вља па не вроп ски при род ни ко ри дор ко ји се 
про сти ре од Швар цвал да до Цр ног мо ра, ду жи не око 2850 км по ве-
зу ју ћи де сет зе ма ља кроз ко је про ти че, са још че ти ри у свом сли ву. 
Не ке од тих зе ма ља су че сто ди ја ме трал но су прот ста вље не, не ке 
по ли тич ки не ста бил не, али за јед нич ко им је да су све под јед на ко 
за ин те ре со ва не да ство ре про спе ри те тан ре ги он, без бе дан за сво-
је ста нов ни ке ко јих у Ду нав ском ре ги о ну има пре ко сто ми ли о на.

Не рас ки ди ва по ве за ност Ду нав ског ре ги о на са Европ ском 
уни јом у це ли ни и за јед нич ки про бле ми Ду нав ских зе ма ља зах те-
ва ју је дин стве ну прав ну ре гу ла ти ву ко ја ће из ме ђу оста лог омо гу-
ћи ти и бо љу са рад њу и ко ор ди на ци ју у обла сти раз во ја тр го ви не, 
услу га, енер ге ти ке, ин фра струк ту ре и са о бра ћа ја, без бед но сти и 
лич них кон так та гра ђа на, за шти те жи вот не сре ди не и про мо ци-
ји кул ту ре и ту ри зма у ре ги о ну. Прав на ра зно ли кост, еко ном ска 
не јед на кост, ми гра ци ја ста нов ни штва, кли мат ски фак то ри, раз не 
по ли тич ке не су гла сни це и раз ли чи та кул тур на и ет нич ка на сле ђа, 
зна чај но оп те ре ћу ју Ду нав ски ре ги он, а на ћи ефи ка сна ре ше ња за 
кључ не про бле ме пред ста вља је дан од нај ве ћих иза зо ва европ ских 
ин те гра ци ја. Не дав но про ши ре ње Европ ске Уни је отво ри ло је но ва 
вра та ду ху са рад ње, раз ме ни зна ња и ис ку ста ва и под сти ца њу раз-
во ја др жа ва у Ду нав ском ре ги о ну. Мо дер ни за ци ја ин фра струк ту ре 
и ко му ни ка ци ја омо гу ћи ће да се Ду нав ски ре ги он отво ри пре ма 
остат ку све та. Са мо за јед нич ким де ло ва њем вла сти на свим ни во и-
ма у свим Ду нав ским зе мља ма мо же се оства ри ти је дин стве ни циљ 
– ства ра ње је дин стве не прав не ре гу ла ти ве на це лом Via Do nau.

Ду нав ски ре ги он је хе те ро ге на област ко ју ка рак те ри шу 
зна чај не дру штве но еко ном ске раз ли ке, али и по сто је ће ја ке ве зе 
из ме ђу др жа ва у ње го вом сли ву. Има бо га ту исто ри ју, на сле ђе и 
кул ту ру. По се ду је огро ман раз вој ни по тен ци јал, ве ли ка при род на 
бо гат ства, зна ча јан ге о стра те шки по ло жај. Ду нав ски ре ги он по ве-
зу је Европ ску Уни ју пре ко Бал ка на и Цр ног мо ра, са ре ги о ном Кав-
ка за, Бли ског ис то ка и Цен трал не Ази је. Ду нав за јед но са Рај ном 
и Мај ном пред ста вља нај ва жни ји реч ни пут на европ ском кон ти-
нен ту. Пре ко Рај не по ве зан је ка на ли ма са Се вер ним мо рем, та ко 
да тзв. реч ни ко ри дор VII по ве зу је све европ ске зе мље ко је из ла зе 
на плов ни део ре ке Ду нав, од Ро тер да ма до Кон стан це.1) У про це-
су свет ске гло ба ли за ци је и ин те гра ци ја у Евро пи, ре ги о ни по ста ју 

1) Дужина Дунава је 2400 километара, а кроз Србију протиче четвртина (588 километара 
дужина пловног тока).
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ва жан ин стру мент за ства ра ње је дин стве ног кул тур ног, дру штве-
ног и еко ном ског окви ра. У том про це су у зе мља ма Европ ске уни је 
као и у зе мља ма пре те ден ти ма да то по ста ну, ре ги о ни а по себ но 
Ду нав ски до би ли су на зна ча ју у до ме ну тр жи шне при вре де и ли-
бе ра ли за ци је тр го ви не. Ду нав ски ре ги он је од кључ ног зна ча ја у 
пру жа њу по др шке спољ ној по ли ти ци Европ ске уни је и ре ги о нал-
ним ини ци ја ти ва ма. 

У по след ње вре ме Ду нав ски ре ги он се дра ма тич но про ме нио. 
Ду нав ски слив са да је ве ћим де лом уну тра шњи про стор Европ ске 
уни је. Отва ра ју се но ве мо гућ но сти кад су у пи та њу иза зо ви и по-
тен ци ја ли овог про сто ра, на ро чи то ка да су у пи та њу на по ри у пре-
ва зи ла же њу еко ном ских кри за, еко ном ски раз вој, кон ку рент ност, 
упра вља ње жи вот ном сре ди ном и ефикасност у ко ри шће њу ре сур-
са. Нео п ход ност ре ги о на ли за ци је и де цен тра ли за ци је је дан је од 
усло ва за ефи ка сни је оства ре ње при вред ног на прет ка што се од но-
си и на до мен по бољ ша ња усло ва за стра на ула га ња и ефи ка сни ју 
со ци јал ну по ли ти ку.2) У Ре ги о ну по сто ји по тре ба за по ве зи ва њем 
љу ди, њи хо вих иде ја и де ла. Зна чај ни ја ме ђу на род на еко ном ска 
по др шка ре ги о ну као и ја ча ње су бре ги о нал них ве за и са рад ње од 
кључ ног је зна ча ја за по вра так ста бил но сти и отва ра ње ду го роч-
ни јих пер спек ти ва за европ ске ин те гра ци о не то ко ве. Ду нав мо же 
отво ри ти Европ ску Уни ју пре ма ње ним бли ским су се ди ма, ре ги-
о ну Цр ног Мо ра, Ју жној Кав ка зи ји и Цен трал ној Ази ји. Стра те-
ги ја Европ ске Уни је за раз вој Ду нав ског ре ги о на мо же до при не-
ти оства ре њу ње них ци ље ва ја ча ју ћи основ ну по ли ти ку европ ске 
ини ци ја ти ве у про це су ин те гра ци ја. Ду нав ски ре ги он је ме ђу соб но 
по ве зан и за ви сан еко си стем ко ји са др жи ве ли ки део ди вље при-
ро де Евро пе, број не ту ри стич ке и кул тур не зна ме ни то сти, је дин-
стве ну кул тур ну ба шти ну. Гра де ћи се на пер спек ти ва ма зна чај них 
ис тра жи ва ња и ино ва ци ја, тр го ви на и пред у зе ћа ре ги о на мо гу да 
се на ђе на че лу кад је у пи та њу те ри то ри ја Европ ске Уни је. Зна ча-
јан део тран спор та би ће по ме рен са друм ског на реч ни са о бра ћај 
тј. на Ду на ву.3) Иако реч ни тран спорт Ду на вом има по тен ци ја ла а 
уну тра шњи плов ни пу те ви до но се до бит и еко ном ски и еко ло шки 
у од но су на коп не не или ва зду шне пу те ве, брод ски пре воз чи ни 
ма ње од 10 % пре во за у Ду нав ском ре ги о ну. Ме ђу тим, ин те гра-
ци је у Ду нав ском ре ги о ну но се са со бом из ве сне те шко ће, че сто 

2) Петар Веселиновић, Мирјана Кнежевић, „Регионални развој и демографски токови 
земаља југоисточне Европе“, у зборнику: Институционална решења и политика 
регионалног развоја (приредио: Зоран Аранђеловић), Економски факултет у Нишу, 
Ниш, 2009, стр. 90. 

3) Мирјана Кнежевић, Хармонизација путничког саобраћаја ЕУ-СРБИЈА, Економски 
факултет Универзитета у Крагујевцу, Крагујевац, 2007, стр. 40.
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усло вље не по ли тич ким од но си ма на од ре ђе ном ге о граф ском про-
сто ру или су, пак ре зул тат од ре ђе них кул тур них, на ци о нал них, ге-
о граф ских и слич них осо бе но сти. Не за ви сно од то га, ре ги о нал на 
са рад ња и ин те гра ци ја по ста ју део оп штих трен до ва раз во ја са вре-
ме ног све та и на чин оства ри ва ња еко ном ских и дру гих ци ље ва и 
ин те ре са зе ма ља и ре ги о на. Су прот но овим трен до ви ма, бал кан ске 
зе мље као део Ду нав ског ре ги о на у по след њој де це ни ји су о чи ле 
су се са су ко би ма ко ји су ово под руч је учи ни ли нај не ста бил ни-
јим под руч јем у Евро пи. Без об зи ра на то Ду нав ски ре ги он мо же 
да бу де про спе ри тет ни, без бед но и си гур но под руч је где се ва жна 
пи та ња од ин те ре са за цео ре ги он тре ти ра ју на је дин ствен и од го-
ва ра ју ћи на чин.

2. МЕ ТО ДЕ УС ПО СТА ВЉА ЊА ЈЕ ДИН СТВЕНИХ 
ПРА ВИ ЛА У ДУ НАВ СКОМ РЕ ГИ О НУ

Це ло куп но за ко но дав ство ЕУ је ве о ма обим но и сло же но. 
Ду нав ски ре ги он об у хва та др жа ве чла ни це ЕУ, зе мље ко је апли ци-
ра ју за члан ство у ЕУ, као и тре ће зе мље. На по чет ку XXI ве ка бал-
кан ске зе мље као би тан део Ду нав ског ре ги о на на ла зе се на исто-
риј ској пре крет ни ци. До га ђа ји по след њих го ди на го во ре у при лог 
оце не да ре ги о нал на са рад ња има до бру пер спек ти ву али и исти 
стра те шки циљ, пре све га за бал кан ске зе мље - при сту па ње Европ-
ској уни ји.4) Три зе мље Ду нав ског ре ги о на ко је се на ла зе на под-
руч ју Бал ка на: Бу гар ска, Ру му ни ја и Сло ве ни ја по ста ле су чла ни це 
Европ ске уни је, док дру ги круг зе ма ља ко ји чи не Бо сна и Хер це го-
ви на, Хр ват ска и Ср би ја по тен ци јал ни су кандидати. Ве ћи на њих 
су о ча ва се са слич ним про бле ми ма али са раз ли чи тим ре сур си ма 
ко ји су им на рас по ла га њу. Ду нав је те ма у ко јој се спа ја ју спољ-
ни (про цес про ши ре ња као и про цес ста би ли за ци је и при дру жи ва-
ња) и ин тер ни при о ри те ти Европ ске уни је (одр жи ви ре ги о нал ни 
раз вој, ко хе зи о на по ли ти ка Европ ске уни је). Ду нав ски ре ги он је 
област у ко јој мо же да се раз ви је по ја ча на си нер ги ја између раз ли-
чи тих по ли ти ка Европ ске уни је: тр го ви на, са о бра ћај и тран спорт, 
ту ри зам, по љо при вре да, за шти та око ли не, ре ги о нал на са рад ња.

Пр ви ко рак у ели ми ни са њу прав них ба ри је ра је ли бе ра ли-
за ци ја еко ном ских од но са за кљу чи ва њем би ла те рал них уго во ра 

4) Милорад Божић, „Регионализација и економски развој Балкана“, у зборнику: Културни 
и етнички идентитети у процесу глобализације и регионализације Балкана, (приредио:  
Љиљанa Митровић), Филозофски факултет у Нишу, Ниш, 2002, стр. 96; A.S. Wall-
den, „Regional Cooperation in the Balkans and in th Black Sea“, Међународни проблеми, 
Институт за међународну политику и привреду, Београд, бр. 3/2001, стр. 231.
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о сло бод ној тр го ви ни. Ор га ни зо ва њем ре ги о нал не зо не сло бод не 
тр го ви не ства ра се ин сти ту ци о нал на осно ва ко ја по го ду је раз во ју 
ме ђу на род них еко ном ских од но са и по спе шу је про цес да ље ин те-
гра ци је на свим ни во и ма. Овај про цес од ви ја се кроз про ду бљи ва-
ње ре ги о нал не са рад ње у ци љу сти ца ња пу но прав ног члан ства у 
Европ ској уни ји.5) У том сми слу ре ги о нал не иницијативе Европ ске 
уни је пред ста вља ју ком пле мен тар ну де лат ност за про цес пу не ин-
те гра ци је ко ја зах те ва мо би ли за ци ју прак тич но це ло куп не ад ми ни-
стра ци је, као и зна чај но по бољ ша ње ње ног де ло ва ња, по себ но на 
пла ну спро во ђе ња про пи са. Ср би ја је пот пи са ла Спо ра зум о ста-
би ли за ци ји и при дру жи ва њу ко јим се ус по ста вља зо на сло бод не 
тр го ви не из ме ђу Европ ске уни је и Ср би је. Ме ђу на род на еко ном ска 
по др шка ре ги о ну као и ја ча ње су бре ги о нал них ве за и са рад ње од 
кључ ног је зна ча ја за по вра так ста бил но сти и отва ра ње ду го роч-
ни јих пер спек ти ва за укљу чи ва ње За пад ног Бал ка на као це ли не у 
европ ске ин те гра ци о не то ко ве. У том ци љу Европ ска уни ја де лу-
је у прав цу по др шке раз во ју зе мље парт не ра и мо дер ни за ци је и 
ускла ђи ва ња ње ног за ко но дав ства са про пи си ма Европ ске уни је.6)

Спо ра зу ми ко ји ма Европ ска уни ја тре ћим др жа ва ма при-
зна је ста тус кан ди да та или по тен ци јал ног кан ди да та за члан ство 
у Европ ској уни ји, хар мо ни за ци ја на ци о нал них про пи са са про пи-
си ма Европ ске уни је не пред ста вља са мо обич ну уго вор ну оба ве-
зу већ и део прет при ступ не стра те ги је у сми слу убр за ња про це са 
при дру жи ва ња и при је ма у Европ ску уни ју. Је дан од раз ло га за хар-
мо ни за ци ју до ма ћих про пи са јесте и ства ра ње по вољ ни јег прав-
ног окру же ња за по сло ва ње до ма ћих при вред них су бје ка та на уну-
тра шњем тр жи шту.7) Сте пен уни форм но сти се раз ли ку је од јед ног 
о дру гог пи та ња, а ус по ста вља ње је дин стве них прав них пра ви ла 
спро во ди се ра зним ме то да ма, пре све га хар мо ни за ци јом про пи са 
др жа ва ко је ни су чла ни це Европ ске уни је са про пи си ма Европ ске 
уни је, уни фи ка ци јом прав них пра ви ла од по себ ног зна ча ја пу тем 
кон вен ци ја, билатералним спо ра зу ми ма и ра зним ак тив но сти ма 
Европ ске уни је кроз до но ше ње ди рек ти ва, стра те ги ја и ини ци ја-
тив них про гра ма у ци љу ин те гра ци је, раз во ја и са рад ње у Ду нав-
ском ре ги о ну. 

5) Закон о потврђивању Споразума о стабилизацији и придруживању, Службени гласник 
РС, бр. 83/2008.

6) Мирјана Кнежевић, „Утицај Споразума о стабилизацији и придруживању на привредни 
развој Србије“, у зборнику: Институционалне промене као детерминанта привредног 
развоја Србије, (приредио: Властимир Лековић), Економски факултет у Крагујевцу, 
2010,  стр. 324. 

7) Драгана Радојичић, „Хармонизација прописа у области слободе вршења услуга и Спо-
разум о стабилизацији и придруживању“, Изазови европских интеграција, Службени 
гласник, Београд, бр. 2009/3 стр. 58.
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Ка да се при сту па уни фи ка ци ји по ста вља се пи та ње ко ји об-
лик уни фи ка ци је иза бра ти. По ред уни фи ка ци је ко ја се спро во ди 
усва ја њем ме ђу на род них кон вен ци ја мо гу ћи мо де ли уни фи ка ци је 
су и јед но о бра зна пра ви ла, мо дел за ко ни, мо дел уго во ри ко ји са др-
же стан дард не кла у зу ле. Ме ђу на род не кон вен ци је као вид ме ђу на-
род ног за ко но дав ства сма тра ју се до ста „кру тим“ об ли ком уни фи-
ка ци је бу ду ћи да се мо ра ју ра ти фи ко ва ти на ни воу др жа ва да би 
се мо гле при ме њи ва ти. Оне су до ста не по де сне за бр зу про ме ну и 
при ла го ђа ва ње ко је је че сто нео п ход но ка да се ра ди о ма те ри ји тр-
го вин ског пра ва. Са дру ге стра не, зна чај на пред ност ме ђу на род них 
кон вен ци ја је у то ме да су оне нај о бу хват ни ји об лик уни фи ка ци је, 
по себ но зна ча јан ка да се ра ди о ма те ри ји тр го вин ског пра ва. Јед-
но о бра зна пра ви ла, као дру ги об лик уни фи ка ци је до ста су слич на 
ме ђу на род ним кон вен ци ја ма по ма те ри ји и на чи ну ње ног уре ђи ва-
ња.8) 

Мо дел за ко ни и мо дел (стан дард ни) уго во ри (са стан дард-
ним кла у зу ла ма) пред ста вља ју са вре ме ни је об ли ке уни фи ка ци је и 
до ста се ко ри сте у обла сти тр го вин ских уго во ра упра во због сво је 
ела стич но сти и по год но сти за при ме ну. Спе ци фи чан вид уни фи ка-
ци је у тр го вин ском пра ву пред ста вља ју во ди чи, од но сно смер ни це. 
Њи хо ва упо тре ба је на ро чи то зна чај на у обла сти ма и по пи та њи ма 
у ко ји ма не ма је дин стве них ре ше ња, већ по сто ји ви ше ал тер на тив-
них оп ци ја. Са мо утвр ђи ва ње и ана ли зи ра ње ви ше по ну ђе них оп-
ци ја ве о ма је зна чај но за уче сни ке у тр го вач ком по слу бу ду ћи да 
им пру жа нео п ход не ин фор ма ци је и ну ди ал тер на тив на ре ше ња. 
При ме на мо дел за ко на и стан дард них уго во ра не зах те ва ни ка кве 
спе ци јал не фор мал но сти, до вољ на је во ља уго вор них стра на ка. 
Ме ђу на род ним кон вен ци ја ма су уре ђе на пи та ња ме ђу на род не про-
да је ро бе и финансијског ле а син га; пла ћа ње пу тем до ку мен тар ног 
акре ди ти ва уре ђе но је јед но о бра зним пра ви ли ма; уни фи ка ци ја ма-
те ри је фран цхи синг по сло ва спро ве де на је до но ше њем Во ди ча; за 
мно ге тр го вач ке по сло ве по сто је стан дард ни уго во ри; што се пак 
оп штих пи та ња у ве зи са тр го вач ким уго во ри ма ти че, она су уни-
фи ци ра на усва ја њем (оп штих) на че ла.

Спе ци фи чан об лик уни фи ка ци је у тр го вин ском пра ву пред-
ста вља ју и на че ла. Да би на че ла мо гла да се сма тра ју ви дом уни-
фи ка ци је мо ра ју об у хва та ти нај ва жни је прин ци пе ве за не за од ре-
ђе но пи та ње или ин сти тут и мо ра ју би ти си сте ма ти зо ва на. Из ра ду 
(оп штих) на че ла обич но на се бе пре у зи ма ју спе ци ја ли зо ва не ор-

8) Иванка Спасић, „Међународна унификација трговинских уговора“, Архив за правне и 
друштвене науке, Савез удружења правника Србије, бр. 3-4/2006, стр. 1833; Иванка 
Спасић, Уговор о laesingu, Институт за упоредно право, Београд, 1990,  стр. 142.
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га ни за ци је или те ла из од ре ђе не обла сти. У са став јед но о бра зних 
тек сто ва мо гу би ти укљу че не и ко ли зи о не нор ме ко је одређују ко-
је ће се (до ма ће) пра во при ме ни ти на од ре ђе на пи та ња око ко јих 
ни је мо гла да бу де по стиг ну та са гла сност при ли ком са ста вља ња 
јед но о бра зног тек ста.9) При ме на јед но стра них ко ли зи о них нор ми 
при ли ком од ре ђи ва ња по ља при ме не уни форм них за ко на је по-
стао ве о ма по пу ла ран ме тод у ско ра шњем та ла су хар мо ни за ци је 
уго вор ног пра ва уну тар Европ ске уни је.10) Мо гу ће је да ће и по сте-
пе ним на по ри ма су бје ка та за ин те ре со ва них за уни фи ка ци ју, а на-
ро чи то евро пе и за ци јом прав нич ког обра зо ва ња до ћи до истин ског 
при бли жа ва ња си сте ма.

3. ОБЛА СТИ ОД ПО СЕБ НОГ ИН ТЕ РЕ СА  
ЗА ЈЕДИНСТВЕ НО ПРАВ НО 
РЕГУЛИСА ЊЕ У РЕ ГИ О НУ

Ја ча ње вла да ви не пра ва, по себ но пра во су ђа и бор бе про тив 
ор га ни зо ва ног кри ми на ла и ко руп ци је кључ ни је иза зов за ве ћи-
ну зе ма ља у Ду нав ском ре ги о ну. Ви дљи ви ре зул та ти ко ји до но се 
одр жи ва по бољ ша ња у обла сти вла да ви не пра ва, ва жан су еле мент 
за пре ла зак у на ред ну фа зу про це са при дру жи ва ња Европ ској уни-
ји. Про цес ли бе ра ли за ци је ви зног ре жи ма по ка зао је де ло твор ност 
при сту па ко јим се утвр ђу ју кон крет ни и спе ци фич ни ре форм ски 
зах те ви, чи ме се зе мља ма у ре ги о ну омо гу ћа ва да бо ље усме ре сво-
је на по ре. Ин тен зи ви ра не су ак тив но сти ко ји ма се ус по ста вља ју 
ди рект ни кон так ти из ме ђу су ди ја, ту жи ла ца и дру гих струч ња ка 
из обла сти кри вич ног пра ва, упра вља ња гра ни ца ма и ми гра ци ја из 
др жа ва чла ни ца и њи хо вих ко ле га у дру гим зе мља ма. Ин тен зи ви-
ра на пра во суд на и по ли циј ска са рад ња у ре ги ји са др жа ва ма чла-
ни ца ма Европ ске уни је оси гу ра ва сред ства за ре ша ва ње про бле ма 
пре ко гра нич ног кри ми на ла у то ку прет при ступ ног пе ри о да. Зе мље 
Ду нав ског ре ги о на ко је пре фе ри ра ју члан ство у Европ ској уни ји 

9) Једнообразна правила о уговору о међународном железничком превозу путника и 
пртљага (CIV), Службени лист СФРЈ Међународни уговор, бр. 8/84, Службени гласник 
РС, бр. 102/07, чл. 47. ст. 1. садрже неколико колизионих норми. Једна од њих предвиђа 
да одговорност железнице за штету проузроковану закашњењем или укидањем воза или 
губитком везе, подлеже законима и прописима државе у којој се случај десио. 

10) Скоро свака директива (упутство) у области уговорног права садржи једностране коли-
зионе норме којима одређује свој домашај. Римска конвенција о меродавном праву за 
уговорне обавезе (1980) даје предност таквим колизионим нормама садржаним у секун-
дарном законодавству ЕЗ. То значи, уколико се овај тренд настави да ће двостране коли-
зионе норме на крају бити замењене систематском применом lex fori. 
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има ју за да так да по стиг ну кон крет не ре зул та те у бор би про тив ор-
га ни зо ва ног кри ми на ла и ко руп ци је и ре фор ми пра во су ђа. 

За вла да ви ну пра ва и уна пре ђе ње упра вља ња од кључ не је 
ва жно сти про фе си о нал на др жав на слу жба без по ли тич ког ути ца ја. 
Ре фор ма јав не упра ве је при о ри тет у зе мља ма об у хва ће ним про-
це сом про ши ре ња од ко јих се ве ћи на њих на ла зи у раз ли чи тим 
ста ди ји ма из град ње др жа ве. Од кључ не је ва жно сти ус по ста вља не 
прав ног окви ра и ње го во спро во ђе ње.11) Ка ко би би ле одр жи ве, ре-
фор ме се мо ра ју угра ди ти у по сто је ће др жав не струк ту ре и узе ти у 
об зир по се бан со ци јал ни и упра вљач ки кон текст. 

Већ по сто ји од ре ђен, ма да огра ни чен скуп прав них нор ми 
ко ја се са пра вом мо гу на зва ти „европ ско уго вор но пра во“. Овај 
скуп пра ви ла, иако над на ци о нал ног по ре кла још увек се на ла зи на 
ни воу на ци о нал них др жа ва. У не ким слу ча је ви ма обез бе ђе но је 
ње го во јед но о бра зно ту ма че ње, а у не ким ни је. По крет за уни фи-
ка ци ју Европ ског уго вор ног пра ва, прак са хар мо ни за ци је и де ба та 
о по тре би до но ше ња Европ ског за ко ни ка о уго во ри ма до при не ла је 
на стан ку иде је да би пра ви Европ ски гра ђан ски за ко ник, оба ве зу ју-
ћи за све др жа ве чла ни це мо гао би ти аде кват но ре ше ње. По сто је ће 
уго вор но пра во до не то углав ном у обла сти за шти те по тро ша ча12) 
је пред мет ре ви зи је а мо жда и ко ди фи ка ци је, да би се от кло ни ле 
по сто је ће не до след но сти, по пу ни ле пра зни не и за ко но дав ство по-
јед но ста ви ло.13) При ме ном уни форм ног за ко на  пре ва зи шао би се 
про блем „за тво ре но сти“ ме то да уни фи ка ци је пу тем кон вен ци ја 
пре ма ко јем се уни фи ко ва не нор ме при ме њу ју са мо у слу ча ју ка да 
обе уго вор не стра не при па да ју др жа ва ма уго вор ни ца ма.14)

По ред уни фи ка ци је у обла сти уго вор ног пра ва, хар мо ни зу ју 
се и прав на пра ви ла ко ја се од но се на сек тор услу га. Уни фи ка ци јом 
прав них нор ми у обла сти услу га пру жа се прав но ва ља на за шти та 
ко ри сни ци ма услу га и пре ва зи ла зи прав на не јед на кост у по ло жа ју 
да ва о ца и ко ри сни ка услу га. Ди рек ти ва о услу га ма на уну тра шњем 

11) „Дунав-Најјача веза са Европском унијом“, Дунавска стратегија Европске уније и 
доприноси - Србије, Закључци и препоруке, Привредна Комора Србије, 2011, Интернет,  
http://www.emins.org/sr/aktivnosti/projekti/dunav/zakljucci_i_preporuke.pdf

12) Јелена Вилус, Правна заштита потрошача-упоредноправна студија с посебним ос-
вртом на права потрошача у Европској унији, Институт за упоредно право и ECO-
TECH, Београд-Сремска Митровица, 1996, стр. 47.

13) Мирјана Кнежевић, „Заштита потрошача“, у зборнику: Oд caveat emptor дo caveat ven-
ditor, (приредио: Миодраг Мићовић), Правни факултет Универзитета у Крагујевцу, 
Крагујевац, 2009, стр. 139.

14) Иванка Спасић, „UNIDROIT – допринос унификацији неких од најважнијих питања 
међународног трговинског права“, Страни правни живот, Институт за упоредно 
право, Београд, бр. 2/2009, стр. 35.
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тр жи шту ус по ста вља оп шти прав ни оквир за низ услу га узи ма ју-
ћи у об зир раз ли чи те ка рак те ри сти ке сва ке де лат но сти или стру ке 
и њи хов си стем уна пре ђе ња.15) Уго вор из Ма стрих та из 1993. го-
ди не16) и Ам стер дам ски уго вор о Европ ској уни ји из 1997. го ди не 
у сво јим од ред ба ма го во ри о пра ву по тро ша ча на ин фор ма ци ју и 
обра зо ва ње, као и о за шти ти ње го вих без бе до но сних, здрав стве них 
и еко ном ских ин те ре са.17) Де лат ност за јед ни це у обла сти за шти те 
по тро ша ча се раз ви ја ла у прав цу до но ше ња по ве ља и ве ли ког бро-
ја ди рек ти ва.18) У ди рек ти ва ма је дат ми ни мум пра ва и од го вор но-
сти ко ји не ли ми ти ра ни јед но на ци о нал но за ко но дав ство у по гле ду 
ње го вог ве ћег и ши рег од ре ђе ња и по ста вља ња.19) Си стем за шти те 
по тро ша ча у Европ ској уни ји, кроз по ста вља ње прин ци па ви со ког 
ни воа за шти те, са раз во јем по чи ње још у Рим ском уго во ру о осни-
ва њу ЕЕЗ из 1957. го ди не.20) 

Нај ве ћи сте пен ин те гра ци је ус по ста вљен је у обла сти прав-
ног ре жи ма пло вид бе Ду на вом.21) Кон вен ци ја о ре жи му пло вид бе 
на Ду на ву усво је на је 18. 08.1948. го ди не на ди пло мат ској кон фе-

15) Directive 2006/123/EC of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006 
on services in the internal market OJ L 376, 27.12.2006; Council Directive 90/314/EEC of 13 
June 1990 on package travel, package holidays and package tours OJ L 158, 23.6.1990; Direc-
tive 94/47/EC of the European Parliament and the Council of 26 October 1994 on the protec-
tion of purchasers in respect of certain aspects of contracts relating to the purchase of the right 
to use immovable properties on a timeshare basis OJ L 280, 29.10.1994; Directive 2008/122/
EC of the European Parliament and of the Council of 14 January 2009 on the protection of 
consumers in respect of certain aspects of timeshare, long-term holiday product, resale and 
exchange contracts (Text with EEA relevance), OJ L 33, 3.2.2009.

16) The Treaty on European Union is signed in Maastricht on 7 February 1992 and enters into 
force on 1 November 1993. OJ C 326, 26.10.2012.

17) Члан 153. Амстердамског уговора и члан 129а Мастрихтског уговора.

18) Council Directive 87/357/EEC of 25 June 1987 on the approximation of the laws of the Mem-
ber States concerning products which, appearing to be other than they are, endanger the health 
or safety of consumers, OJ L 192, 11.7.1987; Directive 2001/95/EC of the European Parlia-
ment and of the Council of 3 December 2001 on general product safety (Text with EEA 
relevance), OJ L 11, 15.1.2002; Directive 2000/31/EC of the European Parliament and of the 
Council of 8 June 2000 on certain legal aspects of information society services, in particular 
electronic commerce, in the Internal Market (‘Directive on electronic commerce’), OJ L 178, 
17.7.2000;  Directive 2005/29/EC of the European Parliament and of the Council of 11 May 
2005 concerning unfair business-to-consumer commercial practices in the internal market 
and amending Council Directive 84/450/EEC, Directives 97/7/EC, 98/27/EC and 2002/65/
EC of the European Parliament and of the Council and Regulation (EC) No 2006/2004 of the 
European Parliament and of the Council (‘Unfair Commercial Practices Directive’) (Text with 
EEA relevance), OJ L 149, 11.6.2005.

19) Schulte-Nolke H., Twigg-Flesner C., Ebers M., EC Consumer Law Compendium - Compara-
tive Analysis, 2008,  str. 778, Internet, http://ec.europa.eu/consumers/cons_int/safe_shop/ac-
quis/index_en.htm

20) Treaty establishing the European Economic Community, Internet, http://www.dei.gov.ba/do-
kumenti/default.aspx?id=4893&langTag=bs-BA

21) Закон о пловидби и лукама на унутрашњим водама, Службени гласник РС, бр. 73/2010.  
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рен ци ји у Бе о гра ду.22) Циљ Кон вен ци је је да обез бе ди сло бод ну 
пло вид бу на Ду на ву у скла ду са ин те ре си ма и су ве ре ним пра ви ма 
по ду нав ских зе ма ља као и да обез бе ди кон со ли да ци ју ме ђу на род-
них еко ном ских и кул тур них ве за, а Ду нав ска ко ми си ја има за за да-
так да про мо ви ше ак тив но сти ко ји ма се под сти че раз вој сло бод не 
пло вид бе на ре ци Ду нав. 

По ред про це са са рад ње на Ду на ву ко ји има еле мен те по-
ли тич ке ини ци ја ти ве, низ дру гих ин сти ту ци ја и ор га ни за ци ја, 
укљу чу ју ћи мно га те ла Европ ске уни је ба ве се ши ро ким спек тром 
ак тив но сти у ве зи са ре ком Ду нав. Је дан број ор га ни за ци ја спе ци-
ја ли зо ван је за од ре ђе не аспек те, као што су Ду нав ска ко ми си ја, 
Ме ђу на род на ко ми си ја за за шти ту ре ке Ду нав (IC PDR), Управ ни 
од бор па не вроп ског пут ног ко ри до ра VII и Рад на за јед ни ца по ду-
нав ских ре ги о на.23) Тре ба по ме ну ти и ор га ни за ци је чи је де ло ва-
ње ути че на Ду нав ски ре ги он у ши рем сми слу – CEI (The Central 
European Initiative), CEFTA (Central European Free Trade Area). 
Европ ски спо ра зум о глав ним уну тра шњим плов ним пу те ви ма од 
ме ђу на род ног зна ча ја (AGN)24) усво јен је 1996. го ди не у Же не ви и 
сту пио је на сна гу 1999. го ди не. До са да га је пот пи са ло 17 др жа ва, 
а ра ти фи ко ва ло њих 13. Циљ AGN-а је утвр ди ти је дин стве не тех-
нич ке и опе ра тив не па ра ме тре за из град њу, мо дер ни за ци ју, об но ву 
и функ ци о ни са ње плов них пу те ва пред о дре ђе них за ме ђу на род ни 
реч ни про мет, је дин стве ну ин фра струк ту ру и опе ра тив не па ра ме-
тре ко ји ма би они тре ба ли од го ва ра ти. Ула ском у AGN, вла де се об-
ве зу ју на раз вој и из град њу њи хо вих уну тра шњих плов них пу те ва 
и лу ка од ме ђу на род ног зна ча ја у скла ду с је дин стве ним усло ви ма 
до го во ре ним у окви ру њи хо вих ин ве сти циј ских про гра ма.

Од зна ча ја за пре воз уну тра шњим во да ма је и тзв. Espoo кон-
вен ци ја25) чи ји се Ак циј ски про грам фо ку си ра на пет стра те шких 
и под јед на ко ва жних под руч ја и то на ства ра ње по вољ них усло ва 
за услу ге и но ва тр жи шта, мо дер ни за ци ју фло те, а по себ но ње не 

22) Proposal for a Council Decision on the signing of the Amending Protocol to the Conven-
tion regarding the Regime of Navigation on the Danube of 18 August 1948 (Belgrade Con-
vention) COM/2008/0700 final; Потписници су били: Аустрија, Бугарска, Хрватска, 
Немачка, мађарска, Молдавија, Словачка, Румунија, Русија, Украјина, Југославија. 
На Конференцији су учествовале и САД, Француска и Велика Британија. САД су 
гласале против усвајања Конвенције, док су последње две земље одбиле да гласају са 
образложењем да Статут Дунава из 1921. године и даље важи.

23) Душко Лопандић, Jasminka Кроња, Регионалне иницијативе и мултилатерална сардања 
на Балкану, Европски покрет у Србији, Београд, 2010, стр. 161. 

24) Еuropean Agre e ment on Main In land Wa ter ways of In ter na ti o nal Im por tan ce AGN, ECE/
TRANS/120/Rev.1. 

25) Con ven tion on En vi ron men tal Im pact As ses sment in a Tran sbo un dary Con text (Espoo,1991), 
In ter net, http://www.une ce.org/env/eia/abo ut/eia_text.html
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мо гућ но сти у по гле ду за шти те жи вот не сре ди не и уну тра шњу пло-
вид бу. Европ ски спо ра зум о ме ђу на род ном пре во зу опа сног те ре та 
уну тра шњим плов ним пу те ви ма (ADN)26) је ус по ста вљен ка ко би 
се оси гу рао ви сок ни во си гур но сти за ме ђу на род ни пре воз опа сног 
те ре та уну тра шњим плов ним пу те ви ма, за шти та жи вот не сре ди не 
спре ча ва њем би ло ка квог за га ђе ња до ко јег мо же до ћи услед не-
зго де за вре ме та квих пре во за, као и да би се олак шао ме ђу на род-
ни тран спорт и тр го ви на.27) Про пи си у при ло гу Спо ра зу ма са др же 
тех нич ке зах те ве за ме ђу на род ни пре воз опа сног те ре та и па ке та 
у то ва ру на пло ви ли ма уну тра шње пло вид бе и тан ке ри ма, као и 
је дин стве не од ред бе ко је се од но се на из град њу и функ ци о ни са ње 
та квих пло ви ла. Они та ко ђе ус по ста вља ју међународне зах те ве и 
про це ду ре у по гле ду ин спек ци је, из да ва ње одо бре ња, при зна ва ње 
кла си фи ка циј ских дру шта ва, над зор и обу ку струч ња ка. 

Кон вен ци ја о за шти ти ре ке Ду нав, тзв. Со фиј ска Кон вен ци-
ја обез бе ђу је за шти ту, уна пре ђе ње и ра ци о нал но ко ри шће ње во да, 
пре вен тив не ме ре за кон тро лу ри зи ка као и сма ње ње за га ђе ња на 
то ку Ду на ва.28) 

Као те ло ко је се ста ра о при ме ни Со фиј ске кон вен ци је осно-
ва на је 1998. го ди не Ме ђу на род на ко ми си ја за за шти ту ре ке Ду нав 
(In ter na ti o nal Com mis sion for Da nu be Pro tec tion - IC PDR). Берн ска 
кон вен ци ја, Кон вен ци ја о за шти ти европ ских ди вљих вр ста и при-
род них ста ни шта29) про мо ви ше са рад њу из ме ђу др жа ва пот пи сни-
ца у ци љу очу ва ња ди вље фло ре и фа у не и њи хо вих при род них 
ста ни шта и за шти ту угро же них вр ста. Кон вен ци ја о би о ди вер зи-
те ту30) има за циљ очу ва ње би о ди вер зи те та, и јед на ку ко рист за 

26) Слу жбе ни гла сник РС, бр. 3/2010.

27) ADN је до нет 25. ма ја 2000. го ди не у Же не ви на Ди пло мат ској кон фе рен ци ји у за јед-
нич кој ор га ни за ци ји Ује ди ње них на ци ја за Евро пу (UNE CE) и Цен трал не ко ми си је за 
пло вид бу на Рај ни (CCNR). Са др жа ва ма уго вор ни ца до са да: Аустри ја, Бу гар ска, Ма-
ђар ска, Лук сем бург, Хо лан ди ја и Ру си ја спо ра зум је су пио на сна гу 2008. го ди не.

28) Кон вен ци ју је 29. ју на 1994. го ди не пот пи са ло 11 др жа ва по ду нав ског ре ги о на, али су јој 
се у на ред ним го ди на ма при дру жи ле још три зе мље, ме ђу ко ји ма и Ре пу бли ка Ср би ја. 
С об зи ром на то да је пот пи са на у Со фи ји, у Бу гар ској по не кад се на зи ва и Со фиј ска 
кон вен ци ја. Сту пи ла је на сна гу 1998. го ди не. За кон о по твр ђи ва њу Кон вен ци је о са рад-
њи за за шти ту и одр жи во ко ри шће ње ре ке Ду нав, Слу жбе ни лист СЦГ, Ме ђу на род ни 
уго во ри, бр. 4/2003.

29) Слу жбе ни гла сник РС - Ме ђу на род ни уго во ри, бр. 102/2007. 
 Усво је на у Бер ну 19. сеп тем бра 1979. го ди не сту пи ла је на сна гу 1. ју на 1982. Пот пи са ло 

је 39 чла ни ца Са ве та Евро пе, за јед но с Европ ском уни јом; За кон о по твр ђи ва њу Кон вен-
ци је о очу ва њу европ ске ди вље фло ре и фа у не и при род них ста ни шта. 

30) Кон вен ци ја о би о ди вер зи те ту пот пи са на је 1992. го ди не. Ра ти фи ко вло је 196 зе ма ља 
ши ром све та – укљу чу ју ћи Европ ску уни ју, као и све уго вор не стра не IC PDR-a. За кон о 
по твр ђи ва њу Кон вен ци је о би о ло шкој ра зно вр сно сти, Слу жбе ни лист СРЈ Ме ђу на род-
ни уго во ри, бр. 11/2011.
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све чла ни це а ко ја про из и ла зи из ко ри шће ња ге нет ских ре сур са. 
Рам сар кон вен ци ја, Кон вен ци ја о мо чва ра ма, пот пи са на у Рам са ру, 
Иран, 1971. го ди не и на сна зи од 1975. го ди не, пред ста вља пру жа 
оквир за на ци о нал но де ло ва ње и међународну са рад њу за очу ва ње 
и ко ри шће ње мо чвар них ста ни шта и њи хо вих ре сур са. То је нај ста-
ри ји ме ђу на род ни спо ра зум на све ту о очу ва њу, с ци љем одр жи вог 
ко ри шће ња мо чвар них ста ни шта за чо ве чан ство без ре ме ће ња при-
род них свој ста ва еко си сте ма. Око 80 мо чва ра у сли ву ре ке Ду нав 
укљу че но је у по пис Рам сар под руч ја.

У окви ру Европ ске за јед ни це у ко јој ве ћи на се кун дар ног за-
ко но дав ства у обла сти уго во ра има им пе ра тив ни ка рак тер, до не то 
је ви ше ди рек ти ва о за шти ти во да. Ди рек ти ва ЕУ о во да ма 2000/60/
EC (EU WFD) нај зна чај ни ја је у за шти ти по вр шин ских и под зем-
них во да и укљу чу је 13 зе ма ља Ду нав ског ре ги о на ме ђу ко ји ма има 
и оних ко је ни су чла ни це Европ ске уни је.31) До 2015. го ди не мо ра ју 
се по сти ћи глав ни ци ље ви Ди рек ти ве, до бро еко ло шко и до бро хе-
миј ско ста ње по вр шин ских вод них те ла у це ли ни или до бар еко ло-
шки по тен ци јал и до бро хе миј ско ста ње за по себ не слу ча је ве код 
зна чај но мо ди фи ко ва них и ве штач ких вод них те ла. 

Хар мо ни за ци ја про пи са у обла сти за шти те жи вот не сре ди-
не ре ги о ну до сти гла је за до во ља ва ју ћи ни во, али по ред из град ње 
ин сти ту ци ја и до но ше ња за ко на, ин ве сти ра ње у но ве тех но ло ги-
је је од по себ ног зна ча ја са ре ша ва њем про бле ма ква ли те та во де, 
пре ко мер ног цр пље ње во де, по се до ва ње пре чи шћи ва ча. Ве ли ки 
иза зов у том по гле ду мо гла би би ти IPPC (In te gra ted Pol lu tion Pre-
ven tion and Con trol) ди рек ти ва, ко ја оба ве зу је нај ве ће ин ду стриј ске 
за га ђи ва че на до зво ле за де ло ва ње, са ци љем при ме не про пи са о 
упо тре би чи сти јих тех но ло ги ја и ефи ка сном ко ри шће њу енер ги-
је.32) Због то га је европ ска ре гу ла ти ва нео п ход на, али исто та ко и 
ње на до след на при ме на.

4. НО СИ О ЦИ АК ТИВ НО СТИ УС ПО СТА ВЉАЊА 
ЈЕ ДИН СТВЕ НЕ ПРАВ НЕ РЕ ГУ ЛА ТИ ВЕ

Ди на ми ка ин те гра ци ја усло вље на је сте пе ном ста бил но сти 
ин сти ту ци ја у државама Ду нав ског ре ги о на. Ну жан пред у слов 
успе ха про це са европ ске ин те гра ци је је сте по ли тич ки кон сен зус 
о по тре би при дру жи ва ња Европ ској уни ји. Про цес европ ске ин-

31) Di rec ti ve 2000/60/EC of the Euro pean Par li a ment and of the Co un cil of 23 Oc to ber 2000 
esta blis hing a fra me work for Com mu nity ac tion in the fi eld of wa ter po licy  OJ L 327.

32) Di rec ti ve 2008/1/EC of the Euro pean Par li a ment and of the Co un cil of 15 Ja nu ary 2008 con-
cer ning in te gra ted pol lu tion pre ven tion and con trol (Co di fied ver sion) (Text with EEA re le-
van ce OJ L 24. 
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те гра ци је од тре нут ка утвр ђи ва ња по ли тич ке во ље за члан ство у 
Европ ској уни ји до мо мен та сту па ња у пу но прав но члан ство об-
у хва та стра те шки кон ци пи ра но спро во ђе ње си стем ских ре фор-
ми као и низ по ли тич ких ак тив но сти ко је има ју за циљ по др шку 
европ ским ин те гра ци ја ма. Кључ ни ак тер про це са европ ске ин те-
гра ци је је из вр шна власт ко ја је овла шће на да до но си нај зна чај ни је 
по ли тич ке од лу ке на уну тра шњем и на спољ но по ли тич ком пла ну. 
Уло га Вла де као но си о ца про це са про из и ла зи из ње них устав них 
овла шће ња и из струк ту ре Европ ске уни је. Европ ска уни ја је у 
осно ви фор ми ра на као ме ђу вла ди на ор га ни за ци ја и по том прин-
ци пу и да нас функ ци о ни ше. Ко му ни ка ци ја Европ ске уни је пре ма 
вла да ма др жа ва чла ни це се одвија пре ко Европ ске Ко ми си је ко ја 
до но си од лу ке у ве зи при је ма но вих чла ни ца. Уло га пар ла мен та 
се мо же по сма тра ти са не ко ли ко аспе ка та. У про це су европ ске ин-
те гра ци је пар ла мент се по ја вљу је пре све га кроз сво ју при мар ну 
за ко но дав ну ак тив ност и бор бу парламентарних стра на ка око иде је 
и по тре бе европ ских ин те гра ци ја а за тим и кроз спољ но по ли тич ку 
уло гу парламентарне ди пло ма ти је у про це су европ ске ин те гра ци-
је.33) Те ла за са рад њу, као што су Ду нав ска ко ми си ја и Ме ђу на род на 
ко ми си ја за за шти ту ре ке Ду нав ба ве се спе ци фич ним пи та њи ма. 
У бу ду ће све ви ше ће се по ста вља ти и пи та ње ко хе рент ни је и ја че 
ин сти ту ци о нал не и спе ци фич не са рад ње зе ма ља За пад ног Бал ка на 
са Европ ском уни јом пу тем ре ги о нал них ини ци ја ти ва. Ти ме би се 
пре ва зи шао јаз ко ји по сто ји из ме ђу по тре бе за тран сна ци о нал ним 
ре гу ли са њем од ре ђе них пи та ња (од жи вот не сре ди не до пре ла ска 
гра ни ца) и још увек не из ве сног мо мен та ши ре ња ЕУ у овај ре ги-
он, а то се не мо же по сти ћи ако се на по ри за у ста ве на гра ни ца ма 
Европ ске уни је.

Сво ју за ин те ре со ва ност за Ду нав ски ре ги он Европ ска уни ја 
је до ка за ла из ра дом Стра те ги је за раз вој и са рад њу у окви ру Ду-
нав ског ре ги о на до 2020. го ди не. Европ ска ко ми си ја је 8. ју на 2009. 
го ди не до би ла ман дат од Са ве та Европ ске уни је за из ра ду За јед-
нич ке све о бу хват не стра те ги је за По ду на вље. Срж Стра те ги је је 
до след ност у од но су на за ко но дав ство и по ли ти ку Европ ске Уни је. 
Стра те ги ја се ба ви пра зни на ма у им пле мен та ци ји и прак тич ним 
или ор га ни за ци о ним по те шко ћа ма ко је до во де до то га да ре зул та ти 
из о ста ну, по др жа ва бо љу при ме ну оба ве за из за ко на Европ ске уни-
је, по себ но у од но су на је дин стве но тр жи ште и жи вот ну око ли ну. 
Та ко ђе до при но си по ли ти ци у обла сти тран спор та ко ји се на ла зе 
у про це су ре ви зи је, за тим енер гет ске мре же, стра те ги ји за је дин-
стве но тр жи ште. 

33) Ксе ни ја Ми ли во је вић, „Зна чај пар ла мен та у про це су европ ских ин те гра ци ја“, Иза зо ви 
европ ских ин те гра ци ја, Слу жбе ни гла сник, бр. 3/2009, стр. 19.
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Ду нав ска стра те ги ја се за сни ва на три сту ба. Пр ви стуб стра-
те ги је об у хва та ак тив но сти на по ве зи ва њу ма кро ре ги о на од но сно 
уна пре ђе њу са о бра ћај них ве за (про ду же ње пру га, ауто пу те ва и ме-
ре за уна пре ђе ње плов но сти Ду на ва), раз вој ре ги о нал них аеро дро-
ма и лу ка на Ду на ву. Дру ги стуб стра те ги је је еко ло шки и усред сре-
ђен је на по ве зи ва ње, про спе ри тет и ин сти ту ци о нал ни ка па ци тет 
заштите жи вот не сре ди не (ква ли тет во де и ва зду ха). Тре ћи стуб је 
из град ња про спе ри те та, од но сно раз вој дру штва и ино ва ци ја, пру-
жа ње мо гућ но сти на уч ним ин сти ту ци ја ма, уни вер зи те ти ма ис тра-
жи вач ким цен три ма и пред у зе ћи ма да ис ко ри сте свој по тен ци јал, 
про мо ви са ње ме ђу др жав не и ме ђу ре ги о нал не са рад ње. Стра те ги-
ја Европ ске уни је за Ду нав ски ре ги он мо же зна чај но да до при не-
се оства ре њу бо ље ко ор ди на ци је из ме ђу ре ги о нал них и ло кал них 
вла сти и ор га ни за ци ја ко је де лу ју у Ду нав ском ре ги он уз обез бе-
ђи ва ње про спе ри те та, одр жи вог раз во ја, отва ра ња рад них ме ста 
и без бед но сти у овој обла сти. Кон крет на фор ма са рад ње за ви си 
од из град ње прав ног окви ра у свим ду нав ским зе мља ма у раз во ју. 
За кљу чак је да би јав ни сек тор тре ба ло да обез бе ди усло ве, ин-
фра струк ту ру и ус по ста вље ње прав ног окви ра ко ји би укло нио све 
потешкоће и ба ри је ре у тран спор ту ро бе, али и кре та њу љу ди и 
раз ме не услу га.
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Mir ja na B. Kne ze vic

ESTA BLIS HING SIN GLE LE GI SLA TION  
IN THE DA NU BE RE GION - A CHAL LENGE 

FOR EURO PEAN IN TE GRA TI ONS

Re su me
The Da nu be re gion is fun cti o nally in ter con nec ted area de fi ned 

by the ri ver ba sin. The co un tri es in the re gion ha ve dif fe rent hi sto ric 
bac kgro und. The ru le of law, tran spa rency, de moc racy, mar ket eco-
nomy and ove rall po li ti cal sta bi lity are now emer ging in what are dif-
fe rent systems and tra di ti ons. The law har mo ni za tion pro cess, espe ci-
ally in the fi eld of con tract law, has ex pan ded to the Da nu be re gion. 
Ser bia, which has of fi ci ally ap plied for the mem ber ship in the EU, has 
a re la ti vely long way to go. The ac ti vi ti es of the Sta bi lity pact of the 
So uth-East Euro pe and the Com mit tee for re gi o nal co o pe ra tion ha ve 
bo o sted the num ber of pro jects and forms of co o pe ra tion at the lo cal 
and re gi o nal le vel. One of the re sults of this pro cess is the adop tion of 
the Com mon Da nu be stra tegy of the Euro pean Union. This is the first 
stra tegy in which Ser bia was in vol ved from the very be gin ning, and in 
which it will par ti ci pa te as a part ner in the sa me man ner as all the Mem-
ber Sta tes. Thro ugh Euro pean ini ti a ti ve, pro jects and stra te gi es for the 
Da nu be re gion, Ser bia can sig ni fi cantly im pro ve co o pe ra tion with the 
ne ig hbo ring co un tri es and in tro du ce Euro pean stan dards in many fi elds.

Po li ti cal and eco no mic in te gra ti ons, pri ma rily esta blis hment of 
sin gle le gal re gu la tion in the are as of spe cial in te rest (tra de, ser vi ces, 
tran sport, en vi ron ment) in the Da nu be re gion, wo uld fa ci li ta te ac cess 
to the Euro pean mar ket, in cre a se cho i ce of go ods and re du ce pri ces in 
a the co un tri es of the re gion stri ving to be co me mem bers of the EU, 
in clu ding Ser bia. On the ot her hand, the Mem ber Sta tes wo uld be ne fit 
from such in te gra tion as it pro vi des a steady and pro spe ro us de ve lop-
ment in the re gion which is of spe cial im por tan ce for the Euro pean 
Union and its furt her en lar ge ment. Whet her it is pos si ble to over co me 
all the chal len ges fa ced by the Euro pean Union in the Da nu be re gion 
re ma ins to be seen. 
Key words: Da nu be re gion, Euro pean in te gra ti ons, le gi sla tion

* Овај рад је примљен 19. јануара 2015. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 09. марта 2015. године.
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ГЛОБАЛИЗАЦИЈА - АНАЛОГИЈА 
С ПРОШЛИМ ВРЕМЕНИМА

Сажетак
У свом ра ду аутор ис тра жу је раз вој фе но ме на гло ба ли за ци је 

ус по ста вља ју ћи при то ме ана ло ги је с про шлим вре ме ни ма: Ста ром 
Грч ком, Рим ском им пе ри јом итд. Раз ло зи про па сти ових им пе ри ја 
су умно го ме слич ни са од ре ђе ним по ја ва ма у са вре ме ном свет ском 
дру штву па се мо гу вр ши ти раз ли чи те ком па ра тив не ана ли зе. Ме-
ђу тим, им пе ри је из слич них раз ло га ула зе у кри зу и на кра ју про-
па да ју. Реч је о ге о по ли тич ким за јед ни ца ма чи ја по ја ва и век има ју 
сво је за ко ни то сти. Је дин стве ни еко ном ски про стор, је дин стве на 
ва лу та, не по сто ја ње ца ри на, уни фи ци ра на тр го ви на и фи нан си је, 
уну тра шња за ви сност из ме ђу те ри то ри ја, умно го ме под се ћа ју на 
од ли ке са вре ме не гло ба ли за ци је. Упра во мно ге кон тро вер зе про-
из и ла зе из раз ли чи тих ин те ре са им пе ри ја и њи хо вих ко ло ни ја. 
Основ ни ме то ди ко ји ма се аутор ко ри сти у свом ра ду су исто риј-
ски, ком па ра тив ни, ди ја лек тич ки и ме тод ана ли зе са др жа ја.
Кључ не ре чи: гло ба ли за ци ја, им пе ри ја, ана ло ги ја, ко ло ни ја ли зам

Гло бал ни про це си има ју сво ју ево лу ци ју и осо бе но сти ко је 
се по на вља ју у за ви сно сти од про ме на ко је се до га ђа ју на пла не-
ти. Свет ски ра то ви и ре во лу ци је увек су би ли ве сни ци со ци јал них 
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тран сфор ма ци ја гло бал ног ка рак те ра ко ји су на раз ли чи те на чи не 
ути ца ли на суд би ну ци ви ли за ци је убр за ва ју ћи или успо ра ва ју ћи 
њен раз вој. Исто риј ски ду а ли зам гло бал них про це са на тај на чин 
их чи ни кон тро верз ним али и објек тив ним и при род ним еле мен-
ти ма со ци јал не ево лу ци је чо ве чан ства. Гло ба ли за ци ја је „сло жен 
ви ше план ски фе но мен, ко ји је ком плек сан, али и објек ти ван при-
род но и сто риј ски про цес“1). Гло ба ли за ци ју је не мо гу ће по сма тра ти 
ван еко ном ских и по ли тич ких до га ђа ња. Ус по ста вља ње би ло ка кве 
ана ло ги је ни је мо гу ће без од го во ра на пи та ње шта је то гло ба ли за-
ци ја. По јед ној од мно гих де фи ни ци ја то је „је дин стве ни еко ном-
ски про стор где је за сту пље на сло бод на тр го ви на, где функ ци о-
ни ше сло бод но тр жи ште ра да, је дин стве но фи нан сиј ско тр жи ште 
ко је бри ше на ци о нал не гра ни це а све је то ори јен ти са но на мак си-
ми за ци ју про фи та“2).

 Раз ли чи ти ауто ри на раз ли чи те на чи не гле да ју на раз вој фе-
но ме на гло ба ли за ци је. Та ко са јед не стра не има мо П. Дру ке ра (Pe-
ter Druc ker), Т. Ле ви та (The o do re Le vitt), К. Ома ју (Ke nic hi Oh mae) 
ко ји сма тра ју да су про це си гло ба ли за ци је по че ли са тран сна ци о-
на ли за ци јом фи нан сиј ских тр жи шта, спа ја њем тр жи шта по себ них 
ро ба ко је про из во де тран сна ци о нал не ком па ни је. Са дру ге стра не, 
С. Хан тинг тон (Sa muel Hun ting ton), X. П. Мар тин (Hans-Pe ter Mar-
tin), X. Шу ман (Ha rald Schu mann) и дру ги ауто ри сма тра ју да се 
гло ба ли за ци ја ја вља са ши ре њем де мо крат ских прин ци па и ин сти-
ту ци ја по це лом све ту. Фран цу ски на уч ник Де фарж Ф. М. сма тра 
да је „по че так про це са гло ба ли за ци је ве зан за XVII и XVI II век“3). 
По сто је на уч ни ци ко ји ми сле да гло ба ли за ци ја по чи ње тек 80-их 
го ди на XX ве ка. Они то об ја шња ва ју чи ње ни цом да су до та да по-
сто ја ле раз ли чи те ба ри је ре ко је су сме та ле ин ве сти ци о ним ула га-
њи ма у дру ге зе мље и ма лом са рад њом до та да по сто је ћа два бло ка 
зе ма ља (Ис точ ни и За пад ни). Они сма тра ју да је тек 90-их го ди на 
XX ве ка до шло до пра вог ра ста ин те гра ци ја у че му пред ња че зе-
мље За па да. „У на уч ним кру го ви ма ис ти ца на је пред ста ва о гло ба-
ли за ци ји као о тен ден ци ји свет ског раз во ја, на ста ла као по сле ди ца 
про це са мо дер ни за ци је дру штва. Они да ље сма тра ју да ве ли ка ге-
о граф ска от кри ћа XV и XVI ве ка и ин ду стриј ска ре во лу ци ја XVI-
II ве ка као и на уч но-тех нич ка ре во лу ци ја XX ве ка пред ста вља ју 

1) Ian Clark, „Beyond the Gre at Di vi de: Glo ba li za tion and the The ory of In ter na ti o nal Re la ti-
ons“, Re vi ew of In ter na ti o nal Stu di es, Cam brid ge Uni ver sity Press, Cam brid ge, 1998, vol. 24 
no 4, p. 479.

2) Tho mas Fri ed man, „The re volt of the Wan na bes“, New York Ti mes, 7 Fe bru ary, New York, 
1996,  p. 15.

3) Фи лип Мо ро Де фарж, Основ ные по ня тия ме жду на род ной по ли ти ки, Изд. груп па 
„ССАТ“, Мо сква, 1995, с. 71.
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осно ву за фор ми ра ње свет ског тр жи шта, свет ског привредног си-
сте ма и уза јам не за ви сно сти зе ма ља у мно гим обла сти ма“4). 

Све ви ше по кло ни ка у на уч ним кру го ви ма ис ти че ми шље ње 
да гло ба ли за ци ја прин ци пи јел но не до но си ни шта но во. За та кве 
ста во ве они на во де сле де ће ар гу мен те: 

– „Свет ска тр го ви на и при лив ка пи та ла су ре ла тив но ско-
ро до сти гли ни во ко ји су има ли пред по че так Пр вог 
свет ског ра та;

– Сте пен ме ђу за ви сно сти све та у том пе ри о ду би ла је 
слич на са вре ме ном и за то је рат био не из бе жан;

– Основ ни ар гу мен ти у бор би за власт из ме ђу др жа ва и 
тр жи шта би ли су по зна ти још у вре ме Ада ма Сми та ко ји 
је фор му ли сао мно ге од њих;

– Гр ци, Ри мља ни, Ара пи, Шпан ци и Бри тан ци, сви су они 
би ли пре те ча Американцима као но си о ци гло бал них 
кул ту ра;

– Ком па ни је „Ист Ин ди ја“ и „Хад сон Беј“ има ле су зна чај-
но ви ше вла сти од са вре ме них тран сна ци о нал них кор-
по ра ци ја“5). 

Очи глед но да се, ка да је реч о раз во ју фе но ме на гло ба ли за-
ци је, не мо гу из бе ћи ана ло ги је са про шлим вре ме ни ма. За то са-
вре ме не те о ри је гло ба ли за ци је ни су увек по год не за исто риј ско 
уоп шта ва ње. Јед но став но оног тре нут ка ка да пред ста ву о гло ба-
ли за ци ји ли ши мо исто риј ског ослон ца по чи њу те шко ће код ње ног 
на уч ног осми шља ва ња. 

СА ВРЕ МЕ НА ГЛО БА ЛИ ЗА ЦИ ЈА  
И АНА ЛО ГИ ЈА С ПРО ШЛИМ ВРЕ МЕ НИ МА

Гло ба ли за ци ја ни је ли ше на мо гућ но сти ње ног по ве зи ва ња 
са нај дав ни јим вре ме ни ма. Ако се по зо ве мо на исто ри ју Ста ре Грч-
ке као де ла исто ри је Ста рог Све та, епо хе по ја ве про цва та и па да 
ро бо вла снич ких дру шта ва ко ја су би ла на те ри то ри ји Бал кан ског 
по лу о стр ва, на оба ла ма Егеј ског мо ра, у Ју жној Ита ли ји на остр ву 
Си ци ли ја и Цр но мор ском при мор ју ви де ће мо да су сво јим до стиг-
ну ћи ма обо га ти ли чо ве чан ство. Ту се пре све га ми сли на ве ли ка 

4) Ле о нид Ива но вич Глу ха рев, Евро пе й ская ин те гра ция, бо ль шая гу ма ни сти че ская Евро-
па и ку ль ту ра, УРСС, Мо сква, 1998, с. 13

5) Ва ле рий Алек сан дро вич Ко рец кий, Гло ба ли за ция: во про сы те о рии и ме то до ло гии, Из-
да те ль ство Мо сков ско го уни вер си те та, Мо сква, 2007, с. 6.
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от кри ћа у обла сти еко но ми је, дру штве них и по ли тич ких на у ка, 
кул ту ре и то ме слич но. Ти пло до ви ста ро грч ке ци ви ли за ци је по-
слу жи ли су као осно ва за ка сни ји раз вој на ро да Сре до зе мља – пе-
ри од рим ске вла да ви не. Це ло куп на Ан ти ка је про же та гло бал ним 
про це си ма, пре све га у по ли тич кој, кул тур ној и вој ној обла сти. Та 
епо ха се ка рак те ри ше ва жним и но вим по ја ва ма у жи во ту древ них 
Гр ка, као што је Ве ли ка грч ка ко ло ни за ци ја обе ле же на по ја вом фе-
но ме на ти ра ни је ко ја се раз ви ја ла на фо ну фор ми ра ња по ли сног 
си сте ма. Да ти про цес усло вљен је раз ло зи ма пре на се ље но сти у 
ни зу обла сти Грч ке услед де мо граф ске екс пло зи је. По што су би ле 
сла бо раз ви је не про из вод не сна ге ја ви ла се нео п ход ност пре се ља-
ва ња огром ног бро ја ста нов ни штва на но ве те ри то ри је. Очи глед но 
да је ве ли ка грч ка ко ло ни ја ли за ци ја но си ла и со ци јал ни ка рак тер. 
При то ме су гра до ви Ста ре Грч ке по ста ли круп ни еко ном ски цен-
три за ко је је нај ва жни је би ло да учвр сте тр го вач ке ве зе. Со ци јал-
но по ли тич ка бор ба у ме тро по ла ма је та ко ђе био је дан од раз ло га 
грч ке ко ло ни ја ли за ци је. „Са ра стом грч ких гра до ва ши ри ла се и 
си ро вин ска ба за за раз вој за нат ске про из вод ње, пре све га у ко ло-
ни ја ма, вар вар ску пе ри фе ри ју по чи њу да ко ри сте ко ло ни сти као 
из вор јеф ти не рад не сна ге – они по ста ју ро бо ви. У исто ри ји ве ли ке 
грч ке ко ло ни ја ли за ци је из два ја ју се три прав ца. Пр ви – за пад ни: 
при о ба ље Јон ског и Ја дран ског мо ра се ве ро за пад но од Грч ке, ре о-
ни Ју жне Ита ли је, остр во Си ци ли ја, ис точ но при о ба ље Шпа ни је и 
дру ге обла сти. Дру ги пра вац ко ло ни за тор ског по кре та Гр ка је се ве-
ро и сточ ни за хва љу ју ћи ко ме су Гр ци осво ји ли се вер но при о ба ље 
Егеј ског мо ра. Тре ћи – ју го сточ ни: оба ле Цр ног мо ра, ју жно при-
о ба ље Ма ле Ази је и при о ба ље Се вер не Афри ке (Еги пат). За хва-
љу ју ћи ко ло ни за ци ји у Грч кој су би ли у зна чај ној ме ри са ни ра ни 
еко ном ски и со ци јал но-по ли тич ки про бле ми. Еко но ми ја по ли са је 
до би ла на ква ли те ту а тр го ви на истин ски има ла ме ђу на род ни ка-
рак тер. Мно ге Грч ке ко ло ни је су по ста ле еко ном ски цен три ко ји су 
се осла ња ли на ме тро по ле“.6)

Ве ли ка грч ка ко ло ни за ци ја је, као што ви ди мо, гло ба ли за-
циј ски про цес ко ји је омо гу ћио ци ви ли за ци ји Хе ле на не са мо да 
про ши ри ге о граф ске гра ни це, не го и да осво ји но ве ре сур се, обо-
га ти кул ту ру, из гра ди при ја тељ ске ве зе са су сед ним зе мља ма. „У 
вој но-по ли тич ком сми слу гло бал ну по ја ву је пред ста вља ло скла-
па ње Пр вог атин ског мор ског са ве за 478-477. пре но ве ере као ан-
ти пер сиј ског са ве за грч ких по ли са ко ји су се на ла зи ли углав ном на 
оба ла ма и остр ви ма Егеј ског мо ра. У окви ру Дел ског са ве за био је 
ство рен је дин стве ни фи нан сиј ски си стем и за јед нич ка са ве зна бла-
гај на ко ја је по пу ња ва на по ре зом од сва ког по ли са ко ји је ула зио у 

6) Исто, стр. 7.
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си ма хи ју. Сред ства са ве зне бла гај не де ли ла су се на за јед нич ким 
са стан ци ма са ве зни ка и тро ши ла на одр жа ва ње са ве знич ких ар ми-
ја и фло та. Та ко је 454. го ди не пре но ве ере са вез об у хва тао ско ро 
200 по ли са чи је је ин те ре се успе шно шти тио раз ви ја ју ћи тр го ви ну 
и обез бе ђу ју ћи тр го вач ке пу те ве. У то вре ме Пр ви Атин ски са вез 
по ста је по себ но по ли тич ко и еко ном ско дру штво са соп стве ном 
за шти том. Енер гич на по ли ти ка Ати ња на у од но су на са ве зни ке је 
учвр шћи ва ла и чак на ме та ла де мо крат ску власт. То је по го до ва-
ло цен тра ли за ци ји др жав ног упра вља ња, та ко да је Ати на по ста ла 
пре сто ни град це лог са ве за. Ши ре ње атин ских стан дар да на те ри-
то ри ји са ве за: уни фи ка ци ја ме ре те жи не, ва лут ног си сте ма – све 
је то олак ша ва ло еко ном ске ве зе осна жу ју ћи уло гу Ати ња на у ме-
ђу по ли сној тр го ви ни. По ред то га уво ђе ње тзв. кле ру ха на зе мљи 
са ве зни ка ре ши ло је уну тра шње еко ном ске про бле ме Ати ња на, а 
гра ђа не – кле ру хе је учи ни ло со ци јал ним ослон цем атин ске вла сти 
и про мо те ри ма иде је атин ске де мо кра ти је на дру гим те ри то ри ја ма 
Грч ке. Очи гле дан при мер гло ба ли за ци је у ста ром све ту су ге о по-
ли тич ки са ве зи им пе ри ја у ци љу осва ја ња те ри то ри ја. Та ква је, на 
при мер, им пе ри ја Алек сан дра Ма ке дон ског.“7)

О то ме ко ји су пр ви зна ци гло ба ли за ци је исто риј ски гле да но 
пи са ли су мно ги ис тра жи ва чи, а ми из два ја мо из тог мно штва ми-
сао ру ског ис тра жи ва ча А. Н. Чу ма ко ва ко ји ка же: „Пр ви симптоми 
гло ба ли за ци је у исто ри ји чо ве чан ства, ако се она раз ма тра ре тро-
ак тив но и с од ре ђе ном до зом услов но сти, мо гу се на ћи у ем бри о-
нал ној фор ми у пе ри о ду Пер сиј ских ра то ва за вре ме за во је вач ких 
по хо да Алек сан дра Ма ке дон ског.“8)

Све на пред по ме ну то да је нам за пра во ус по ста вља ње ана ло-
ги ја с про шлим вре ме ни ма ка да је у пи та њу гло ба ли за ци ја у раз-
ли чи тим сфе ра ма – од по ли тич ке, пре ко со ци јал не до еко ном ске. 
И да нас, на при мер, САД си лом оруж ја као и не ка да Алек сан дар 
Ма ке дон ски на ме ће свој мо дел по гле да на свет. Са мо што Аме-
ри кан ци да нас уз се бе има ју Ује ди ње не на ци је, Европ ску уни ју, 
НА ТО са вез. Очи глед но да по сто је мно го суп тил ни је ме то де да се 
осво је те ри то ри је не го не ка да, на мет ну уни фи ци ра ни кул тур ни мо-
де ли, збри шу иден ти те ти мно гих на ро да. То се углав ном чи ни под 
из го во ром бор бе за људ ска пра ва и уво ђе ња де мо кра ти је. Др жа ва 
Алек сан дра Ма ке дон ског про сти ра ла се од Ду на ва, Ја дран ског мо-
ра Егип та и Кав ка за па све до Ин ди је. Да нас ни су ма ње аспи ра ци је 
ни аме рич ке им пе ри је. Раз ли ка је мо жда је ди но у то ме што је по-

7) Исто, стр 9-10.

8) Алек сан др Ни ко ла е вич Чу ма ков, Гло ба ли за ция. Кон ту ры це лост но го ми ра, Про спект, 
Мо сква, 2000, с. 182.
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сле смр ти ма ке дон ског ца ра 323. го ди не пре но ве ере по чео рас пад 
др жа ве ко ји је до вео до ства ра ња хе ле ни стич ког цар ства на ста лог 
на раз ва ли на ма „свет ске“ им пе ри је. Да нас им пе ри ја не за ви си од 
јед не лич но сти иако је „по сма тра ње им пе ри ја од у век ста ја ло под 
зна ком те о ри ја им пе ри ја ли зма, пре ма ко ји ма се на ста нак ве ли ких 
др жа ва сво ди на де ло ва ње екс пан зи о ни стич ки усме ре них ели та. 
Во ђе не по тре бом за пре сти жом, те жњом за по ве ћа њем мо ћи или 
же љом за још ве ћим про фи том, не ке др жа ве су во ди ле по ли ти ку 
при вред ног про до ра на ино стра не про сто ре или по ли ти ку при па-
ја ња тих про сто ра.“9) 

Ан тич ка кул ту ра је има ла ве ли ки зна чај за раз вој све та. 
Умет ност древ них Гр ка  су ка рак те ри са ли ху ма ни зам и пси хо ло-
шки ре а ли зам. Они су та ко ђе оства ри ли зна чај не ре зул та те у обла-
сти ар хи тек ту ре. Мно ги жан ро ви у ли те ра ту ри и да нас ва же. Древ-
на Гр ча ка је по зна та по сво јим те а три ма у ко ји ма по чи њу да се 
из во де до та да не по зна ти об ли ци драм ске умет но сти, тра ге ди ја и 
ко ме ди ја. Ре то ри ку, од но сно ора тор ску умет ност, пр ви су по че ли 
да не гу ју Гр ци. Ка да је на у ка у пи та њу, она је би ла осло бо ђе на 
ре ли ги о зних дог ми. Гр ци су схва ти ли да на у ка мо ра да но си ра ци-
о нал ни ка рак тер. Да нас се с пра вом при зна је да су Гр ци уте ме љи-
ва чи ана то ми је, бо та ни ке, астро но ми је, гра ма ти ке, исто ри је, зо о-
ло ги је, ге о ме три је, ма те ма ти ке, фи зи ке, фи ло зо фи је, фи ло ло ги је, 
и дру гих на у ка. Све му то ме тре ба до да ти да је у Грч кој би ло ве о ма 
раз ви је но за ко но дав ство. Сва ки по лис је био ор га ни зо ван на тај на-
чин што је имао свој устав и сво је за ко не др жав ног уре ђе ња. Гр ци 
су по ста ви ли те ме ље те о ри је др жа ве и др жав ног уре ђе ња. Они су 
пр ви уве ли у оп ти цај тер ми не као што су: „де мо кра ти ја“, „оли гар-
хи ја“, „ари сто кра ти ја“.

Исто ри ја Ста рог Ри ма по чи ње од гра ђан ске оп шти не на ре-
ци Ти бар ко ја се ка сни је про ши ри ла и пре о бра ти ла у цен тар моћ не 
Сре до зем не др жа ве – Рим ске им пе ри је. И ту је мо гу ће ана ли зи ра ти 
про це се гло ба ли за ци је на ро чи то „од VI II до VI ве ка пре но ве ере 
као нај ста ри ју исто ри ју Ри ма, или цар ски пе ри од. За тим од VI до I 
ве ка пре но ве ере – ре пу бли кан ски пе ри од ко ји се услов но де ли на 
вре ме ра не ре пу бли ке (VI до III ве ка пре но ве ере) ка да се до го ди ло 
фор ми ра ње ра ног ро бо вла снич ког дру штва и осва ја ње це ле да на-
шње Ита ли је од стра не Ри ма и на ка сну ре пу бли ку (II до I ве ка пре 
но ве ере). За ово вре ме је ка рак те ри сти чан про цват ро бо вла снич-
ких од но са и ства ра ње рим ске сре до зем не др жа ве.  Крај I ве ка пре 
но ве ере до V ве ка но ве ере је у ства ри им пе ра тор ски пе ри од рим-

9) Хен фрид Мин клер, Им пе ри је (ло ги ка вла да ви не све том – од Ста рог Ри ма до Сје ди ње-
них  др жа ва), ИП „Ал ба трос плус“; ЈП „Слу жбе ни Гла сник“, Бе о град, 2009, стр. 31.
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ске сре до зем не др жа ве. Пр ва два ве ка им пе ра тор ске епо хе је вре ме 
прин ци па та. Рим ски се нат је од V до III ве ка пре но ве ере упор но 
спро во дио по ли ти ку вој не екс пан зи је на це лом Апе нин ском по лу-
о стр ву. Рим је био аграр ни по лис. Обла сти су би ле гу сто на се ље не, 
це на зе мљи шта је из да на у дан ра сла. Агре сив ни ра то ви Ри мља-
на с ци љем осва ја ња те ри то ри ја дру гих ита ли јан ских на род но сти 
тра ја ли су ви ше од 200 го ди на.“10) 

Гр ци, за раз ли ку од Ри мља на, ни су успе ва ли да ус по ста ве 
ет нич ко је дин ство. Са мим тим ни ад ми ни стра ци ја ни је би ла та ко 
ди сци пли но ва на. За то су Ри мља ни би ли прак тич ни ји и праг ма тич-
ни ји у де ло ва њу. Њих је кра си ла уну тра шња ди сци пли на, и што је 
за са мо по у зда ње јед ног на ро да ва жно – осе ћа ње су пер и ор но сти. 
Рим ска кул ту ра је би ла не ка вр ста амал га ма кул ту ра свих на ро да 
ко ји су ула зи ли у са став рим ске др жа ве. Ри мља ни у том сми слу 
ни су би ли нар ци со ид ни. 

Прак тич ност Ри мља на се огле да и у чи ње ни ци да је, на при-
мер, рим ско пра во по ста ло осно ва за мно ге да на шње прав не ко-
дек се. Ри мља ни су мно го гра ди ли, што је узро ко ва ло по ја ву зна-
чај них те о риј ских и прак тич них ра до ва. Ту се, пре све га, ми сли на 
град њу во до во да, пу те ва, мо сто ва итд. Они су про на шли бе тон и 
уса вр ши ли сло же не гра ђе вин ске кон струк ци је по пут сво да и ку по-
ле. „У Евро пи VII и VI II ве ка за пу ште на је ан тич ка тр го ви на као 
и зна ме ни ти рим ски пу те ви. Са о бра ћај из ме ђу ре ги о на и др жа ва у 
зна чај ној ме ри се пре се лио на во де не пу те ве. У том пе ри о ду по ра-
сла је уло га Ви зан ти је. Са ње не по зи ци је за пад но е вроп ски свет је 
пред ста вљан вар вар ским а рим ски оби та вао на пе ри фе ри ји ци ви-
ли зо ва ног све та. Тек 800. го ди не кру ни са њем Кар ла Ве ли ког, као и 
са ве зом фра нач ког оруж ја и  пап ског пре сто ла оформ ље на је Ка ро-
лин ска им пе ри ја као про тив те жа Ви зан тиј ској. На тај на чин За пад-
на Евро па се ле ги ти ми са ла у очи ма ци ви ли зо ва ног све та, а па па 
је на пра вио од лу чу ју ћи ко рак ка су пре ма ци ји рим ског пон ти фак та 
над це лом цр квом.“11)

У то ку це ло куп не исто ри је све та, као што смо по ка за ли, по-
сто ја ле су и про па да ле ме га др жа ве (им пе ри је). Име ри је су се те-
шко ства ра ле а ла ко иш че за ва ле. Раз ло ге за то тре ба тра жи ти у 
то ме што је упра ва по чи ва ла на си ли. Раз ли чи ти је зи ци и ре ли ги је 
усло вља ва ли су тен зи је ко је су вре ме ном ра сле. Ме ђу тим, та кве 
ге о по ли тич ке за јед ни це су би ле са цен тра ли зо ва ном вла шћу, је-
дин стве ним еко ном ским про сто ром, је дин стве ном ва лу том, не по-

10) Ва ле рий Алек сан дро вич Ко рец кий, Гло ба ли за ция: во про сы те о рии и ме то до ло ги,. Из-
да те ль ство Мо сков ско го уни вер си те та, Мо сква, 2007, с. 12.

11) Исто, стр. 14.
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сто ја њем ца ри на и дру гих ба ри је ра. Тр го ви на и фи нан си је су би ле 
уни фи ци ра не. По сто ја ла је уну тра шња за ви сност из ме ђу те ри то-
ри ја.

Ако све ово упо ре ди мо са са да шњим про це си ма гло ба ли за-
ци је ви де ће мо да је ту мно го за јед нич ких та ча ка. То су, на при мер, 
гло ба ли за ци ја као ин тер на ци о нал ни про цес, као про цес уни вер за-
ли за ци је дру штве них струк ту ра, по ја ва но вих сред ста ва ко му ни-
ка ци је, еко ном ска и по ли тич ка екс пан зи ја, ко ло ни за ци ја, ства ра ње 
им пе ри ја у ци љу ге о по ли тич ке до ми на ци је. Ка да се све то са бе ре 
до ла зи мо до за кључ ка да су то за јед нич ке ка рак те ри сти ке и ми ну-
лог и по сто је ћег све та. 

Очи глед но да је свим ци ви ли за ци ја ма свој ствен раз вој ни пут 
или ево лу ци ја. Не мо же се го во ри ти о свет ској ци ви ли за ци ји у ап-
со лут ном сми слу уко ли ко она прет по ста вља по сто ја ње раз ли чи тих 
кул ту ра. У из ве сном сми слу ци ви ли за ци ју и чи не за јед нич ка кул-
ту ра и скуп слич них иден ти те та. Дру гим ре чи ма, свет ска ци ви ли-
за ци ја под ра зу ме ва не ку вр сту ко а ли ци је кул ту ра при че му сва ка 
успе ва да са чу ва сво ју ори ги нал ност. 

У на уч ној ли те ра ту ри по сто ји мно го де фи ни ци ја ци ви ли за-
ци је, од Пла то на и Ари сто те ла, пре ко То ме Аквин ског и Све тог 
Аугу сти на. Сва ка од тих де фи ни ци ја је са др жа ла ка рак те ри сти ке 
исто риј ске ми сли и со ци јал не фи ло зо фи је. Још је Мон те скје дао 
сли ку раз ли чи тих кул ту ра, со ци јал не ор га ни за ци је и осо бе но сти 
при вре да раз ли чи тих на ро да. Тим пу тем су ишли и Хе гел и Спен-
сер и на кра ју Маркс ко ји је об ја снио кре та ња дру штве но-еко ном-
ских фор ма ци ја од пр во бит не за јед ни це до ко му ни зма. Ни су се 
слу чај но слич ном раз ра дом ба ви ли и ауто ри те ти као што су Д. Бел 
и З. Бже жин ски. Ма на свих ових кон цеп ци ја се са сто ји у то ме што 
оне не опи су ју кре та ње кон крет ног дру штва не го чо ве чан ства уоп-
ште. 

По јам ло кал не ци ви ли за ци је пр ви је увео О. Шпен глер 
(Oswald Spen gler)12). Он из ра жа ва по јам ло кал не ци ви ли за ци је пре-
ко кул ту ре укљу чу ју ћи у њу сву ра зно вр сност ре зул та та кон крет-
но-исто риј ске де лат но сти да тог дру штва.  Пре ње га на том тра гу 
био је и Н. Ј. Да ни љев ски ко ји го во ри о кул тур но-исто риј ском ти-
пу. Он се  фе но ме но ло шки умно го ме зна чењ ски по кла па са но во у-
ве де ним Шпен гле ро вим тер ми ном. Да ни љев ски га је  фор му ли сао 
га као со ци јал ни су пер си стем ко ји има свој уну тра шњи ме ха ни зам 
функ ци о ни са ња. Он сма тра да је: „глав но раз ли ко ва ти кул тур но-

12) Oswald Spen gler, Der Un ter gang des Aben dlan des, Ge stalt und Wir klic hke it, C. H. Beck’sche 
Ver lag sbuc hhan dlung, Mu nich, 1918.



Александар Костић  Глобализација - аналогија с прошлим временима

235

исто риј ске ти по ве ре ли ги о зног, со ци јал ног, ин ду стриј ског, по ли-
тич ког, на уч ног, умет нич ког, јед ном реч ју исто риј ског раз во ја.“13)

Гло ба ли зам, очи глед но, ни ти је нов, ни ти уни ка лан. Он се од 
не ка да шњег раз ли ку је са мо по то ме што да нас за хва љу ју ћи тех-
но ло шком раз во ју и ве ли ком ути ца ју ме ди ја по ку ша ва со фи сти-
ци ра но да до ђе до истог ци ља о ко ме су ма шта ле све прет ход не 
им пе ри је. Ме ђу тим, са го ре на ве де ним чи ње ни ца ма про блем се не 
ис цр пљу је. „У ства ри, у глобализирајућем свет ском дру штву САД 
до ми ни ра ју у три зна чај не обла сти: мо не тар но-ин ду стриј ској, вој-
но-тех но ло шкој и иде о ло шко-ме диј ској. И док у том дру штву на-
ци о нал не др жа ве ве ћи не (или чак свих) зе ма ља гу бе моћ ути ца ја 
на при вред ни жи вот, на ци о нал на вла да САД де лу је гло бал но.“14) 
На рав но по сто ји и се но ви та стра на овог про бле ма, јер гло бал но 
де ло ва ње САД че сто је ви ше знач но и ни је ли ше но ин те ре са ко ји 
је по кре тач по ли ти ке ове зе мље. У том кон тек сту, са ма ре гу ла ти ва 
еко ном ског жи во та ве ли ког бро ја зе ма ља под ре ђе на је ин те ре си ма 
кор по ра ци ја ко је по ти чу из САД. Ако се све му то ме до да вир ту-
ел ни об лик фи нан сиј ског ка пи та ла, ко ји у вре ме ни ма прет ход них 
им пе ри ја ни је по сто јао, он да се про блем уве ћа ва и не из бе жно свет 
ула зи у кри зу. Ова раз ли ка је бит на за раз у ме ва ње мо дер не гло ба-
ли за ци је као и ста ту са мно гих др жа ва ко је пре ко ње по ку ша ва ју 
да ре ше сво је еко ном ске про бле ме. По сто ји још јед на бит на раз-
ли ка из ме ђу са вре ме них и не ка да шњих гло бал них про це са. „Да-
нас, ка да је на уч на кри тич ка ми сао са свим при шла основ ној иде ји 
Њут но вог си сте ма све та, ап со лут ном про сто ру и ап со лут ном вре-
ме ну, ви ди мо да у на у ци ре а лан фи зич ки про стор одав но ви ше ни-
је ап со лу тан... Ни чу но ва пи та ња о вре ме ну ко ја су те сно ве за на 
за тра ја ње.“15) Про стор од но сно вре ме ни су ста тич на ка те го ри ја, с 
тим што је да нас сва ки про цес да ле ко убр за ни ји, та ко да све про-
ме не и до стиг ну ћа вр ло бр зо за ста ре ва ју. По ста вља се пи та ње да 
ли је гло ба ли за ци ја као та ква на исто риј ској пре крет ни ци схва та-
ња ре ал но сти по ши ри ни и ду би ни. Ко ли ко год на у ка ишла на пред 
искон ски пут ре ша ва ња про бле ма ве зан је за ак си ом реалног све та. 
Ме ђу тим, на у ка у свом на пре до ва њу по не кад до би ја јед но стран 
из раз ко ји фи ло зоф ска ми сао тек тре ба да ре ши. Нов при ступ гло-
ба ли за ци ји до би ја све ви ше епи тет на уч ног екс пе ри мен та, а то 
под ра зу ме ва и ко ле ба ње у по сто ја ност про це са ко ји се од ви ја ју. То 

13) Ни ко лай Яко вле вич Да ни лев ский, Рос сия и Евро па. РХ ГИ, СПб, 1995, с. 40.

14) Да ни ло Жи во ји на Мар ко вић, Гло бал на еко но ми ја (при лог со ци о ло шком про у ча ва њу гло-
ба ли за ци је), Еко ном ски фа кул тет, Ниш, 2008, стр. 42.

15) Вла ди мир Вер над ски, Би ос фе ра и но ос фе ра, Ли бер; Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2012, 
стр. 546-559.
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се, пре све га, од но си на еко ном ску, фи ло зоф ску и фу ту ри стич ку 
ра ван. На про сто бу дућ ност тре ба до жи ве ти, а свет ско дру штво и 
са њим са вре ме на гло ба ли за ци ја уко ли ко уисти ну не осми сле нов 
пут за па да ће у све ве ћу кри зу. За то је и век им пе ри ја све кра ћи па 
ни је до бро ка да се јед на им пе ри ја са гле да ва ју ћи бу дућ ност по зи ва 
на „крај исто ри је“16). 

* * *

Очи глед но је да са вре ме ну гло ба ли за ци ју мо ра мо по сма тра-
ти у кон тек сту ње ног раз во ја. Има мо у ви ду исто ри ју Ста ре Грч ке 
као де ла исто ри је Ста рог Све та. За тим, раз вој Ан ти ке ко ја је про-
же та гло бал ним про це си ма у по ли тич кој, кул тур ној и вој ној обла-
сти. Ве ли ка грч ка ко ло ни за ци ја и фор ми ра ње по ли сног си сте ма 
усло вље ни су, из ме ђу оста лог, и раз ло зи ма пре на се ље но сти као и 
со ци јал ним про бле ми ма. Та ко је Пр ви атин ски мор ски са вез већ 
454. го ди не пре но ве ере об у хва тао ско ро 200 по ли са. Ати на је по-
ста ла пре сто ни град це лог Са ве за. Очи гле дан при мер гло ба ли за ци-
је у ста ром све ту је и им пе ри ја Алек сан дра Ма ке дон ског. На рав но 
и ка сни ја рим ска им пе ри ја има ла је гло бал ни ка рак тер. Ра то ви Ри-
мља на с ци љем осва ја ња те ри то ри ја тра ја ли су ве ко ви ма. 

Ан тич ка кул ту ра је има ла ве ли ки зна чај у раз во ју све та. На 
осно ву грч ке азбу ке ство ре на је ла ти ни ца, а у IX ве ку сло вен ска 
азбу ка. Гр ци су раз ви ли за ко но дав ство али за раз ли ку од Ри мља-
на ни су би ли спо соб ни да на пра ви на чин ус по ста ве ет нич ко је-
дин ство. На и ме Ри мља ни су уме ли да ко ри сте кул тур но на сле ђе 
прет ход ни ка. Њи хо ва праг ма тич ност се огле да на при мер у чи ње-
ни ци да је рим ско пра во по ста ло осно ва за прав не ко дек се мно гих 
европ ских др жа ва. У то ку це ло куп не исто ри је све та по сто ја ле су 
и про па да ле ме га др жа ве (им пе ри је). У њи хо вим осно ва ма су ле-
жа ле вој но-ад ми ни стра тив на упра ва, туђ је зик и ре ли ги ја. Ове ге-
о по ли тич ке за јед ни це су би ле под цен тра ли зо ва ном вла шћу, има ле 
су је дин ствен еко ном ски про стор, је дин стве ну ва лу ту, ни је би ло 
ца ри не и дру гих ба ри је ра. Све то да на шњим ис тра жи ва чи ма да је 
мо гућ ност да, ба ве ћи се упо ред ним ана ли за ма, на ђу мно го за јед-
нич ких та ча ка он да шње и да на шње гло ба ли за ци је. Гло ба ли за ци-
ја је и у древ ним вре ме ни ма, а да нас по себ но, има ла про блем са 
иден ти те ти ма. Им пе ри је по де фи ни ци ји на ме ћу свој мо дел не са-
мо по ли ти ке и еко но ми је, не го и кул ту ре. Ком плек сан и са др жа јан 
ду хов ни свет пред ста вља ген ско уте ме ље ње осо бе них вред но сти 

16) Fran cis Fu ku ja ma, The End of Hi story and the Last Man, Ha mish Ha mil ton, Lon don, 1992.
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ко јих се ни је дан на род не же ли од ре ћи. Упра во праг ма тич ност ко ју 
по ку ша ва да на мет не иде о ло ги ја увек је пот кре пље на си лом. 

ЛИ ТЕ РА ТУ РА

Ба у ман, Зиг мунт: Ин ди ви ду а ли зи ро ван ное общ е ство. Ло гос, Мо сква, 2002.
Вер над ски, Вла ди мир: Би ос фе ра и но ос фе ра, Ли бер; Слу жбе ни гла сник, Бе-

о град, 2012.
Глу ха рев Ива но вич, Ле о нид: Евро пе й ская ин те гра ция, бо ль шая гу ма ни сти-

че ская Евро па и ку ль ту ра, УРСС, Мо сква, 1998.
Да ни лев ский Яко вле вич, Ни ко лай: Рос сия и Евро па, РХ ГИ, СПб, 1995.  
Де фарж Мо ро, Фи лип: Основ ные по ня тия ме жду на род ной по ли ти ки, Мо-

сква: Изд. груп па „ССАТ“, 1995.
Ко рец кий Алек сан дро вич, Ва ле рий: Гло ба ли за ция: во про сы те о рии и ме то-

до ло гии, Из да те ль ство Мо сков ско го уни вер си те та, Мо сква, 2007.
Мар ко вић Жи во ји на, Да ни ло: Гло бал на еко но ми ја (при лог со ци о ло шком про-

у ча ва њу гло ба ли за ци је), Еко ном ски фа кул тет, Ниш, 2008.
Мин клер, Хен фрид: Им пе ри је (ло ги ка вла да ви не све том – од Ста рог Ри ма 

до Сје ди ње них  др жа ва), ИП „Ал ба трос плус“; ЈП „Слу жбе ни Гла сник“, 
Бе о град, 2009.  

Чу ма ков Ни ко ла е вич, Алек сан др: Гло ба ли за ция. Кон ту ры це лост но го ми ра, 
Про спект, Мо сква, 2009.

Clark, Ian, „Beyond the Gre at Di vi de: Glo ba li za tion and the The ory of In ter na ti o-
nal Re la ti ons“,  Re vi ew of In ter na ti o nal Stu di es, Cam brid ge Uni ver sity Press, 
Cam brid ge, 1998,  vol. 24 no 4.

Fri ed man, Tho mas, „The re volt of the Wan na bes“, New York Ti mes, 7 Fe bru ary, 
New York, 1996.

Fu ku ja ma, Fran cis: The End of Hi story and the Last Man, Ha mish Ha mil ton, Lon-
don, 1992.

Spen gler, Oswald: Der Un ter gang des Aben dlan des, Ge stalt und Wir klic hke it, C. 
H. Beck’sche Ver lag sbuc hhan dlung, Mu nich, 1918.



СПМ број 1/2015, година XXII, свеска 47. стр. 227-238.

238

Alek san dar Ko stic

GLO BA LI ZA TION – THE 
ANALOGY WITH THE PAST

Re su me
Glo ba li za tion can not be vi e wed out si de the eco no mic and po li-

ti cal de ve lop ments. Dif fe rent aut hors ha ve dif fe rent vi ews on the de-
ve lop ment of glo ba li za tion. So me be li e ve that the pro ces ses of glo ba-
li za tion be gan with the tran sna ti o na li za tion of fi nan cial mar kets, the ir 
mer ging, whi le ot hers think that glo ba li za tion aro se with the spread of 
de moc ra tic prin ci ples and in sti tu ti ons aro und the world. The third po-
int out that glo ba li za tion has emer ged as a re sult of the mo der ni za tion 
of so ci ety. A gro wing num ber of sci en tists in sist that glo ba li za tion is in 
prin ci ple not hing new. They cor ro bo ra te the fact that the Gre eks, Ro-
mans, Arabs, Spa ni ards and the Brits we re ac tu ally pre cur sors to the 
Ame ri cans as the car ri ers of glo ba li za tion. The de gree of in ter de pen-
den ce of the world both then and to day was re la ti vely high. The re fo-
re, ana lo gi es with the past ti mes can not be avo i ded. The fru its of the 
an ci ent Gre ek ci vi li za tion are pri ma rily re la ted to the eco nomy, so cial 
and po li ti cal sci en ce, cul tu re and the li ke. Many ca u sal re la ti on ships 
are re la ted thanks to co lo ni za tion and the pro cess of re ha bi li ta tion of 
eco no mic and so cio-po li ti cal pro blems. The ex pan si on of the At he nian 
stan dards in the ter ri tory of the Union strengthe ned the ro le of the At he-
ni ans in tra de bet we en the an ci ent ci ti es. Com pa ri son of the se pro ces ses 
with to day’s si tu a tion is pos si ble for the se re a sons. As far as the Ro man 
Em pi re is con cer ned, they ex pres sed the ir cre a ti ve abi lity in prac ti cal 
ac ti vi ti es: they knew how to use the cul tu ral he ri ta ge of the ir pre de-
ces sors, whi le re wor king and adap ting it to the ir ne eds. They in ven ted 
con cre te, per fec ted com plex bu il ding con struc tion, mo ved traf fic to the 
wa ter ways and so on. What is com mon to all em pi res is the fact that 
the re was a sin gle eco no mic spa ce, a sin gle cur rency, the lack of ta-
riffs, uni fi ca tion of tra de and fi nan ce, the in ter nal de pen den ce bet we en 
ter ri to ri es. All this is com pa ra ble with the cur rent pro cess of glo ba li za-
tion. In fact, the pro cess of glo ba li za tion is aimed at strengthe ning the 
in te grity and in ter con nec ted ness of the world. In a world or ga ni zed in 
such a way cer tain so cio-or ga ni za ti o nal and psycho-spi ri tual chan ges 
that af fect the in ner world of each in di vi dual are ine vi ta ble at the le vel 
of ci vi li za tion. 
Key words: glo ba li za tion, em pi re, ana logy, co lo ni a lism

* Овај рад је примљен 10. фебруара 2015. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 09. марта 2015. године.
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ПЕРЦЕПЦИЈА ДРУГОСТИ КАO 
ПОЛИТИЧКОГ НЕПРИЈАТЕЉА – 

АНТИСЕМИТИЗАМ У ХРВАТСКОЈ 
ШТАМПИ ПРВЕ ПОЛОВИНЕ 20. ВЕКА

Сажетак
Пред мет ана ли зе ра да је ис пи ти ва ње фе но ме на не при ја те ља 

код хр ват ских на ци о на ли ста у пр вој по ло ви ни 20. ве ка као јед ног 
од нај зна чај ни јих пи та ња за уста шко по и ма ње кон со ли да ци је хр-
ват ског иден ти те та у екс тер ном и ин тер ном функ ци о ни са њу Не за-
ви сне др жа ве Хр ват ске. Циљ ра да је да при ка же мо раз вој ан ти се-
ми ти зма ме ђу хр ват ским по ли ти ча ри ма од не при ја те ља хр ват ства 
до „смрт ног не при ја те ља“ свих Хр ва та. Овај иде а ци о ни раз вој де-
фи ни ше по ли тич ко по ље у ко јем су се де ша ва ла на си ља, ма сов ни 
про го ни и ге но цид. На жа лост, ана ли за и закључци не га ран ту ју 
не ста нак ан ти се ми ти зма у бу дућ но сти на про сто ру Хр ват ске.
Кључ не ре чи: не при ја тељ, ан ти се ми ти зам, на ци о на ли зам, иде о ло ги ја, 

про па ган да, уста штво  

Aуторитарни тип по ли тич ке кул ту ре ко ји је пре о вла ђу ју ћи у 
хр ват ском на ци о на ли стич ком по ли тич ком кор пу су склон је да ви-
ше не го де мо крат ски и ци вил ни тип по ли тич ке кул ту ре, пер ци пи ра 
сво је по ли тич ке про тив ни ке, при пад ни ке дру ге на ци је или вер ско 
кон фе си о нал не при пад ни ке као не при ја те ље. Вер ска кон вер зи ја 
ко ја је пра ти ла суд би ну срп ског и је вреј ског на ро да на те ри то ри-
ји да на шње Хр ват ске, до ми на ци ја то та ли тар них по ли тич ких иде-
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о ло ги ја од вре ме на ства ра ња Не за ви сне др жа ве Хр ват ске (у тек сту 
да ље НДХ) до со ци ја ли стич ке Ју го сла ви је, ме ша ње ме ђу на род ног 
фак то ра, уз кон стант ну ег зи стен ци јал ну и еко ном ску не си гур ност 
ве ћи не гра ђа на, би ли су  ду го трај ни ге не ра то ри по ли тич ких кри-
за у 20. ве ку. Стал на ге о по ли тич ка укли ња ва ња ин те ре са ве ли ких 
си ла као и  кон фе си о нал на и ет нич ка пре ком по зи ци ја про сто ра  
за по сле ди цу је има ла ме ња ње ет нич ког ко да те ри то ри ја, у про-
це си ма све из ра же ни је бал ка ни за ци је  и ства ра њем син те тич ких 
на ци ја. У та квом  ра ди кал ном по ли тич ко-еко ном ском, али и иде о-
ло шком кон тек сту конституисао се обра зац по ли тич ког ми шље ња 
ко ји је имао јед но стра ну али и сим пли фи ко ва ну пер цеп ци ју дру-
го сти, ко ју је до жи вља вао као прет њу вла сти том по сто ја њу или 
пак као пре пре ку кон сти ту и са њу на ци о нал не и др жав не струк ту ре. 
У пе ри о ди ма сна жни јих по ли тич ких, еко ном ских и ме ђу на род них 
кри за, тај се ра курс по сма тра ња још ви ше на гла ша вао, и у ве ли кој 
ме ри до сти зао слич ност са док три нар ном ма три цом не мач ког со-
ци јал ног ми сли о ца  Кар ла Шми та. 

Ис хо ди шна пре ми са Шми то вог де фи ни са ња по ли тич ког и 
ди стинк ци је „при ја тељ–не при ја тељ“ пред ста вља схва та ње по ко ме 
сви ре ле ван ти кон цеп ту ал не оп сер ва ци је људ ског жи во та in ge ne re 
по чи ва ју на ду ал ним ан ти те тич ким ка те го ри ја ма (на при мер, мо-
рал на раз ли ко ва њу до брог и злог, есте ти ка на раз ли ко ва њу ле пог и 
ру жног, еко но ми ја на раз ли ко ва њу лу кра тив ног и не лу кра тив ног). 
У том кон тек сту, Шми то ва пер цеп ци ја по ли тич ког је из ве де на из 
ду бин ске раз ли ке при ја тељ-не при ја тељ.1) По ње му не при ја тељ је 
не што раз ли чи то и ту ђин ско, па је у екс трем но кул ми ни ра ним ста-
њи ма  кон фликт са њим и ви ше не го из ве сна оп ци ја. Бу ду ћи да је 
по ли тич ко увек по ве за но са ра том, од нос при ја тељ – не при ја тељ 
сво је пра во зна че ње за до би ја у ре фе ри ра њу на мо гућ ност уби ја-
ња, фи зич ког ели ми ни са ња.2) А сам Шмит, ис тра ја ва у „он тич ком“ 
по ли тич ком тра га њу и про на ла же њу не при ја те ља. Иден ти тет се 
ус по ста вља не га тив но пре ма де фи ни са њу не при ја те ља, јер, ка ко 
на во ди Ђор ђе Сто ја но вић „оно што ми је смо за ви си од оно га ко су 
на ши не при ја те љи.“3)

1) Carl Schmitt, The Con cept of the Po li ti cal, Uni ver sity of Chi ca go Press, Chi ca go, 1996, стр. 
25-27. 

2) Ђор ђе Сто ја но вић, „Иде а ци о на фор му ла ци ја не при ја те ља: слу чај Ср би је“, у збор ни ку: 
На ци је, др жа ва и ди ја спо ра на про сто ру бив ше Ју го сла ви је, (при ре ди ли: Дар ко Га ври-
ло вић, Љу би ша Де спо то вић), In sti tu te for Hi sto ri cal Ju sti ce and Re con ci li a tion, Цен тар за 
исто ри ју, де мо кра ти ју и по ми ре ње, Fa kul tet za evrop ske prav no-po li tič ke stu di je, Srem ska 
Ka me ni ca 2010, стр. 146. 

3) Исто.
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Ова Шми то ва пер цеп ци ја се на по љу те о риј ског ста ва али 
још ви ше  у про сто ру ре ал не по ли ти ке ру ко во ди ла иде јом ма ни хеј-
ског ду а ли зма „при ја тељ-не при ја тељ“. У про сто ру ре ал по ли ти ке 
то је зна чи ло да су не при ја те љи не са мо они ко ји су дру га чи јег 
иден ти те та од нас, већ и сви они ко ји ми сле и де ла ју дру га чи је, 
од но сно су прот но про кла мо ва ним иде о ло шким, вер ским или на ци-
о нал ним ин те ре си ма. Овај ри гид ни док три нар ни обра зац ко ји дру-
го и дру га чи је пре по зна је као не при ја тељ ско, кон ци пи ран је у нај-
ма ње три сво ја об ли ка, ко ји раз ли ке раз вр ста ва и кон цеп ту а ли зу је 
на сле де ће на чи не; на пр вом ме сто то су ре ли гиј ско-кон фе си о нал не 
раз ли ке, дру го, на ци о нал но-ет нич ке раз ли ке и тре ће, иде о ло шко-
по ли тич ке раз ли ке. 

Је вреј ски на род на про сто ру НДХ је по пер цеп ци ји уста-
шких иде о ло га пре по знат као не при ја тељ у сва три на ве де на об-
ли ка. Пр во, због сво је ре ли гиј ске раз ли чи то сти ко ја се ис по љи ла 
у ма ни хеј ском ду а ли зму „при ја тељ – не при ја тељ“ као од нос фун-
да мен тал ног ри мо ка то ли чан ства пре ма ју да и зму. За тим у од но су 
хр ват ства пре ма је вреј ству (где се је вреј ство пер ци пи ра и као на-
ци о нал на од ред ни ца), где је је вреј ство по сма тра но и тре ти ра но као 
не при ја тељ ско и „слу ган ско–са ве знич ко“ пре ма прет по ста вље ним 
по ли тич ким и еко ном ским не при ја те љи ма Хр ва та – до 1918. то се 
од но си ло на на вод не је вреј ско-ма ђар ске ин те ре сне ве зе, а од 1918 
до 1941 на на вод ни „је вреј ски слу ган ски од нос пре ма Бе о гра ду“. И 
ко нач но, у иде о ло шко-по ли тич ким раз ли ка ма где су Је вре ји би ли 
ви ђе ни као екс по нен ти не при ја те ља на ци о нал них ин те ре са НДХ, а 
то су пре ма уста шкој про па ган ди би ли ли бе ра ли зам, за пад на де мо-
кра ти ја, Кра ље ви на Ју го сла ви ја и ју део-бољ ше ви зам. 

На овом док три нар ном фо ну и екс трем ној иде о ло ги ји уста-
штва гра ђе на је  прак са по ли тич ких, на ци о нал них и вер ских про-
го на  и зло чи на пре ма све му што је пер ци пи ра но као дру га чи је, 
осо би то ако је то дру га чи је та ко ђе има ло сво ју по ли тич ку, гра ђан-
ску или ре ли гиј ску ор га ни за ци ју и за јед ни цу (у кон крет ном слу-
ча ју Ср би, Је вре ји, Ро ми, хр ват ски ко му ни сти и сл). Шми тов ским 
док три нар ним опо зи том, при ја тељ-не при ја тељ,  по слу жи ли смо 
се као мо де лом об ја шње ња ка ко је хр ват ски ко лек ти ви стич ки дух 
(као про дукт кор по ра ти ви стич ког схва та ња иден ти те та хр ват-
ског фа ши зма) и ауто ри тар на по ли тич ка кул ту ра то та ли тар ног по-
рет ка вла сти НДХ про из ве ла при пад ни ке је вреј ске за јед ни це у свог 
ар хи не при ја те ља. Ова пер цеп ци ја по ли тич ког не при ја те ља хр ват-
ства је си сте мат ски и ку му ла тив но гра ђе на на те ме љи ма хр ват ске 
пра ва шке иде о ло ги је с кра ја 19. ве ка, пре ко по ли тич ке ак тив но сти 
Стје па на Ра ди ћа и ње го ве се љач ке стран ке, за тим фран ко ва ца из-
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ме ђу два свет ска ра та и ко нач но за чет ни ка и иде о ло га уста штва 
то ком три де се тих го ди на 20. ве ка, ис ка зу ју ћи у про сто ру ди рект не 
по ли тич ке бор бе сна гу и де струк тив ни по тен ци јал ра за ра ња по ли-
тич ког по рет ка али и са мог гра ђан ства. На ве де на пер цеп ци ја дру-
го сти као по ли тич ког не при ја те ља је на жа лост и да нас ак ту ел на, и 
при сут на у по љу хр ват ске екс трем но на ци о на ли стич ке по ли ти ке. 
По ја ча на кон стант ном по ли тич ком кри зом ко ја се по но во ге не ри ра 
на  про сто ру бив ше Ју го сла ви је још из вре ме на деведесетих го ди-
на про шлог ве ка и да ље је опа сна не са мо по уну тра шње де мо крат-
ске ка па ци те те у Хр ват ској већ и за ши ри ре ги о нал ни про стор.

1. ТЕ МЕ ЉИ ПЕР ЦЕП ЦИ ЈЕ ЈЕ ВРЕ ЈА  
КАО ХР ВАТ СКОГ НЕ ПРИ ЈА ТЕ ЉА  

НА КРАЈУ 19. И ПО ЧЕТ КУ 20. ВЕ КА4)

У Хр ват ској ко ја се на ла зи ла у са ста ву Аустро-Угар ске, Је-
вре ји су 1873. сте кли пу на гра ђан ска пра ва. Њи хо ва ими гра ци ја 
у Хр ват ску је знат но по ве ћа на, а је вреј ско уче шће у по ли тич ком, 
еко ном ском и кул тур ном жи во ту зе мље та ко ђе је бр зо ра сло. У се-
вер ној Хр ват ској, за ни ма ња по пут ле ка ра и адво ка та по ста ла су 
ти пич но „је вреј ске про фе си је“, док су мно ги дру ги Је вре ји бри-
љи ра ли као ар хи тек те и при вред ни ци.5) Ве ћи на хр ват ских Је вре ја 
до ла зи ли су из ма ђар ског и/или не мач ко-аустриј ског екс тра та.6) У 
до ба бу ђе ња на ци о на ли зма у ко јем је сва ки на род тре бао да ство ри 
или већ да има сво ју др жа ву, хр ват ски на ци о на ли сти су по че ли да 
ши ре иде о ло ги ју ко ја је има ла за циљ да до ка же да су Хр ва ти на род 
у сва ком сми слу те ре чи и да има ју пра во на не за ви сну хр ват ску 
др жа ву. Као ре зул тат то га, пи та ње ра се има ло је све ва жни ју уло гу.

У окви ру кон тек ста при ја тељ–не при ја тељ, хр ват ска пра ва-
шка иде о ло ги ја је на кра ју 19. ве ка по сма тра ла Ру си ју као при ја-
тељ ску зе мљу ко ја је тре ба ла Хр ва ти ма да по мог не да ство ри не-
за ви сну др жа ву што је у осно ви би ла по ли тич ка ми сао јед ног од 
њи хо вих пр вих во ђа Еуге на Ква тер ни ка.7) Ову иде ју о Ру си ји као 
хр ват ском при ја те љу при хва тио је и Стје пан Ра дић. Он ју је про-
ши рио та ко што је ви део ну жност све сло вен ске са рад ње ко ја је са 

4) О ути ца ју хр ват ског ан ти се ми ти зма на уста шку про па ган ду до са да у срп ским на уч ним 
ра до ви ма ни је по све ћи ва на ди рект на па жња. Ме ђу тим, ан ти се ми ти змом у Хр ват ској су 
се ба ви ли не ки срп ски ауто ри по пут Ми ла на Ко ља ни на.

5) Ivo Gold stein, Ho lo ka ust u Za gre bu, No vi Li ber, Za greb, 2001, стр. 25.

6) Исто, стр. 27.

7) Stje pan Ra dić, Go vo ri u Hr vat skom sa bo ru, Na rod ne no vi ne, Dom i svi jet, Za greb, 1996, стр. 17.
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из би ја њем Пр вог свет ског ра та би ла све де на са мо на оне сло вен ске 
зе мље ко је су оста ле у са ста ву Двој не Мо нар хи је. За раз ли ку од 
пра ва ша Ра дић је и Ср бе при хва тао као мо гу ће са рад ни ке, али са-
мо под усло вом да „Ср би бу ду ода ни Хр ват ској до мо ви ни исто као 
и Хр ва ти.“8) Ме ђу тим, бу ду ћи да Шми тов ски док три нар ни мо дел 
при ја тељ–не при ја тељ има и дру гу стра ну – не при ја тељ ску – нео п-
ход но је би ло да за све не да ће хр ват ског на ро да про на ђе се не при-
ја тељ. У том сми слу, хр ват ски пра ва ши су на кра ју 19. ве ка, али 
и Стје пан Ра дић, оп ту жи ва ли Ма ђа ре за по ли тич ки и еко ном ски 
при ти сак на Хр ват ску, те су их сма тра ли крив ци ма што Хр ват ска 
не ужи ва оно ли ку сло бо ду ко ли ку је до би ла Хр ват ско-Угар ском на-
год бом. С об зи ром на то да су Је вре ји пред во ди ли еко ном ску мо-
дер ни за ци ју Ма ђар ске на су прот ко јој су ста ја ла ве о ма не раз ви је на 
хр ват ска се ла у ко ји ма је на кра ју 19. ве ка жи ве ло око 90% Хр ва та, 
као и да је би ло Је вре ја ко ји су сво ју по ли тич ку ак тив ност про-
на шли у кру гу ма ђар ског на ци о на ли зма, ан ти се ми ти зам је по стао 
бли ско по ве зан са ан ти-ма ђар ским осе ћа њи ма. Је вре ји су све че-
шће пер ци пи ра ни ка ко као по ли тич ки и еко ном ски не при ја тељ.9) 
На рав но, при то ме не сме мо да за бо ра ви мо ни ути цај ве ћег бро ја 
по је ди на ца из Ри мо ка то лич ке цр кве ко ји су ши ри ли ан ти се мит ске 
иде је. Она се по ка за ла очи том та ко што, ма да је лин гви стич ка аси-
ми ла ци ја ме ђу хр ват ским Је вре ји ма те кла при лич но бр зо, Је вре ји 
су увек сма тра ни аут сај де ри ма због њи хо ве „ха о тич не и ми сте ри-
о зне“ ре ли ги је, због „из да је Хри ста“ и „про го на пр вих хри шћа на“. 
Са мим тим, по шми тов ском док три нар ном мо де лу, Је вре ји су би ли 
ви ђе ни као по ли тич ки не при ја те љи, а да би мо дел до био ду бљу 
и хтон ску ди мен зи ју, до да ли су му мит о је вреј ском де и ци ду. Да-
кле, већ од са мог по чет ка Је вре ји су сма тра ни стра ним и не при-
ја тељ ским еле мен том хр ват ских ма са. Та ко су, на при мер, про-
тив ма ђар ске де мон стра ци је у За гре бу и Хр ват ском За гор ју 1883, 
ис ко ри ште не за на сил но ис по ља ва ње ан ти се ми ти зма, а у то вре ме 
ин те лек ту ал ни за чет ник про ти вје вреј ских из гре да био је све ште-
ник Сти пе Ву че тић.10) 

Али на по чет ку 20. ве ка Је вре ји су се на шли на ме ти не ких 
хр ват ских по ли ти ча ра углав ном због дру штве но-еко ном ских раз-
ло га. На и ме, је вреј ски жи вот је био кон цен три сан у хр ват ским гра-
до ви ма, а ве ћин ско хр ват ско си ро ма шно ста нов ни штво ви де ло је 

8) Ivan Mu žić, Stje pan Ra dić u Kra lje vi ni Sr ba, Hr va ta i Slo ve na ca, Na klad ni za vod Ma ti ce 
hr vat ske, Za greb, 1990, стр. 14.

9) Mir ja na Gross, „O dru štve nim pro ce si ma u sje ver noj Hr vat skoj u dru goj po lo vi ci 19. stolje-
ća“, u Dru štve ni raz voj u Hr vat skoj (od 16. stoljeća do po čet ka 20. stoljeća), (pri re di la: Mir-
ja na Gross) Za greb, 1981, стр. 367. 

10) Ми лан Ко ља нин, Је вре ји и ан ти се ми ти зам у Кра ље ви ни Ју го сла ви ји 1918-1941, Ин сти-
тут за са вре ме ну исто ри ју, Бе о град, 2008. стр. 125.
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Је вре је као бо га те љу де ко ји не са мо да су има ли власт у сво јим 
ру ка ма, већ су и би ли при ста ли це ма ђар ске вла сти. Ан ти се ми ти-
зам ко ји је био ра ши рен и у Аустро у гар ској, на сли чан на чин у то 
вре ме се ис по ља вао и у Хр ват ској, а то зна чи углав ном у пи са ном 
ви ду. У по след њим де це ни ја ма 19. и на по чет ку 20. ве ка број ност 
ан ти је вреј ских на пи са у хр ват ској штам пи је за бе ле жи ла по раст. 
Је вре ји су не га тив но при ка зи ва ни и у књи жев но сти, као на при мер 
у ро ма ну Ан те Ко ва чи ћа „У ре ги стра ту ри“ при че му им је на су-
прот си ро ма шног, на ив ног и по ште ног хр ват ског се ља ка при пи си-
ван имиџ „гу ли ко жа, пре ва ра на та и се о ских пи ја ви ца.“ Мла да хр-
ват ска бур жо а зи ја упра во је у је вреј ском ка пи та лу ви де ла смет њу 
свом раз во ју па је нео д ме ре но и без са мо кри ти ке уда ра ла осим на 
Ср бе и на Је вре је.11) 

По ли тич ке идеј не осно ве ан ти се ми ти зма из ви ра ле су из хр-
ват ске Стран ке пра ва. Та ко је на при мер, Еуген Ква тер ник реч „Је-
вреј“ пи сао ма лим по чет ним сло вом, а иде о лог хр ват ског пра ва-
штва Ан те Стар че вић у ви ше на вра та је ис ка зи вао ан ти се мит ске 
ста во ве.12) Он је сма трао да су Је вре ји „стра ни еле мент“ ко ји је на-
се лио чи сте хр ват ске кра је ве и да су ин стру мент „ма ђа ри за тор ске“ 
по ли ти ке.13) Ње га су ис по ља ва ли хр ват ски по ли ти ча ри по пут Гр-
ге Ту шка на из Стран ке пра ва и Стје па на Ра ди ћа, ко ји је са сво јим 
бра том Ан ту ном осно вао Хр ват ску пуч ку се љач ку стран ку 1904. 
го ди не. 

Ра дић је ова кав од нос пре ма Је вре ји ма раз вио у пр вој де-
це ни ји 20. ве ка под ути ца јем бо рав ка и шко ло ва ња у Пра гу, где 
је иде је пре у зео од че шких ко ле га ко је су има ле не га ти ван од нос 
пре ма Је вре ји ма аустриј ског де ла Мо нар хи је, ко ји су при хва ти ли 
не мач ку кул ту ру и би ли ло јал но ста нов ни штво.14) Због то га, он је 
у сво јој књи жи ци Сла вен ска по ли ти ка у Хаб сбур шкој мо нар хи ји за 
те шку си ту а ци ју у ко јој су се на ла зи ли По ља ци кри вио „Ни ем це, 
Жи до ве и Тур ке“, твр де ћи да се ме ђу њих „уву као жи ваљ са сва ког 
становишта туђ, жи ваљ жи дов ски [...] ко ји је јаз из ме ђу ин те ли ген-
ци је и пу ка са мо про ши рио“.15) И за те шку по ли тич ку си ту а ци ју у 
Хр ват ској Ра дић је кри вио Је вре је. Они су му би ли кри ви за по ја ву 

11) О то ме ви ше код I. Gold stein, „An ti se mi ti zam u Hr vat skoj: Ko ri je ni, po ja va i raz voj an ti-
se mi ti zma u Hr vat skoj“, An ti se mi ti zam, Ho lo ka ust, An ti fa ši zam, (pri re dio: Og njen Kra us), 
Za greb, 1996. 

12) Исто, стр. 121, 122.

13) An te Star če vić, Iza bra ni spi si, HIBZ, Za greb, 1943, стр. 153. 

14) О по ли тич ким ста во ви ма Стје па на Ра ди ћа ви де ти: Dar ko Ga vri lo vić, U vr tlo gu na ci o na-
li zma – Stje pan Ra dić i Sr bi – Sve to zar Pri bi će vić i Hr va ti, No vi Sad, 2007.

15) Исто, стр. 32.
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и ши ре ње со ци ја ли стич ког уче ња. У сво јим Уз нич ким успо ме на ма 
он је пи сао да је про тив „жи дов ског со ци ја ли зма... ко ји је за сва ки 
на род пра ва не сре ћа...“16) Ко нач но, нај те жи на пад из вео је на Је вре-
је у Хр ват ском ко лу 1906. го ди не при знав ши у тек сту да је под ути-
ца јем де ла Ота Вај нин ге ра О спо лу и зна ча ју. Овај Ра ди ћев текст 
пре штам пан је 1937. у За гре бу ка да је по но во по че ло да се ма сов но 
ши ри ан ти је вреј ско рас по ло же ње под ути ца јем при бли жа ва ња др-
жа ве Не мач кој. У том свом тек сту из 1906. Ра дић је из ме ђу оста лог 
на пи сао да је „Жид амо ра лан, ако и ни је ан ти мо ра лан, да је без 
мо ра ла, а ко и ни је про ти ње му. Но и ова ва жна тврд ња бит ће нам 
ја сни ја... чим до кра ја свр ши мо ана ли зу осе буј но га то га не га тив но-
га жи дов ско га би ћа... да аб со лут ни Жид не ма ду ше...“17) Ме ђу тим, 
Ра ди ћев на след ник на че лу Хр ват ске се љач ке стран ке Влад ко Ма-
чек ни је имао ан ти се мит ске из ја ве. На про тив, он се чак јав но за у-
зео за Је вре је у апри лу 1938. твр де ћи да  „ан ти се ми ти зам не сми је 
по сто ја ти ме ђу Хр ва ти ма.“18) Ина че, у За гре бу је 1908. би ла осно-
ва на „Ан ти се мит ска ли га кр шћа на ри мо ка то лич ке и пра во слав не 
вје ре у Хр ват ској и Сла во ни ји“. Она је из да ва ла лист Ан ти се мит, 
ко ји је сти гао да иза ђе са мо шест пу та, али је за то ус пео и да ши-
ри мр жњу про тив „нај го рих не при ја те ља чо ве чан ства“.19) Лист је 
ди ви ни зо вао и бра нио Хр ва те рад ни ке, се ља ке, за на тли је при то-
ме на па да ју ћи Је вре је као ра су ко ја у се би не ма ни шта по зи тив но. 
Је вре је су од та да по че ли че шће да оп ту жу ју у Хр ват ској као во ђе 
со ци ја ли стич ког по кре та и ре во лу ци о нар ног ра да у Ру си ји, а као 
лек се пре по ру чи ва ло да се „сва ка ра на мо ра ex ra di ce угу ши ти.“20) 
Осим бра ће Ра дић и Гр ге Ту шка ма у сво јим ан ти се мит ским ста-
во ви ма ис та као се и пра ва шки по ли ти чар др Иван Ру жић, идеј ни 
за чет ник ка сни јег Хр ват ског ка то лич ког по кре та. Он је пр вен стве-
но на па дао „ли бе рал ну штам пу“ зах те ва ју ћи при то ме да се у Хр-
ват ској у ци љу за шти те хри шћан ског мо ра ла што пре уки не та ква 
штам па и „сло бо дар ске ан ти кр шћан ске иде је“ ко је је она ши ри ла. 
Ме ђу тим, ли бе рал ну штам пу је сма трао је вреј ском штам пом па је 
са мим ти ме и сва ка ли бе рал на ми сао би ла озна че на као не при ја-

16) Stje pan Ra dić, Uz nič ke uspo me ne, II dio, Ti ska ra bra će N. Po po vi ća, No vi Sad, 1903, стр. 43.

17) Stje pan Ra dić, „Ži dov stvo kao ne ga tiv ni ele ment kul tu re“, Hr vat sko ko lo, 1906, pre štam pa no 
u Za gre bu 1937, стр. 10.

18) Na rod ne no vi ne, Za greb, 2. trav nja, 1938, стр. 2.

19) Đur đa Kne že vić, „The Enemy Si de of Na ti o nal ide o lo gi es: Cro a tia at the end of 19th Cen tury 
and in the first half of 20th Cen tury“, Pri de and Pre ju di ce: Na ti o nal Ste re otypes in 19th and 
20th Cen tury Euro pe East and West, (при ре дио L. Kon tler), Bu da pest, 1995, стр.114–115.

20) Ми ло рад Ек ме чић, Ства ра ње Ју го сла ви је 1790-1918, књ. 2, Про све та, Бе о град, 1989, 
стр. 509, 510.
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тељ ска је вреј ска ми сао. На су прот по ме ну тој ли бе рал ној штам пи 
од стра не хр ват ских ан ти се ми та об ја вљи ва ни су и хва ље ни ан ти-
се мит ски ли сто ви „Hr vat ska stra ža za kr šćan sku pro svje tu“ и „Hr vat-
ska smo tra“. У пр во спо ме ну том ча со пи су би скуп Ан тун Мах нић је 
ши рио иде ју о вер ни ци ма као вој сци а све штен ству као о њи хо вим 
ге не ра ли ма док су Јан ко Ши мрак и Ке ру бин Ше гвић ши ри ли ан-
ти се ми ти зам.21)      

По за вр шет ку Пр вог свет ског ра та ве ли ке про ме не ко је су 
се де си ле на по ли тич кој кар ти Евро пе да ле су мо дер ном ан ти се-
ми ти зму сна жан по ти цај. По сле по бе де бољ ше ви ка у Ру си ји 1917. 
го ди не „бољ ше вич ка опа сност“ је по стао по ли тич ки мит о не при-
ја те љу ко јим су се пла ши ли би ра чи ши ром Евро пе. У ње го вом кри-
лу ство ре на је иде ја да су бољ ше ви зам ство ри ли Је вре ји и да они 
сто је иза рад нич ког по кре та, чи ме је ство ре на јед на од нај ја чих 
пер цеп ци ја не при ја те ља ка ко у Евро пи та ко и на тлу Хр ват ске. На 
тај на чин пер цеп ци ји „не при ја те ља“ ко ја је под ра зу ме ва ла Је вре ја 
ка пи та ли сту, стран ца и ино вер ца, до дат је и Је вреј ко му ни ста. Због 
то га не тре ба да чу ди да су ан ти се мит ски на па ди и из ли ви мр жње 
на ста вље ни и за вре ме тра ја ња но ве др жав не за јед ни це, Кра ље ви-
не СХС. У том сми слу би ло је на па да на Је вре је на чи та вом те ри-
то ри ју но ве др жа ве, а раз ло зи су увек зависили од ан ти се мит ске 
тра ди ци је по је ди них под руч ја. Tоком два де се тих го ди на из ла зи ла 
су и два из ра зи то ан ти је вреј ска ча со пи са. У Хр ват ској су ма кар ски 
фра њев ци из да ва ли „Но ву Ре ви ју вје ри и на у ци“, а у Ср би ји је из-
ла зио „По ли тич ки гла сник“. Пр ви ча со пис је у не ко ли ко на ста ва ка 
об ја вљи вао „Про то ко ле си он ских му дра ца“ спис ко ји је имао за да-
так да ши ри ан ти је вреј ску про па ган ду. А по ме ну ти срп ски ча со пис 
је хва лио Ре ви ји не „из да вач ке на по ре“ ис ти чу ћи ка ко је „је вреј ска 
опа сност“ „свет ски про блем“.22) Из ме ђу два ра та из ла зи ле су књи-
ге ко је су за сту па ле ан ти је вреј ске иде је, а до чи та лач ке пу бли ке у 
Кра ље ви ни СХС сти гли су „Про то ко ли си он ских му дра ца“. Го ди не 
1922, у За гре бу је у окви ру „Zabavnе bibliotekе“, ко ја је об ја ви ла 
око 600 на сло ва, иза шла при ча „Rat“ у ко јој је из ве сни Кра снов 
на пао Је вре је да ши ре иде је о то ме ка ко уби ти „го ја“ (хри шћа ни на) 
ни је зло чин ако слу жи ус по ста вља њу свет ског је вреј ског цар ства. 
За ни мљи во је на по ме ну ти да је уред ник ове би бли о те ке био Ни ко-
ла Ан дрић, пред сед ник Ма ти це хр ват ске.

21) Ви ше о Ан ту ну Мах ни ћу у An tun Bo za nić, Bi skup Mah nić. Pa stir i jav ni dje lat nik u Hr va ta, 
kr šćan ska sa da šnjost, Za greb – Krk, 1991.

22) По ли тич ки гла сник, бр. 10, 10. мај, стр. 6-10; М. Ко ља нин, Је вре ји и ан ти се ми ти зам у 
Кра ље ви ни Ју го сла ви ји 1918-1941, оп. цит, стр. 203.
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Tоком три де се тих го ди на 20. ве ка, под ути ца јем на ци стич-
ке Не мач ке и фа ши стич ке Ита ли је, у вре ме ју го сло вен ских вла да 
по чев ши од Сто ја ди но ви ће ве (1935–1939) а по том и Цвет ко вић–
Ма че ко ве (1939–1940), све че шћи су би ли ан ти је вреј ски на па ди. У 
но вем бру 1939, на го то во свим за гре бач ким фа кул те ти ма усво јен је 
за кљу чак да се ли ми ти ра број је вреј ских сту де на та и та ко је уве ден 
Nu me rus cla u sus. Ка да су 1940. усле ди ле пр ве за кон ске ме ре вла де 
Цвет ко вић–Ма чек усме ре не про тив Је вре ја, мно ге но ви не над ме-
та ле су се у хва ло спе ви ма вла ди.

2.  ЈЕ ВРЕЈ  КАО НЕ ПРИ ЈА ТЕЉ  
У УСТА ШКОЈ ШТАМ ПИ

Бу ду ћи да хр ват ски на ци о на ли сти ни су би ли за до вољ ни 
Кра ље ви ном СХС и да су, с пра вом, сма тра ли да Хр ва ти не ма ју то-
ли ки ути цај на по ли тич ка и еко ном ска де ша ва ња у зе мљи, од кра ја 
два де се тих го ди на, а на ро чи то на кон уби ства Стје па на Ра ди ћа у 
На род ној скуп шти ни, хр ват ска на ци о на ли стич ка еми гра ци ја је за-
о штри ла свој по ли тич ки курс.  Та да је је дан део хр ват ских пра ва-
ша и при пад ни ка де сни це оти шао у еми гра ци ју. Ме ђу њи ма и Ан-
те Па ве лић по ли ти чар из ре до ва хр ват ска Стран ке пра ва. Ње го ве 
по ли тич ке ак тив но сти су по ста ле ра ди кал не бу ду ћи да је по зи вао 
Хр ва те на уста нак про тив Ју го сла ви је и да је пла ни рао ства ра ње 
не за ви сне Хр ват ске. Ко нач на де сти на ци ја Па ве ли ће ве еми гра ци је 
би ла је фа ши стич ка Ита ли ја, где је кра јем 1930, осно вао уста шки 
по крет са ци љем ства ра ња не за ви сне Хр ват ске. По лет ње го вом по-
кре ту су да ва ле ка ко ве сти из Кра ље ви не Ју го сла ви је о на сил но 
уве де ном ју го сло вен ском иден ти те ту и су зби ја њу хр ват ских на ци-
о нал них осе ћа ња та ко и слом де мо кра ти је у Не мач кој и Хи тле ро во 
пре у зи ма ње вла сти 1933. године. 

Од тре нут ка осни ва ња, уста шки по крет је по чео не са мо са 
аги та ци јом ко ја је има ла за циљ да ру ши Ју го сла ви ју, већ је пра те ћи 
шми тов ску ма три цу при ја тељ–непријатељ иза зи вао ка ко при ја тељ-
ска осе ћа ња пре ма фа ши стич кој Ита ли ји и на ци стич кој Не мач кој 
та ко и мр жњу пре ма Ср би ма и Је вре ји ма. Уста шка мр жња пре ма 
Је вре ји ма је би ла на ка ле мље на на већ по сто је ћи хр ват ски ан ти се-
ми ти зам. Њи хо ва про па ган да је сма тра ла да ко рен свих про бле ма 
ле жи у чи сто ти хр ват ске ра се и да чим се ра сни про блем хр ват ске 
ре ши, ре ши ти ће се и по ли тич ки, со ци јал ни и еко ном ски про бле-
ми.23) Уста шка иде о ло ги ја би ла је суп страт пред рат ног хр ват ског 

23)  Du ško Ka le bić, “Pra va štvo i Usta štvo”, Hr vat ska smo tra, Za greb, 7–8 (1942), стр. 390–393.
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на ци о на ли зма и ан ти се ми ти зма са на ци стич ком и фа ши стич ком 
иде о ло ги јом. Он се ис по ља вао кроз иде је ко је су укљу чи ва ле на-
ци о нал ну ме га ло ма ни ју, шо ви ни зам, ра си зам, ксе но фо би ју пре ма 
„стра ним еле мен ти ма (чи тај – Је вре ји ма и Ср би ма)“, ан ти ко му ни-
зам, гло ри фи ка ци ју на си ља, пре зир пре ма „је вреј ској“ ли бе рал-
ној де мо кра ти ји мр жњу пре ма „је вреј ском“ бољшевизму и ко му-
ни зму.24) Тре ба на по ме ну ти да је уста шка иде о ло ги ја има ла сво је 
спе ци фич но сти у од но су на дру ге слич не по кре те, а то су би ли 
ан ти-ју го сло вен ство и ан ти-срп ство по ве за ни са кон фе си о нал ном 
и вер ском не то ле ран ци јом.

У сво јој ми си ји да ус по ста ве на те ри то ри ји НДХ иде ју чи-
сто крв ног хр ват ства уста ше су де фи ни са ле Хр ва те као аутен тич не 
бе ле Евро пља не или „Ари јев це“ и иден ти фи ко ва ле ве ћи део бал-
кан ског ста нов ни штва укљу чу ју ћи ту и Ср бе као „Ази ја те“. При 
то ме, они су раз ви ли екс клу зи ви стич ку ра сну иде о ло ги ју ко ја ни је 
оста ви ла ме ста за од ре ђе не ма њи не, пр вен стве но Је вре је ко је су 
од ре ди ли као не е вроп ско ста нов ни штво. По ред „но мад ског“ бал-
кан ско срп ско-вла шке по пу ла ци је, ко ја је по уста шкој иде о ло ги ји 
би ла без ко ре на, по сто јао је и друг не при ја тељ – ко смо по лит ски 
и мер кан тил ни Је вреј. Он је при ка зи ван као су прот ност иде ал ном 
об ли ку пле ме ни те европ ске ра се рат ни ка и се ља ка – Хр ва ту. Ства-
ра ње ова квих ра сних су прот но сти и пред ра су да би ло је од ви тал-
ног зна ча ја за ра сну те о ри ју хр ват ских уста ша.

Да би се ова кви ан ти по ди оја ча ли још у ме ђу рат ном пе ри о ду 
је ме ђу уста шком еми гра ци јом и њи хо вим сим па ти зе ри ма ства ра-
на сли ка о Је вре ју чи је осо би не и из глед су су шта су прот ност хр-
ват ском из гле ду и осо би на ма. Је дан од уста шких во ђа Ми ле Бу дак 
је дао иден ти фи ка ци ју Је вре ја у свом ро ма ну „Рат но ро бље“. Он 
је по све тио по себ но по гла вље ма ђар ским Је вре ји ма, за ко је је на-
пи сао да ни ко од ма ђар ских Је вре ја не мо же има ти до бру ми сао, 
сма тра ју ћи да, не што агре сив ни је, бес кру пу ло зни је и се бич ни је 
ни је ви део у свом жи во ту.25) На су прот Је вре ји ма, ста ја ла је иде а-
ли зо ва на сли ка Хр ва та, ко је је пер со ни фи ко вао сво јим ди ви ни зо-
ва ним осо би на ма Ан те Стар че вић, ко јег ће са осни ва њем НДХ, на 
том ме сту за ме ни ти Ан те Па ве лић.26) Пред сед ник Ма ти це Хр ват-

24) Ви ше о то ме се мо же на ћи код уста шких иде о ло га и во ђа. Ви ди Ivo Bog dan, Dr An te 
Pa ve lić riješio je hr vat sko pi ta nje, Nakl. Euro pa, Za greb, 1942, стр. 27; An te Pa ve lić, Pu tem 
hr vat skog dr žav nog pra va; Član ci, go vo ri, iz ja ve, 1918-1929 (Dje la, br. 4), Do mo vi na, Ma-
drid, 1977, стр. 9–12.

25) Mi le Bu dak, Pri po vi jet ke, Rat no ro blje , Ma ti ca hr vat ska, Zagreb, 1995, стр. 108-111.

26) Usta ša, 12. X 1941, стр. 2. O ха ри змат ском вођ ству ви ше код Ђор ђе Сто ја но вић, Дар-
ко Га ври ло вић, „Од мо дер не па ра диг ме вођ ства ка пост-мо дер ној па ра диг ми вођ ства“, 
Срп ска по ли тич ка ми сао, број 1/2011, год. 18, вол 31, стр. 11-38. 
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ске Фи лип Лу кас је на пи сао да је Ан те Стар че вић као на след ник 
хр ват ске ра се при мио све ет но би о ло шке осо би не.27) Слич но ње му 
пи сао је Стје пан Бућ, осни вач Хр ват ске на ци о нал-со ци ја ли стич ке 
стран ке, да је Ан те Стар че вић про из вод чи сте хр ват ске кр ви „да је 
имао би ло ко ји дру ги крв, на при мјер но мад ске, он не би био Ан те 
Стар че вић.“28) Он је по ре дио  Стар че ви ћа и Хи тле ра твр де ћи да је 
Ан те Стар че вић ука зао пре се дам де сет го ди на на исту ра сну иде ју 
ко ју је ка сни је усво јио Адолф Хи тлер.29)

Ка да је до шло до сло ма Ју го сла ви је у апри лу 1941, Па ве-
лић и уста ше су се уз бла го слов Му со ли ни ја и Хи тле ра вра ти ле у 
Хр ват ску и 10. апри ла 1941, ство ри ле НДХ. Од пр вог да на вла сти 
чи та ва иде о ло шка кон струк ци ја би ла је кон цен три са на око сво је 
по ли тич ке функ ци је усме ре не ка хо мо ге ни за ци ји ве ли ко хр ват ског 
др жав ног про сто ра, те је би ла про из вод ста ри је хр ват ске по ли тич-
ке ге не ра ци је.30) Због по тре бе да ра сно про чи сте на ци ју и ство ре 
хо мо ге ну на ци о нал ну др жа ву вр хов ни уста шки ци ље ви су по ста ли 
де пор та ци ја и ли кви да ци ја Је вре ја, Ср ба и Ро ма.31) У том сми слу 
су до не се ни за ко ни, про грам ске из ја ве и ак ци је. Сви они су по-
др жа ва ни од стра не штам пе и на сва ки на чин су ука зи ва ли да је 
успех хр ват ске на ци о нал не др жа ве за ви сио од чи шће ња „стра них“ 
еле ме на та. Ста ре пред ра су де хр ват ског ан ти се ми ти зма ве за не за 
Је вре је пре не се не су у про па ганд ни про стор НДХ. Та ко су Је вре ји 
осва ну ли у уста шким но ви на ма као во ди те љи „мрач них по сло ва... 
а про тив ин те ре са на ро да ме ђу ко ји ма су жи вје ли... и сви мо гу ћи 
об ли ци жи дов ског про по ви је да ња, ко ји са мо јед но има ју за циљ 
да во де на род, у ко ме су они јед на ма њи на, ка про па сти, про гон-
ству и та ми, гдје би вла да ле ар ми је без ду шних жи до ва, по сво јим 
кр во лоч ним прин ци пи ма.“32) Пре ма не пот пу ним по да ци ма у НДХ 
до 1944, штам па но је око 2 000 са мо стал них на сло ва.33) Уста шки 
ре жим је од по чет ка по ка зао по се бан ин те рес за под руч је кул ту ре 
та ко да су вла сти на сто ја ле да го то во сви штам па ни тек сто ви да ју 

27) Ivo Gold stein, Ži do vi u Za gre bu, 1918-1941, No vi li ber, Za greb 2004, стр. 519.

28) Исто.

29) Исто, стр. 520.

30) Na da Ki sić Ko la no vić, „Islam ska va ri jan ta u mor fo lo gi ji kul tu re NDH 1941-1945, u Ča so pis 
za su vre me nu po vi jest, god. 39, br. 1., 1.-248, Za greb, 2007, стр. 65.

31) An te Or ša nić, Usta štvo kao dru štve ni po kret, Dr žav ni iz vje štaj ni i pro midž be ni ured, Za greb, 
1942, стр. 34–38.

32) Hr vat ska Kra ji na, Ba nja Lu ka, 15. kolovoza 1941, br. 51, стр. 1. 

33) Ви ди у но вин ском тек сту „Tri go di ne hr vat ske knji žev no sti i no vin stva“, Hr vat ska mla dost, 
9-10, Za greb, 1944, стр. 3,4. 
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пе чат уста шкој по ли ти ци у сми слу про па ган де ње них про грам ских 
по сту ла та. Због то га је тре ба ло спро во ди ти тзв. „ду бо ку кул тур ну 
ре во лу ци ју“; од но сно иде о ло шки пре о бра жај основ них на ци о нал-
них кул тур них ин сти ту ци ја као глав них но си ла ца про гра ма уста-
штва на под руч ју кул ту ре, а у ци љу оства ри ва ња „но ве хр ват ске 
на род не сви е сти и осје ћа ја.“34) У том сми слу је, осим ве ли ког бро-
ја књи га, бро шу ра и пам фле та по кре ну то мно го ли сто ва, од ко јих 
је зна тан број тек по вре ме но из ла зио или се убр зо га сио. Уста ше 
су при да ва ли ва жни ју уло гу ли сто ви ма: „Уста ша“, „Уста шки ња“, 
„Уста шка мла деж“, „За дом“; али су це ни ли и ло кал не ли сто ве по-
пут „Хр ват ске Кра ји не“ ко ја је тре ба ла да про бу ди не са мо на ци о-
нал ни по нос код Хр ва та у Бо сан ској кра ји ни где је би ло ве ћин ско 
срп ско ста нов ни штво већ и да ка ко про ши ри иде ју да су му сли ма-
ни по на ци о нал но сти Хр ва ти та ко и да се је мр жњу про тив Је вре ја 
и Ср ба. Пу бли ци сти ка је од са мог по чет ка би ла основ на по лу га 
јав не ре чи уста шког по рет ка. Ме ђу нај ви ђе ни јим пу бли сти ма би-
ли су мно ги пред рат ни при пад ни ци хр ват ског на ци о нал ног по кре-
та по пут Ти а са Мор ти гји ја, Иве Бог дан, Ке ру би на Ше гви ћа, Иве 
Гу бе ри не и дру гих. Ин те ли ген ци ји jе при да ва на по себ на уло га у 
ути ца ју на уста шку ори јен та ци ју омла ди не и то пи са њем број них 
књи га и при руч ни ка у ко ји ма су мла ди од ра них го ди на уче ни мр-
жњи пре ма Је вре ји ма и Ср би ма.35) Та ко су још од ма ја 1941, по че ле 
оп ту жбе на ра чун Је вре ја да уни шта ва ју хр ват ско школ ство јер је 
шко ла би ла „пу на нео д ре ђе ног и не стал ног жи дов ског фра ма зун-
ског ду ха... ни је има ло осно ве на те ме љу ко је би из мла дих љу ди 
из гра ди ла ка рак тер не, спрем не љу де...“36) 

Уста шка кам па ња про тив Је вре ја во ђе на је под ло зин ком да 
„у НДХ не ма мје ста Жи до ви ма“. Због то га, Је вре ји су осу ђи ва ни за 
нај ма њи из гред, с ко јим ни су уоп ште има ли ве зе. Та ко је Па ве лић 
кра јем ју на из ја вио да „Жи до ви ши ре ла жне ви је сти у свр ху уз не-
ми ра ва ња пу чан ства, те сво јим по зна тим спе ку ла тив ним на чи ни ма 
сме та ју и оте шча ва ју оп скр бу пу чан ства“37), те се због то га „ко лек-
тив но сма тра ју за то од го вор ним и пре ма то ме ће се про ти њи ма 
по сту пи ти и спре ма ти их по врх ка зне но-по прав не од го вор но сти у 
за то че нич ка зби ра ли шта под ве дрим не бом.“38)

34) Na rod ne no vi ne, Za greb, 4. VI 1941, стр. 1.

35) Pe tar Pe kić, Po sta nak Ne za vi sne Dr ža ve Hr vat ske. Bor ba za nje no oslo bo đe nje i rad na unu-
tra šnjem uстрojstvu, Hr vat ska knji ga, Za greb, 1942., стр. 288.

36) Hr vat ska Kra ji na, Ba nja Lu ka, 25. svibnja 1941, br. 17, стр. 2.

37) Hr vat ski list, Za greb, 31. VII 1941., стр. 1. 

38) Na rod ne no vi ne, Za greb, 26. VI 1941, стр. 1.
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Да би се ра сна по ли ти ка спро ве ла све но ви не су до би ле за да-
так да пре но се чи та о ци ма ра сне за ко не, а у том сми слу нај ва жни ја 
је би ла „За кон ска од ред ба о ра сној при пад но сти.“39) По себ ном „За-
кон ском од ред бом о за шти ти ариј ске кр ви и ча сти хр ват ског на ро-
да“ би ло је за бра ње но скла па ње бра ка из ме ђу Је вре ја и дру гих осо-
ба „не а риј ског“ по ре кла с осо ба ма „ариј ског“ по ре кла.40) Та да је 
по че ла сна жна про мо ци ја хр ват ске кул ту ре, а ја ча ле су се ве зе и са 
не мач ким кул тур ним кру гом ко ји је ви ђен као при ја тељ ски и „ари-
јев ски“. У то вре ме до не се не су од ред бе ко је су би ле усме ре не ка 
пљач ки, уни ште њу и оти ма њу је вреј ске имо ви не41), за тим фи зич-
ком обе ле жа ва њу Је вре ја и за бра на ма Је вре ји ма да но се хр ват ска 
на ци о нал на обе леж ја.42) Да би се Је вре је што ви ше де мо ни зо ва ло 
и при ка за ло као не при ја те ље на ро да про па ган да је сми шља ла иде-
о ло шки не спо ји ве кон струк те. На при мер, Ан те Па ве лић је у свом 
го во ру у За гре бу од 2. ју ла 1941, из нео иде ју о „мо сков ско – жи дов-
ско – бољ ше вич ким вла сто др шци ма ко ји су би ли по шли про ва ли ти 
у зе мље ју го и сточ не Евро пе... по зна то је да су би ли уви јек не при ја-
те љи хр ват ско га на ро да, да су уви јек под у пи ра ли бе о град ске ве ли-
ко срп ске вла сто др шце...“ те је због то га до нео од лу ку да се ство ре 
је ди ни це ко је би тре ба ле „сту пи ти у све ту бор бу про тив др зо ви том 
бољ ше вич ком на мет ни ку.“43) Је вре ји су још у ма ју оп ту же ни за би-
о ло шко ис тре бљи ва ње хр ват ског на ци о нал ног суп стра та и то као 
ле ка ри ко ји вр ше абор ту се.44) У истим но ви на ма са мо пет да на ра-
ни је пи са ло је да „ју де о кра ци ја вла да у Аме ри ци... жи до ви вла да ју 
сву да гдје се ра ди о нов цу и о по слу... жи дов ски ка пи тал за хтје ва 
рат... Ра то ви су до ба же тве код жи до ва!“45) „Хр ват ска кра ји на“ у 
сва ком бро ју је де мо ни зо ва ла Је вре је и Ср бе. То ком про ле ћа и ле та 
1941, ка да су усле ди ла најмасовнија хап ше ња и од во ђе ња у ло го-
ре на слов на стра на би ла је ре зер ви са на за го во ре Вик то ра Гу ти ћа 
и Ан те Па ве ли ћа у ко ји ма су се ја ли мр жњу. Гу ти ће ви го во ри су 
по зи ва ли на на си ље тра же ћи од Хр ва та да ис ко ре не не же ље не еле-
мен те (Ср бе и Је вре је), а сам је твр дио да је из нај ви шег др жав ног 

39) Na rod ne no vi ne, Za greb, 30. IV 1941, стр. 1.

40) Isto.

41) Уста шки Сто жер за Бос. Хрватску Каб. бр. 405-41, 24.4. 1941. Кон фи ска ци ја ра дио апа-
ра та у вла сни штву Је вре ја је из вр ше на 1941. Ар хив Ре пу бли ке Срп ске (АРС).  

42) Na rod ne no vi ne, Za greb, 4. VI 1941, стр. 1.

43) “Hr vat ska Kra ji na, Ba nja Lu ka, 4. srpnja 1941, br. 33, стр. 1.

44) Hr vat ska Kra ji na, Ba nja Lu ka, 25. svibnja 1941, br. 17, стр. 1.

45) Hr vat ska Kra ji na, Ba nja Lu ka, 27. lipnja 1941, br. 30, стр. 2.
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вр ха до био на ре ђе ња да очи сти Хр ват ску кра ји ну од не же ље них 
еле ме на та.46) 

Кра јем фе бру а ра 1942, Мир ко Пук, ми ни стар прав де и ве ра, 
на по ме нуо је у са бор ском го во ру да „Хр ват ска др жав на вла да за 
са да ствар но при зна је 3 вје ре у хр ват ском на ро ду, т.ј. ка то лич ку за-
пад ног и из точ ног об ре да, му сли ман ску и еван ге ли стич ку ауг збур-
шког и хел вет ског вје ро и спо вје да ња“ што је зна чи ло да је ју да и зам 
био из ба чен као ве ра.47) Све су то би ли не сум њи ви зна ци да се то-
тал ном уни ште њу Је вре ја по све ћи ва ла из у зет на па жња. То је ја сно 
дао до зна ња Д. Цр љен, пи шу ћи сре ди ном 1943, о је вреј ском пи-
та њу у скло пу „дру жтвов не пре о бра збе уста шке Хр ват ске“. Пре-
ма ње му, то је пи та ње „ри је ше но те ме љи то шћу и упор но шћу, ко ја 
мо ра те шко за бри ну ти све оне, чи ји се пу те ви кри жа ју с пу те ви ма 
уста шке дру жтвов не ре во лу ци је.“48) Ма да су Је вре ји у окви ру НДХ 
би ли го то во ис тре бље ни до 1944, на па ди су на њих на ста вље ни. У 
сво јој књи зи на пао их је Ан тун Бо ни фа чић твр де ћи да је Хр ват ска 
из ло же на тра гич ној суд би ни јер се бо ри за за пад не иде а ле на су-
прот прет њи ко ју пред ста вља ју нај ве ћи хр ват ски не при ја те љи, а то 
су „срп ско све то сав ско пра во сла вље, ли бе ра ли зам, де мо кра ци ја, 
сло бод но зи дар ство и жи дов ство.“49)

Је вре ји су на па да ни и пре ко про па ганд них пла ка та ко ји ма 
ни је са мо об ле пљи ва на НДХ већ су при ка зи ва ни и на за јед нич ким 
из ло жба ма. Та ко су, на при мер, 1. ма ја 1942, у За гре бу, по се ти те љи 
из ло жбе „О raz vo ju ži dov stva i nji ho vog ru ši lač kog ra da u Hr vat skoj 
pri je 10. IV 1941. Rje še nje ži dov skog pi ta nja u N.D.H.“ мо гли да ви де 
ка ко су Је вре ји при ка зи ва ни на ка ри ка ту ра лан и ру жан на чин. Пла-
кат ко јим су по зи ва ни на из ло жбу при ка зи вао је Је вре ја као зми ју 
отров ни цу, а на из ло жби је Је вреј при ка зи ван као па ук ко ји је сво-
јим пип ци ма об у хва тио чи тав свет или у уоби ча је ном стереотипу о 
бо га та шу по ви је ног но са. 

46) Hr vat ska Kra ji na, Ba nja Lu ka, 28. svibnja 1941, god. 1., no. 18, стр. 1.

47) Br zo pi sni Za pi sni ci Pr vog za sje da nja Hr vat skog Dr žav nog Sa bo ra za 1942, Za greb 1942, стр. 
39, 40.

48) Ви ше о то ме ви ди у No va hr vat ska, Za greb, 2. VI 1943.

49) Ви ше о то ме у An tun Bo ni fa čić, „Iz me đu Ju pi te ra i Mar sa, Hr va ti su kr va vo pla ti li po ve za-
nost s Euro pom, ali su s le gen dar nom vjer no šću iz vr ši li svo ju gra đan sku du žnost“, Sprem nost, 
Za greb, 9. siječnja 1944. 
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ЗА КЉУ ЧАК

На кра ју, тре ба да за кљу чи мо да је чи та ва ан ти је вреј ска про-
па ган да би ла  усме ре на са мо ка јед ном ци љу, а то је би ла ели ми на-
ци ја Је вре ја. Про па ган да је тре ба ла да под стак не и оправ да хап ше-
ња, де пор та ци је и ма са кре ко ји су по че ли у ју ну 1941. го ди не. До 
де цем бра 1941, пре ма по да ци ма ко је је Па ве лић дао гро фу Ћа ну, 
уку пан број Је вре ја у Хр ват ској је сма њен са 45.000 на 12.000 и то 
је био са мо по че так њи хо вог ис тре бље ња.50) Си на го ге су пљач ка не 
а по том спа љи ва не, с тим да су не ке, по пут ба ња луч ке, пре на ме ње-
не у бор дел за не мач ке и уста шке вој ни ке.51) Те рор над Је вре ји ма 
је до био ја чи за мах од сре ди не 1941, да би кул ми ни рао до по чет ка 
1942. го ди не.52) У том пе ри о ду ма сов них хап ше ња и стре ља ња, ко ја 
су би ла пра ће на про па ганд ним ра дом у ци љу ства ра ња ими џа о Је-
вре ју као не при ја те љу хр ват ства, тек је ма њи број Је вре ја, остао на 
сло бо ди. На кон из ве сног за тиш ја, ко је је тра ја ло до про ле ћа 1943, 
усле ди ла су ма сов на хап ше ња и пре о ста лих. Са мо око 5 000 Је-
вре ја је пре жи ве ло хо ло ка уст у НДХ и то или та ко што су из бе гли 
у ита ли јан ску оку па ци о ну зо ну или та ко што су се при кљу чи ли 
пар ти зан ском по кре ту. Ко на чан ис ход је био да је око 85% је вреј-
ског ста нов ни штва уби је но. Та чан број је вреј ских жр та ва уста шког 
ге но ци да ни ка да се не ће са зна ти.53)
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(при ре ди ли: Дар ко Га ври ло вић, Љу би ша Де спо то вић), In sti tu te for Hi sto-
ri cal Ju sti ce and Re con ci li a tion, Цен тар за исто ри ју, де мо кра ти ју и по ми ре-
ње, Fa kul tet za evrop ske prav no-po li tič ke stu di je, Srem ska Ka me ni ca 2010.

Сто ја но вић, Ђор ђе, Га ври ло вић, Дар ко, „Од мо дер не па ра диг ме вођ ства ка 
пост-мо дер ној па ра диг ми вођ ства“, Срп ска по ли тич ка ми сао, Ин сти тут 
за по ли тич ке су ди је, Бе о град, број 1/2011.

Br zo pi sni Za pi sni ci Pr vog za sje da nja Hr vat skog Dr žav nog Sa bo ra za 1942, Za greb 
1942.

Др жав ни ар хив у За гре бу, фонд број 252, ку ти ја 1.
Из ве штај, Јав на бер за ра да,  По дру жни ца Ба ња Лу ка, бр. 215, од 3.10.1945, 

Упу ће но Окру жној упра ви јав них до ба ра, Ба ња Лу ка. Ар хив Ре пу бли ке 
Срп ске.

Из ве шта ји: Ко тар ска Област Ба ња Лу ка број 7879/42, Ко тар ска област Кљу-
ча Број 2773/42, Ко тар ска област Приједор Број 4158/42, Ко тар ска област 
Сан. Мост Број 3576/42. Ар хив Ре пу бли ке Срп ске.

Уста шки Сто жер за Бос. Хрватску Каб. бр. 405-41, 24.4. 1941. Кон фи ска ци ја 
ра дио апа ра та у вла сни штву Је вре ја је из вр ше на 1941. Ар хив Ре пу бли ке 
Срп ске. 

Na rod ne no vi ne, Za greb, 1938.
No va Hr vat ska, Za greb, 1943.
Usta ša, Za greb, 1941.
Hr vat ska Kra ji na, Ba nja Lu ka, 1941.
Hr vat ska mla dost, Za greb, 1944. 
Hr vat ski list, Za greb, 1941. 

Dar ko Ga vri lo vic, Lju bi sa De spo to vic

PERCEPTION OF OTHERNESS AS A POLITICAL 
ENEMY - THE ANTISEMITISM IN THE CROATIAN 

PRESS IN THE FIRST HALF OF THE 20TH CENTURY

Re su me
Ar tic le di scus ses phe no me non of en mity as one of the most im-

por tant is su es for the con so li da tion of Cro a tian na ti o nal iden tity from 
the be gin ning of the 20th cen tury to the exi sten ce of In de pen dent Sta te 
of Cro a tia (NDH). We are analyzing fun da men tal cha rac te ri stics of Carl 
Schmitt’s “on tic” fri end – enemy dis tin ction in at ten tion to di sco ver the 
in flu en ce of Cro at an ti-Se mi tism in the first part of the 20th cen tury on 
the Us tas ha ide o logy and how the Us tas ha pro pa gan da had an im pact 
on mass kil lings that we re com mit ted from 1941 to 1945. Ba sed on the 
jo ur nals daily and pe ri o di cal in for ma tion from 1941 to 1944, as well as 
on the pri mary do cu men tary so ur ces of the Ar chi ve of Re pu blic Srp ska, 
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the aut hors analyze the con tent of the do me stic po li ti cal and of co ur se 
war to pics in press of NDH.  In or der to ha ve pu blic sup port for cri mes 
aga inst Jews the Us tas ha re gi me de ci ded to sup port Cro at an ti – Se mi tic 
en mity from the be gin ning of the 20th cen tury. That pro cess was re in-
for ced thro ugh words such as enemy (/ies) /fri end(s), and evil/good. All 
of them we re used by the Us tas ha pro pa gan da mac hi nery in at ten tion 
to ser ve as lin gu i stic cu es to evo ke pre-struc tu red and mytho lo gi zed 
un der stan dings of a nar ra ti ve. En mity has been in stru men tal in pro vi-
ding the “mo ral” ju sti fi ca tion for ge no ci de and mi li tary vi o len ce. The 
at tempt of en mity was to mu ster up sup port and nur tu re the be li ef that 
what is to be do ne is in the po si ti ve and be ne fi cial in te rest of all Cro ats 
even if it costs the lost of hun dreds of tho u sands of Je wish and Ser bian 
li ves. In this way, it ac hi e ved its goal, with mo re than 2 000 bo oks, new-
spa pers and bo o klets, which was to suc cessfully po pu la ri ze the Us tas ha 
ide o logy among the mas ses and to gain the wi dest pos si ble sup port for 
the ge no ci de. Fol lo wing the se facts it’s cru cial to the Cro at so ci ety to 
ma ke dis tin ction from the an ti-Se mi tic past and to te ach abo ut so cial, 
po li ti cal, eco no mic, ide o lo gi cal pro ce du res in hi story thro ugh ca se stu-
di es, pa ra digms and pri mary so ur ces (as the di sco ur se of new spa pers).

In or der to ef fec ti vely fight ide o lo gi cal ma ni pu la tion or pro pa-
gan da thro ugh press and mass me dia, we need to edu ca te pe o ple to 
iden tify and re cog ni ze this ma ni pu la tion when they see it; to en han ce 
the ir abi lity to read be hind the li nes, to be sen si ti ve when they are try-
ing to ma ni pu la te them. I be li e ve that this kind of edu ca tion can help in 
ra i sing the le vel of to le ran ce to wards mi no rity gro ups in the re gion, and 
it can al so in cre a se the sen ti ment of the im por tan ce of re spec ting the 
dig nity of each in di vi dual.
Key words: enemy, an ti-Se mi tism, na ti o na lism, ide o logy, pro pa gan da

* Овај рад је примљен 18. фебруара 2015. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 09. марта 2015. године.
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КОНВЕРГЕНЦИЈА МЕДИЈА У 
ПОСТИНФОРМАЦИЈСКОМ ДРУШТВУ*

Сажетак
Рад се ба ви кон вер ген ци јом ме ди ја и по сле ди ца ма ко је она 

има на це ло ку пан са вре ме ни ко му ни ка ци о ни про цес, са по себ-
ним ак цен том на про ме не ко је се де ша ва ју на стра ни про из во ђа ча 
ме диј ских са др жа ја у тех но ло шком и еко ном ском сег мен ту, а на 
стра ни кон зу мен та у кул ту ро ло шком и ор ган ском сми слу. Мул ти-
ме ди јал не ре дак ци је ко ји ма клик дик ти ра пра вац де ло ва ња и мо-
дел про из вод ње да те су као па ра диг ма кон вер ген ци је ме диј ских 
про из вод них про сто ра и ме диј ских рад ни ка. Нај ве ће свет ске ме-
диј ске ком па ни је ко је об је ди њу ју по сло ва ње у го то во свим сфе-
ра ма за ба ве, кул ту ре, умет но сти и ин фор ми са ња ука зу ју на ко ји 
на чин и кон вер ген ци ја вла сни штва мо же до не ти број не бе не фи те 
раз во ју по стин фор ма циј ског дру штва, али упо зо ра ва и на број не 
зам ке ко је мо гу би ти фа тал не. Ана ли зи ра ју ћи но ву еко но ми ју кре-
а то ра, тех ни ке мул ти ме ди јал ног ства ра ња и вре ме “при пи то мља-
ва ња” ко је је по треб но за пот пу но ута па ње кон вер го ва них ме ди ја 
у са вре ме но дру штво, ауто ри за кљу чу ју да кон вер ген ци ја он-лајн 
ме ди ја још ни је ушла у сво ју за вр шну фа зу. 
Кључ не ре чи: ме ди ји, кон вер ген ци ја, мул ти ме ди јал ност, мул ти ко му ни-

ка тив ност, по стин фор ма циј ско дру штво, вла сни штво

* Истраживање је рађено у оквиру пројекта „Политички идентитет Србије у регионалном 
и глобалном контексту“, које финансира Министарство просвете, науке и технолош-
ког развоја Републике Србије (евиденциони број 179076)  и делимично у оквиру док-
торске дисертације „Утицај Интернета на промене у њуз магазинима у Србији“, која је 
одбрањена на Филолошком факултет у у Београду 2014. године.
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1. КОН ВЕР ГЕН ЦИ ЈА  
– ОД МАТЕМАТИКЕ ДО РЕ ПОР ТЕ РА

Кон вер ген ци ју ме ди ја као је дан од основ них прин ци па ме-
та мор фо зе ме ди ја (по ред ко е во лу ци је и сло же но сти) је нео п ход но 
раз мо три ти јер је упра во је дан од фак то ра ко ји об ја шња ва ју про-
це се ко ји се од ви ја ју у по стин фор ма циј ском дру штву. По сма тра но 
чи сто тех нич ки, овај про цес под стак нут је кон вер ген ци јом ком пју-
те ра и оста лих ко му ни ка ци о них уре ђа ја, али и тех но ло ги јом ба за 
по да та ка, са ку пља ња ве сти и мул ти ме диј ске про дук ци је... На дру-
гом по лу на ла зи се по тре ба ко ри сни ка за ин тер ак ци јом и пре ва-
зи ла же њем гра ни це про из во ђач – кон зу мент ме диј ског са др жа ја, 
што би се мо гло на зва ти кон вер ген ци јом про из во ђа ча ме диј ских 
са др жа ја. У Ву ја кли ји ном реч ни ку, реч кон вер ген ци ја де фи ни са-
на је као уза јам но при бли жа ва ње, сти ца ње, стре мље ње или те жња 
истом ци љу, сла га ње, ма да се да нас ко ри сти у не ко ли ко ви до ва, 
та ко да мо же опи си ва ти и по на ша ње ком па ни ја и мар ке тин шке 
по те зе, а из вор но по ти че из ма те ма ти ке и фи зи ке. Чак и у обла-
сти ме ди ја мо гу ће је го во ри ти о раз ли чи тим вр ста ма кон вер ген ци-
је – кон вер ген ци ја са др жа ја, вла снич ка кон вер ген ци ја ТВ ста ни ца 
и но ви на, кон вер ген ци ја ор га ни за ци је ре дак ци је, кон вер ген ци ја 
од но са ре пор тер-из вор ин фор ма ци ја, кон вер ген ци ја при ку пља ња 
по да та ка (но ви на ри ко ји ра де за ви ше ме ди ја исти при лог), кон вер-
ген ци ја пре зен та ци је (storytel ling)...   

Тер мин кон вер ген ци ја пр ви пут по ја вљу је се у се дам на е стом 
ве ку и на ред них не ко ли ко ве ко ва од но си се на по ја ве у ма те ма ти ци, 
фи зи ци и би о ло ги ји, да би по ло ви ном де вет на е стог ве ка ушао и у 
реч ник по ли тич ких на у ка и еко но ми је. Иако је оп ште при хва ће но 
ста но ви ште да је Џон Ску ли (John Scul ley) из вр шни ди рек тор Пеп-
си ја и Епл Ком пју тер са, раз ви ја ју ћи Не гро пон те о ве те о ри је, за слу-
жан за уво ђе ње тер ми на кон вер ген ци ја у сфе ру  ко му ни ка ци о них 
тех но ло ги ја, тре ба на по ме ну ти да је исте го ди не (1983.) ка да су 
Ску ли је ви гра фи ко ни иза зва ли жа мор ме ђу струч ња ци ма, Ити ел 
де Со ла Пул (It hiel de So la Pool) об ја вио књи гу „Тех но ло ги је сло-
бо де“ у ко јој го во ри о кон вер ген ци ји мо де ла. Ску ли је пред ста вља-
ју ћи ин ду стри ју у ко јој је ра дио, упо тре био при каз са кру го ви ма 
ко ји је 1978. го ди не ко ри стио и Не гро пон те сли ка ју ћи на чин збли-
жа ва ња ТВ, штам пар ске и ком пју тер ске ин ду стри је. Марк Де у зе1) 
под се ћа да се кон вер ген ци ја мо же од и гра ва ти на мно го ни воа, те да 
се мо же од но си ти на кон вер ген ци ју јав не и при ват не сфе ре, „ви со-
ке“ и „ни ске“ кул ту ре, ин ду стри је кул ту ре и за ба ве, мо дер ни стич-

1) Mark De u ze, “The Web and its Jo ur na lisms: Con si de ring the Con se qu en ces of Dif fe rent 
Types of New sme dia On-li ne”, New Me dia & So ci ety, бр. 5 (2), Лон дон, 2003, стр. 203-230



Веселин Л. Кљајић, Милица Л. Кљајић Конвергенција медија у  ...

259

ког и пост мо дер ни стич ког раз ми шља ња... Од го ва ра ју ћи на пи та ње 
за што смо све ви ше све до ци кон вер ген ци је у но ви нар ству, Сти вен 
Квин (Step hen Qu inn) и Вин сент Фи лак (Vin cent Fil lak), ка жу да су 
нај у ти цај ни ји фак то ри на ову по ја ву фраг мен та ци ја пу бли ке, до-
ступ ност ре ла тив но јеф ти не тех но ло ги је, и про ме не у дру штве ној 
и за кон ској струк ту ри ко је омо гу ћа ва ју по ве зи ва ње ме ди ја кроз 
вла снич ке од но се. „Ме диј ске ком па ни је на да ју се да мо гу да до-
сег ну до фраг мен ти са не пу бли ке кроз раз не ме ди је, пре по зна ју ћи 
да су кон зу мен ти већ при хва ти ли кон вер ген ци ју у сми слу да ко ри-
сте мно штво ме ди ја“.2)

 Хен ри Џен кинс (He nry Jen kins)3) го во ри о чак пет кон вер ген-
циј ских про це са ко ји се од ви ја ју у са вре ме ном дру штву: 

1. Тех но ло шка кон вер ген ци ја – оно што је Не гро пон те на-
зи вао тран сфор ма ци јом ато ма у би те, од но сно ди ги та ли-
за ци ја свог ме диј ског са др жа ја (тек ста, сли ке и зву ко ва). 

2. Еко ном ска кон вер ген ци ја – под ра зу ме ва хо ри зон тал ну 
ин те гра ци ју у ин ду стри ји за ба ве. Ti me War ner ком па ни-
ја са да по се ду је ком па ни је у обла сти фил ма, те ле ви зи је, 
књи га, игри ца, ве ба, му зи ке, не крет ни на у ра зним зе-
мља ма, али и “тран сме диј ску екс пло а та ци ју” брен до ва 
по пут Ха ри ја По те ра, По ке мо на, Ра то ва зве зда… 

3. Дру штве на или ор ган ска кон вер ген ци ја – од но си се на 
ко ри сни ко во исто вре ме но вр ше ње раз ли чи тих рад њи у 
ин фор ма тив ном дру штву – слу ша ње му зи ке, гле да ње те-
ле ви зиј ског про гра ма, пи са ње Е ма и ла… 

4. Кул ту ро ло шка кон вер ген ци ја – у окви ру ње се на ла зи и 
ме диј ска кон вер ген ци ја и под ра зу ме ва но ве фор ме кре а-
тив но сти у обла сти раз ли чи тих ме диј ских тех но ло ги ја и 
ин ду стри ја. 

5. Гло бал на кон вер ген ци ја – пред ста вља кул тур ну хи брид-
ност ко ја за ре зул тат има  ме ђу на род ну цир ку ла ци ју ме-
диј ског са др жа ја.

Тер мин тех но ло шке кон вер ген ци је мо гао би да по слу жи и 
за об ја шња ва ње при бли жа ва ња ко је се од и гра ло ме ђу раз ли чи тим 
тех но ло шким из у ми ма у са вре ме но до ба – кон вер ген ци ја те ле ви-
зи је, те ле фо на и ра чу на ра чи ји смо све до ци да нас. Ни јед на од ове 
три тех но ло ги је ви ше не ко ри сти са мо прин ци пе свој стве не ње ним 
ори ги нал ним ка рак те ри сти ка ма, већ по зајм љу је не ке од прин ци па 

2) Step hen Qu inn, Vin cent Fi lak, “Con ver gent jo ur na lism: an in tro duc tion”, El se vi er, UK, 2005, 
стр. 8

3) He nry Jen kins, Con ver gen ce? I Di ver ge, In ter net http://www.tec hno logyre vi ew.com/bu si-
ness/12434/, 19.12.2014.
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и оста лих тех но ло ги ја раз ви ја ју ћи на тај на чин свој пут оп стан ка 
на мо дер ном тр жи шту.

Фи длер сма тра да је кон вер ген ци ја од су штин ског зна ча ја 
за про цес ме ди ја мор фо зе, јер „об ли ци ме ди ја ко ји да нас по сто је 
за пра во су ре зул тат без број них кон вер ген ци ја ма лих раз ме ра ко је 
су се че сто де ша ва ле то ком вре ме на“4), те да кон стант на кон вер-
ген ци ја не мо ра ну жно до ве сти до сма ње ња бро ја ме ди ја. Па влик 
ко вер ген ци ју де фи ни ше као „ин те гра ци ју ме диј ских фор ми у ди-
ги тал ном окру же њу, во ђе ну тех но ло шким и еко ном ским сна га ма, 
ко ја вр ши ду бо ке ути ца је на ове од но се, и на суп ти лан и стро жи ји 
на чин“5), на гла ша ва ју ћи да је фун да мен тал на про ме на ко ју до но си 
кон вер ген ци ја про ме на од но са из ве шта ча и пу бли ке. Де фи ни ци ја 
по ко ји ма кон вер ген ци ју мо же мо озна чи ти “као ком плек сан и хе-
те ро ге ни про цес ко ји из ра жа ва ин тер ак ци ју из ме ђу тех но ло ги је и 
но ви нар ства”6) та ко ђе има сво је упо ри ште и у прак си. 

Лев Ма но вич сма тра да су но ви ме ди ји још увек ста ри ме ди-
ји, јер за раз ли ку од но вих пе ри о да по чет ком два де се тог ве ка, ко ји 
су до но си ли но ве фор ме и но ви је зик, до ба ком пју те ра се још увек 
осла ња на је зик и об ли ке ин ду стриј ског до ба, не до но се ћи но ве 
фор ме. Су шти на аван гар де но вих ме ди ја за то, ка же Ма но вич, ни је 
у до но ше њу но вих об ли ка ре пре зен то ва ња ре ал но сти, већ у но вим 
на чи ни ма при сту па ња и ма ни пу ли са ња ин фор ма ци ја ма, од но сно у 
но вим на чи ни ма ко ри шће ња прет ход но аку му ли ра них ме ди ја. „У 
том по гле ду, но ви ме ди ји су пост ме ди ји или ме та ме ди ји, по што 
ко ри сте ста ре ме ди је као свој основ ни ма те ри јал“.7) Фор ме оста ју 
исте, ка же Ма но вич, ме ња се са мо на чин на ко ји се оне ко ри сте.

2. МУЛ ТИ МЕ ДИ ЈАЛ НЕ РЕ ДАК ЦИЈЕ 
КАО ПРО ИЗ ВОД КОН ВЕР ГЕН ЦИ ЈЕ

Кон вер ген ци ја у ре дак ци ја ма  је дан је од осно ва мо дер не ре-
дак ци је у ко јој се ште де ре сур си и у ко јој се спро во ди до сле дан 
уре ђи вач ки фо кус. Јед на од по сле ди ца кон вер ген ци је уну тар ме ди-
ја под ра зу ме ва ства ра ње та ко зва них ин те гри са них ре дак ци ја (мул-
ти ме ди јал них ре дак ци ја или ди ги тал них ме та), чи ји су пр ви при-
ме ри на про сто ру бив ше Ју го сла ви је на ста ли 2009. и 2010. го ди не 

4) Ро џер Фи длер, Me di a morp ho sis, Клио, Be o grad, 2004, стр. 46

5) John Pa vlik, „A sea-chan ge in jo ur na lism: Con ver gen ce, Jo ur na lists, the ir Audi en ces and So-
ur ces“, Con ver gen ce, SA GE, 2004, 10, стр. 21

6) Исто 

7) Лев Ма но вич, Ме та ме диј, из бор тек сто ва, Цен тар за са вре ме ну умет ност, Бе о град, 
2001, стр. 74.
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у Бе о гра ду и Сло ве ни ји, у ме диј ској ку ћи Rin gi er Axel Sprin ger и 
ме диј ској ку ћи Del lo. Циљ ових ре дак ци ја (мул ти ме ди јал не ре дак-
ци је, кон вер ги ра не ре дак ци је, удру же не ре дак ци је...) је на рав но 
увек по бољ ша ње ква ли те та са др жа ја ко ји се об ја вљу је и ујед но 
сма ње ње тро шко ва про из вод ње тог са др жа ја, од но сно бо ља ор-
га ни за ци ја ра да и рас по де ла сред ста ва у ци љу оства ри ва ња ве ћег 
про фи та. Ка ко се на ста ја ње ова квих ре дак ци ја у све ту углав ном 
по кла па са вре ме ном по чет ка еко ном ске кри зе, пре ци зни је је ре ћи 
да се ра ди о по ку ша ју за др жа ва ња не ка да шњих за ра да, пре не го о 
по ве ћа њу про фи та, јер исти ве ћи на ме диј ских ку ћа ни је ус пе ла да 
оства ри.

„Још јед на од по сле ди ца тех но ло шких ино ва ци ја је да се 
кон вер ген ци ја де ша ва у ме диј ској про дук ци ји, исто као и на ор га-
ни за ци о ном ни воу“.8)  

Он-лајн из да ње пред ста вља осно ву мул ти ме ди јал не ре дак-
ци је. Са др жа ји ко ји он-лајн ре ги стру ју нај ви ше кли ко ва су они ко-
ји се мо ра ју на ћи ме ђу во де ћим тек сто ви ма у штам па ним из да њи-
ма, али су то ујед но и те ме ко је ће се да ље екс пло а ти са ти он-лајн 
на два на чи на. Њи ма ће се да ље ба ви ти но ви на ри, ис цр пљу ју ћи 
те му, али ће ови са др жа ји, озна че ни као нај по се ће ни ји по пра ви-
лу ге не ри са ти но ви по ве ћан са о бра ћај он-лајн. Фи зич ки цен трал ни 
део ин те гри са них ре дак ци ја углав ном чи не ве ли ки екра ни (са ста-
вље ни од ма њих екра на) на ко ји ма се при ка зу ју гра фи ко ни ге не-
ри са ног он-лајн са о бра ћа ја и уред нич ки деск за ко јим се (не рет ко 
и не ко ли ко пу та днев но) одр жа ва ју ко ле ги ју ми. Око ло уред нич ког 
сто ла су сте пе на сто рас про стра ње ни но ви нар ски сто ло ви, оку-
пље ни око ру бри ка ко ји ма се њи хо ви но ви на ри ба ве. Ова кав на-
чин ра да је омо гу ћен уво ђе њем си сте ма упра вља ња ди ги тал ним 
са др жа јем (DAM – di gi tal as set ma na ge ment). ДАМ под ра зу ме ва 
упра вља ње ди ги тал ним са др жа јем у тре нут ку ка да се он кре и ра, 
као и ње го во скла ди ште ње, ор га ни за ци ју, кон тро лу или ре ви зи ју 
са др жа ја ко ји се че сто ме ња. Он омо гу ћа ва ве о ма ла ко пре ме шта-
ње са др жа ја кроз цео ла нац про из вод ње и ар хи ве, што у мно го ме 
олак ша ва пост про дук ци ју као и про цес ди стри бу ци је за раз ли чи те 
плат фор ме. Ана ли за са др жа ја се на овај на чин у мно го ме олак ша-
ва, ло ци ра ње и иден ти фи ко ва ње ди ги тал ног са др жа ја је убр за но, 
а тран сфор ма ци ја се ауто ма ти зу је (нпр. не ки од аудио или ви део 
фај ло ва, по де ша ва ње ве ли чи не и сл).

8) Li es beth, Her mans, Ma u ri ce Ver ge er, Leen d’Ha e nens, “In ter net in the Daily Li fe of Jo ur-
na lists: Ex pla i ning the use of the In ter net by Work-Re la ted Cha rac te ri stics and Pro fes si o nal 
Opi ni ons”, Jo ur nal of Com pu ter-Me di a ted Com mu ni ca tion, бр. 15 (1), 2009, стр. 142. 
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„У Ве ли кој Бри та ни ји, али и дру где, ме диј ски из да ва чи све 
ви ше гра де ди ги тал не ме ха ни зо ва не фа бри ке ко је су опре мље не та-
ко да са др жа јем мо гу да на хра не раз не ме диј ске плат фор ме, це лог 
да на, це ле не де ље. Но ви не се про ши ру ју у област ре ал ти ме ви деа, 
док ТВ еми те ри про ши ру ју снаб де ва ње тек сту ал ним са др жа јем. 
Тај про цес кон вер ген ци је уну тар ин ду стри је је во ђен не ми ло срд-
ном по тра гом за про дук тив но шћу и ефи ка сно шћу тро шко ва“.9)

У ин те гри са ним ре дак ци ја ма, по ред то га што се сма њу ју 
тро шко ви, до ла зи до ја ча ња роб не мар ке, али се и на ве о ма ефек-
ти ван на чин ко ри сте мо гућ но сти раз ви ја ња ви ше про из во да, што 
се че сто чи ни као нај ве ћи иза зов у ме диј ским ку ћа ма ко је по се-
ду ју ви ше плат фор ми. По треб но је на ћи рад ну сна гу ко ја мо же да 
од го во ри на ова кве иза зо ве и при пре ми ти се на, ка ко то при ме ћу-
ју проф. др Зо ран Јев то вић и Ра ди во је Пе тро вић, сма ње ну су ве ре-
ност но ви на ра у ова квим ре дак ци ја ма, јер је она „де тер ми ни са на 
од но сном из ме ђу но ви нар ског по сла, тех но ло ги је и тр жи шног кон-
флик та“.10)

3. КОН ВЕР ГЕН ЦИ ЈА ВЛА СНИ ШТВА 
– ПО РА СТИ ИЛИ ПО ТО НУ ТИ

Кон вер ген ци ја вла сни штва, од но сно ње го ва кон цен тра ци ја 
је не ми нов ност ко ја ће у на ред ним го ди на ма мо ра ти да усле ди на 
тр жи шту срп ских ме ди ја и то из ви ше раз ло га. Нај пре, ово је тр-
жи ште из у зет но ви со ко за си ће но и ве ли ки број ме ди ја ко ји по сто-
ји не сра зме ран је бро ју по пу ла ци је, а на ро чи то бро ју обра зо ва не 
и функ ци о нал но пи сме не по пу ла ци је. Иако срп ско тр жи ште има 
тра ди ци ју ве ли ког бро ја ме ди ја за оче ки ва ти је да овај број ме ди ја 
у бу дућ но сти не ће ра сти зна чај ни је и да ће на кон су штин ске де мо-
кра ти за ци је зе мље и по сти за ња трај ни јег по ли тич ког кон цен зу са 
тај број по че ти да се сма њу је. Кон цен тра ци ја ка пи та ла под ра зу ме-
ва ће и ускла ђи ва ње са свет ским трен до ви ма спа ја ња и пре у зи ма-
ња, од но сно ства ра ње ме диј ских гру па ко је ће об је ди ња ва ти ви ше 
плат фор ми, али и акви зи ци ју ме диј ских фир ми од стра не фи нан-
сиј ских ја чих игра ча – би ло да су они фон до ви спе ци ја ли зо ва ни за 
ула га ње у ме диј ску ин ду стри ју или јед но став но при ват не ком па-
ни је ко је има ју ин те ре са да ула жу у овај сек тор.

9) An drew, Cur rah, What’s hap pe ning to our news: An in ve sti ga tion in to the li kely im pact of the 
di gi tal re vo lu tion on the eco no mics of news pu blis hing in the UK, Ox ford, Oxu ni print, 2009, 
стр. 6

10) Зо ран Јев то вић, Ра ди во је Пе тро вић, „Штам па на рас кр шћу“, Кул ту ра, За вод за про у ча-
ва ње кул тур ног раз вит ка, Бе о град, бр. 132, 2011, стр. 100.
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Пол Фа хри (Paul Fa hri), ре пор тер Was hing ton Post-a и ви ши 
са рад ник у Ame ri can Jo ur na lism Re vi ew ства ра ње за јед нич ких ула-
га ња или спа ја ње ме диј ских ком па ни ја ви ди као је дан од нај бо љих 
мо де ла за да љи оп ста нак: „Кон со ли дуј те. Про бе ри те ста до. Ра ци-
о на ли зуј те, тј. ели ми ни ши те не е фи ка сне и су ви шне де ло ве кроз 
про цес спа ја ња ме ди ја“.11) Ако се узме у об зир да је 2008. го ди не 
у Аме ри ци из ла зи ло 1.408 днев них ли сто ва (пре ма по да ци ма New-
spa per As so ci a tion of Ame ri ca), а да је у Бе о гра ду са 1.5 ми ли о на 
ста нов ни ка из ла зи ло чак 12 днев них ли сто ва, ја сно је за што њи хо-
ви про фи ти не мо гу да бу ду ве ли ки. На сва ком ко ра ку раз во ја тех-
но ло ги ја на и ла зи мо на при ме ре ка ко је ин те гра ци ја раз ли чи тих ка-
на ла, плат фор ми или ме ди ја при хва та на на тр жи шту ме ђу ве ли ким 
бро јем ко ри сни ка, тј. по пра ви лу увек ме ђу ве ћим бро јем ко ри сни-
ка не го што је то био слу чај са ин ди ви ду ал ним (не ин те гри са ним) 
про из во ди ма. Та ко је на при мер, пр ви ко мер ци јал ни веб бра у зер 
ко ји је до жи вео ве ли ки успех – Net sca pe успе шно ин те гри сао веб, 
мејл и њуз гру пе, а о ње го вом успе ху го во ри чи ње ни ца да је 1995. 
го ди не на NAS DAQ бер зи оства рио нај ве ћи IPO ика да.

Ве о ма па жљи во тре ба про у чи ти си нер ги је ко је се мо гу до-
би ти спа ја њем ме диј ских ком па ни ја и па жљи во иза бра ти тре ну так 
за ова кав по слов ни по тез. Јед но од чу ве них спа ја ња би ло је 1990. 
го ди не спа ја ње Ti me Inc и War ner Com mu ni ca ti ons чи ме је на ста ла 
јед на од нај чу ве ни јих свет ских ком па ни ја ко ја по слу је и у обла сти 
фил ма, те ле ви зи је и из да ва штва ши ром све та. О успе ху овог спа-
ја ња го во ри чи ње ни ца да је шест го ди на на кон зва нич ног спа ја ња, 
Ti me War ner бе ле жио тре ћи ну при хо да свих аме рич ких ча со пи са 
и 40 од сто укуп ног про фи та. Ме ђу тим, де сет го ди на ка сни је Ti me 
War ner је по ку шао спа ја ње са AOL ко ји се за вр ши ло не у спе шно. 
Глав ним раз ло гом кра ха овог спа ја ња сма тра се дот цом ба лон, од-
но сно пре це ње ност де о ни ца AOL-а у тре нут ку ка да се од и грао овај 
мерџ, што је ме наџ мен ту до зво ли ло да из дво ји 160 ми ли јар ди аме-
рич ких до ла ра за овај по сао.

4. МУЛ ТИ МЕ ДИ ЈАЛ НЕ ТАЈ НЕ  
– ГРА НИ ЧЕ ЊЕ И КОГ НИ ТИВ НИ „КИК-АУТ“

Тер мин мул ти ме ди ја се ве о ма бр зо раз ви ја и до би ја но ва зна-
че ња. С по чет ка се де фи ни сао као ме диј ко ји је са жи мао нај ма ње 
два об ли ка ко му ни ка ци је, али је због су ви ше ши ро ке де фи ни ци је, 
у ве ћи ни де фи ни ци ја до да то – елек трон ски ме диј, ка ко би се оне-

11) Paul Far hi, Go Big or Go Un der, AJR, де цем бар/ја ну ар 2010, стр. 14. 
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мо гу ћи ло де фи ни са ње и штам пе као ме ша ног ме ди ја (јер ко ри сти 
и текст и фо то гра фи ју за пре нос ин фор ма ци је), ма да на тај на чин и 
те ле ви зи ја оста је уну тар ове де фи ни ци је. 

Ро налд Ја рос (Ro nald Yaros) об ја шња ва ко ли ко је ве шти на по-
треб но за упра вља ње мул ти ме ди јал ним са др жа јем: „Ни је до вољ но 
да са мо по ста ви те не ки текст и он да јед но став но у тај микс до да-
те не ки ви део. Да би сте за др жа ли па жњу чи та ла ца, и обо га ти ли 
раз у ме ва ње пу бли ке, од су штин ске је ва жно сти да сва ки са сто јак 
у бо га том мул ти ме ди јал ном са др жа ју сто ји баш та мо где има нај-
ви ше сми сла“.12) Ја рос на гла ша ва ка ко је из у зет но бит но осве сти ти 
да текст и ви део не мо гу да се ко ри сте на на чин на ко ји су се ко ри-
сти ли у штам пи или на ТВ-у. Не ке од нај че шћих гре ша ка је су схва-
та ње мре же као без гра нич ног про сто ра ко ји „тр пи“ сав ма те ри јал 
ко ји се на ње га по ста ви, те пре бу ки ра ње тек сто ва пре ду гач ким 
гра фи ко ни ма, ви део ма те ри ја ли ма, ма па ма, за ко је он-лајн чи та-
лац, ко ји је на ви као да ске ни ра текст, ни је за ин те ре со ван. Ре ше ње 
ко је ну ди Ја рос на зи ва се гра ни че ње, од но сно „по ста вља ње ви деа, 
вре мен ске та бе ле, ко мен та ра чи та о ца или од го ва ра ју ћег лин ка, на 
ме сту у тек сту где је ре ле вант но – али та ко ђе и пре кла па ње од ре-
ђе ног де ла ви деа и тек ста, јер мно ги чи та о ци чи та ју са мо текст 
или гле да ју са мо ви део“.13) Пре ма ње му, гра ни че ње је у мул ти ме-
ди јал но сти исто што и ко хе рент ност за текст и оно мо ра до не ти 
не ко ли ко аспе ка та ма те ри ја ла, од ко јих по се ти лац мо же иза бра ти 
са мо не ке, а и да ље за др жа ти кон текст. „По ред то га што су ин фор-
ма ци је он-лајн у не ли не ар ном мо ду, ко ри сни ци и да ље мен тал но 
при ку пља ју ин фор ма ци је део по део, ли не ар ним ре до сле дом. Ком-
плек сност но вог иза зо ва ко ји се на ла зи пред но ви на ри ма је у то ме 
што чи та о ци на пре ду ју ли не ар но кроз не ли не ар ну сре ди ну вир-
ту ел но нео гра ни че них из бо ра“.14) Иако про гра ми по пут Dru pa la и 
Sha re Po int-а мо гу би ти до ста ефи ка сни у са ку пља њу ин фор ма ци ја, 
не до ста је им ак це нат на гра ни че њу ко ји мо гу да обез бе де љу ди 
ко ји ра де на ма те ри ја лу. Уме сто пе то ми нут ног ви део ма те ри ја ла 
и не ко ли ко стра ни ца тек ста, мно го је  бо ље у текст умет ну ти две 
спе ци фич не фо то гра фи је и ви део сни мак од де сет се кун ди у ком-
би на ци ји са ко мен та ром по се ти о ца по ста вље ним на пра во ме сто 
и крат ком ани ма ци јом или гра фич ким при ка зом. Од из у зет ног је 
зна ча ја обез бе ди ти ко хе рент ност свих де ло ва мул ти ме ди јал ног са-
др жа ја, али и по бри ну ти се за њи хо во ми ни мал но пре кла па ње ка ко 

12) Ro nald A. Yaros, Ma ste ring Mul ti me dia, AJR, ав густ/сеп тем бар 2009, стр. 9. 

13) Исто.

14) Исто.
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би се бо ље по сти гла це ло ви тост. Ког ни тив ни kick out, ка ко га на зи-
ва Ја рос, ја вља се ка да иска чу из не над не ан ке те, аудио фај ло ви ко ји 
се ауто мат ски пу шта ју, оба ве зне ре ги стра ци је и оста ли из не над ни 
ефек ти ко ји ауто мат ски на те ра ју по се ти о це да на пу сте сајт.

Има ју ћи све го ре на ве де но у ви ду, ја сно је да је у до ба све 
се лек тив ни је пу бли ке ко ја је тех но ло шки све обра зо ва ни ја, нео п-
ход но уло жи ти на по ре да се са вла да упра вља ње мул ти ме ди јал ним 
са др жа јем. Мул ти ме ди јал ност је у од ре ђе ним де ло ви ма бли ско по-
ве за на са ин тер ак тив но шћу. Та ко су не ки сај то ви из на шли ве о ма 
кре а тив не на чи не да при ву ку пу бли ку: од мо гућ но сти за по се ти о це 
да у окви ру тек ста ко ји се ба ви по ску пље њем кре ди та из ра чу на ју 
на кал ку ла то ру ко ли ко су њи хо ви кре ди ти по ску пе ли или ко ли ко 
ће да по ску пе у на ред них пет го ди на, пре ко ра чу на ња ко ли ки је 
њи хов фак тор ри зи ка од ср ча ног уда ра у окви ру ру бри ке о здра-
вљу, до то га да уба ци ва њем соп стве не фо то гра фи је у про грам мо-
гу до би ти из глед свог за ми шље ног ли ка из стри па. Ка ко проф. др 
Вла ди мир Штам бук15) за кљу чу је, мул ти ме ди јал ност се од но си на 
пре зен та ци ју по да та ка на од ре ђе ни на чин, али ко ри сник мо ра да 
има основ на зна ња за ко ри шће ње про гра ма и апли ка ци ја ко је му 
се ну де, што ће под ра зу ме ва ти све ви ше да ће ме диј ске ком па ни је 
у бу дућ но сти мо ра ти још ви ше да ула жу у обра зо ва ње ко ри сни ка. 
Дру га мо гућ ност је раз ви ја ње апли ка ци је из у зет но јед но став них за 
ко ри шће ње, за шта су мо жда је дан од нај бо љих при ме ра про из во ди 
ко је је раз ви јао Епл.

5. НО ВА ЕКО НО МИ ЈА КРЕ А ТО РА

Не рас ки ди во ве зан за прет ход на два тер ми на, мул ти ко му ни-
ка тив ност се од но си на број из во ра ин фор ма ци ја и ујед но сма ње ње 
вре ме на за при ступ тим по да ци ма, што има ве ли ку уло гу ка ко за 
ко ри сни ка, та ко и са дру ге стра не „сто ла“ – за но ви на ра у про це су 
ства ра ња тек ста. Овај дру ги део мул ти ко му ни ка тив но сти да ле ко је 
зна чај ни ји за те му овог. По сво јој де фи ни ци ји, му ли ти ко му ни ка-
тив ност под ра зу ме ва укљу че ност у ви ше од јед ног раз го во ра ко ри-
шће њем раз ли чи тих ме ди ја, а на на уч ном ни воу овај фе но мен по-
чи ње да до би ја ви ше на зна ча ју од 2008. го ди не на кон ра до ва ко је 
об ја вљу ју Тар нер, Ре инсч и Тин сли (Tur ner, Re insch и Tиnsley)16). У 

15) Вла ди мир Штам бук, “Ки бер не ти ка, ин фор ма ти ка, Ин тер нет“, ФПН, Чи го ја штам па, Бе-
о град, 1998.

16) La mar N. Re insch, Je a ni ne Wa ris se Tur ner, Cat he ri ne H. Tin sley, Mul ti com mu ni ca ting: A 
Prac ti ce Who se Ti me Has Co me?, Aca demy of Ma na ge ment Re vi ew, 2008, Бр. 33-2, стр. 
391-403.
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кон тек сту овог тер ми на тре ба раз мо три ти и про ме не ко је су се до-
го ди ле на стра ни пу бли ке, од но сно кон зу мен та ме диј ских ин фор-
ма ци ја, а под ути ца јем ра зних вр ста кон вер ген ци ја. 

За хва љу ју ћи ин тер не ту (а пре то га умре жа ва њу све та те ле-
фон ским ли ни ја ма) не са мо да но ви нар мо же до ћи до мно го ши-
рег бро ја са го вор ни ка, те ма, ин фор ма ци ја, ба за по да та ка, већ мо-
же лак ше при сту пи ти све му на ве де ном, без об зи ра на вре мен ску 
или про стор ну уда ље ност. Та ко ђе, ин тер нет омо гу ћа ва ства ра ње 
та ко зва них мул ти ин тер вјуа – док се је дан ин тер вју оба вља скај-
пом, дру ги меј лом, тре ћи че том, че твр ти СМС-ом – и сва ки од њих 
мо же слу жи ти за про ве ру чи ње ни ца из не се них у оном прет ход ном, 
од но сно па ра лел ном ин тер вјуу. Чи ње ни це се мо гу про ве ра ва ти он-
лајн, јер умно жа ва ње из во ра ко ји су но ви на ру по ста ли до ступ ни 
за хва љу ју ћи ком пју те ри за ци ји, умно жи ло је ње го ве из во ре и мо-
гућ но сти за про ве ре тих из во ра. По треб но је „са мо“ до бро по зна-
ва ти ме то де и тех ни ке про ве ре ин фор ма ци ја и укр шта ња раз ли чи-
тих из во ра ин фор ма ци ја ка ко би се фор ми рао урав но те жен текст са 
нај пот пу ни јим ин фор ма ци ја ма.

Пол Са фо (Paul Saf fo), прог но зер но вих тех но ло ги ја са ви ше-
де це ниј ским ис тра жи вач ким ис ку ством на Стан форд уни вер зи те-
ту, је 2009. го ди не упо зо ра вао да се „еко но ми ја по тро ша ча, ро ђе на 
1950-их те ту ра и да се на ње ном ме сту уз ди же но ва еко но ми ја кре-
а то ра“.17) Пре ма ње го вим ста во ви ма, ово је тре ћа „но ва“ еко но ми ја 
у то ку јед ног ве ка. 1900. го ди не ро ђе на је еко но ми ја про из во ђа ча 
ко ја за до во ља ва по тре бе рад нич ке кла се и но ве сред ње кла се ко ја 
се та да бу ди. Ова еко но ми ја обе ћа ва ла је оби ље, али је би ла при-
си ље на на ефи ка сност и штед њу, на ро чи то у вре ме Дру гог свет-
ског ра та. Ка да су на кон ра та, ин ду стри јал ци по че ли да про из во де 
ви ше не го што је би ла ку пов на моћ ста нов ни штва, ова еко но ми-
ја је по че ла да се уру ша ва отва ра ју ћи вра та еко но ми ји по тро ша ча 
ко ја на сту па пе де се тих го ди на. Та да по тро шач за ме њу је рад ни ка 
као глав ни ак тер еко но ми је, што је по сле ди ца на по ра ком па ни ја 
да ство ре што ве ћи зах тев за про из во ди ма ко је се ства ра ле. Ула же 
се у про да ју и мар ке тинг, а те ле ви зи ја у овом про це су игра ве ли ку 
уло гу. Не са мо да убе ђу је сво је вер не гле да о це да је њи хов жи вот 
пра зан и не пот пун без не ких ра ни је пот пу но не по треб них про из во-
да (по пут тран зи сто ра или ху ла хо па), већ ства ра и гло бал не роб не 
мар ке. „Мас ме ди ји су пре тво ри ли про из во де по тро шач ке еко но-
ми је у то те ме те жњи. По тро ша чи ви ше ни су че ка ли да се њи хов 
апа рат по ква ри да би га за ме ни ли но вим, већ су ку по ва ли нај но ви је 

17) Paul Saf fo, Get ready for a new eco no mic era, MCKin sley&Com pany, 2009, In ter net http://
what mat ters.mckin seydi gi tal.com/in ter net/get-ready-for-a-new-eco no mic-era, 19.1.2015.
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за то што бо ја њи хо вог ста рог апа ра та ви ше ни је би ла мо дер на“.18) 
Све ово, во ди ло је до ма ћин ства у за ду жи ва ње, што је на гло бал ном 
ни воу до ве ло до сло ма из 2008. го ди не. „Као што је еко но ми ја про-
из во ђа ча би ла уни ште на пре ко мер ном про из вод њом, та ко је еко-
но ми ја по тро ша ча до го ре ла због пре ко мер не по тро шње “. Од тог 
до ба, на сту па еко но ми ја ства ра ла ца, где је глав на лич ност осо ба 
ко ја је у исто вре ме и про из во ђач и по тро шач, а ко ју Са фо на зи ва 
„кре а тор“. „Кре а то ри су обич ни љу ди чи је сва ко днев не ак тив но-
сти ства ра ју не ку вред ност“.19) По ред ово га, еко но ми ју ства ра ла ца, 
чи ји је сим бол ком пју тер ски миш, ка рак те ри шу и ин тер ак тив ност 
и крат ко ћа из ра жа ва ња. Ова по де ла од го ва ра по де ла ма, са мо дру га-
чи је име но ва ним, ко је на ла зи мо и код дру гих те о ре ти ча ра – Бе ло во 
по стин ду стриј ско дру штво, Ка стел со во дру штво мре же или Ма но-
ви че во ме та ме диј ско дру штво. Но, да ли су да на шњи ме ди ји од го-
во ри ли на по тре бе но вог кре а то ра и удо во љи ли ње го вом на чи ну на 
ко ји же ли да при ма ин фор ма ци ју? Пре лаз са кон цеп та ин фор ма ци-
је као про из во да на кон цепт ин фор ма ци је као услу ге ве о ма је те жак 
и зах те ва ко ре ни ту про ме ну по слов ног мо де ла, по и ма ња тр жи шта 
и раз у ме ва ња ко ри сни ка. Иак де лу је да би ова про ме на тре ба ло да 
бу де ра ди кал на и тре нут на, ње но пла ни ра ње мо ра би ти по сле ди ца 
ве о ма па жљи вог про ми шља ња ко је узи ма у об зир све еле мен те ко-
му ни ка ци о ног про це са. „Уло га ме ди ја у са вре ме ном дру штву ме-
ња се у скла ду са убр за ним еко ном ским и по ли тич ким про ме на ма, 
та ко да ја ча ње по зи ци је ме ди ја за ви си од мно штва дру штве них чи-
ни ла ца, али и по ја ве но вих об ли ка ме ди ја и на чи на ин фор ми са ња 
јав но сти“.20) 

6. КОН ВЕР ГЕН ЦИ ЈА И ВРЕ МЕ ПРИ ПИ ТО МЉА ВА ЊА

Ово је на тра гу дру ге Са фо ве иде је, из не те мно го го ди на ра-
ни је, у тек сту под на зи вом „Пол Са фо и пра ви ло 30 го ди на“, ко ји 
је још 1992. го ди не об ја вљен у Desиgn World. На и ме, Са фо твр ди 
да се иде је, про це си и про на ла сци за ко је сма тра мо да се „до га ђа ју 
пре ко пре ко но ћи“ у ства ри ства ра ју де це ни ја ма и да је наш ути сак 
чист при вид. „На ро чи то у све ту ви со ке тех хно ло ги је, спо рост про-

18) Исто.

19) Исто.

20) Ве се лин Кља јић, „До ми на ци ја ПР-а над но ви нар ским са др жа ји ма у срп ским штам па-
ним ме ди ји ма – узро ци и по сле ди це“, Кул ту ра, За вод за про у ча ва ње кул тур ног раз вит-
ка, Бе о град, 2013, бр. 139, стр 24.
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ме на је пре пра ви ло не го из у зе так21)“. Исто ри ја је пре пу на до ка за 
у при лог Са фо о вој те зи. Ксе но граф је про шао дуг пут од 1778. го-
ди не, ка да је Џорџ Кри стоф Лич тен берг из у мео су ви елек тро ста-
тич ки штам пар ски про цес, пре ко 1938. го ди не ка да је су ву тех ни ку 
фо то ко пи ра ња из у мео Че стер Кар лсон и па тен ти рао је 1942. го ди-
не, до ше зде се тих и осам де се тих го ди на ка да је до би ла сво ју ши ру 
упо тре бу у ди ги тал ној штам пи. Гу тен берг је 1440. го ди не из у мео 
руч ну спра ву за из ли ва ње по је ди нач них сло ва, пр ву штам па ри ју 
је осно вао 1448. го ди не, а пр ва Би бли ја до вр ше на је 1455. го ди не. 
Ме ђу тим, тек у на ред них не ко ли ко де це ни ја ће европ ске и ис точ-
њач ке пре сто ни це осни ва ти сво је штам па ри је и по че ти са штам-
па њем цр кве них и ре ли ги о зних књи га. Ко ре ни ин тер не та по ста-
вље ни су 1969. го ди не кроз AR PA net, и–мејл је пред ста вљен све ту 
1972. гoдине, осам де се тих се раз ви ја ју ди ску си о не ли сте, по чет-
ком де ве де се тих на ста ју пр ви веб сај то ви, да би тек он да веб ушао 
у ма сов ну упо тре бу.

Са фо сма тра да по сто ји не пи са но пра ви ло од 30 го ди на ко је 
под ра зу ме ва пе ри од ко ји је по тре бан да се но ва иде ја у пот пу но сти 
ин кор по ри ра у на шу кул ту ру. „По треб но је три де сет го ди на да се 
си ро ва тех но ло ги ја при пи то ми и пре тво ри у убе дљив ин фор ма ци-
о ни ме диј“.22) Он овај пе ри од де ли на три де ла од ко јих сва ки ка-
рак те ри ше од ре ђе на фа за раз во ја но ве тех но ло ги је и иде је. То ком 
пр ве де це ни је иде ја и про из вод су тек у на ста ја њу и ни су још увек 
про др ли у дру штве ну упо тре бу, већ се ра ди на њи хо вом раз во ју. У 
дру гој де це ни ји се на ла зе нај ра зли чи ти је при ме не да те иде је, екс-
пе ри мен ти ше се на ви шем ни воу, на ста ју зре ли ји про из во ди и они 
по ла ко по чи њу да се им пле мен ти ра ју у дру штво. У тре ћој де це-
ни ји, фи нан си је ри и мо гу ли пре у зи ма ју уло гу и пла си ра ју про из-
вод до те ме ре, да га го то во сви по се ду ју. Ме ђу тим, че сто има мо 
ути сак да су се не ки про из во ди пре ко но ћи по ја ви ли на тр жи шту 
и да смо из но ва пре пла вље ни но вим на чи ни ма упо тре бе мо дер не 
тех но ло ги је. „Нео че ки ва ни уна кр сни ути цај тех но ло ги ја ко је са-
зре ва ју ства ра тај осе ћај убр за ња ко ји осе ћа мо“.23) Са фо у овом 
ре во лу ци о нар ном тек сту уво ди тер мин ма кро ми о пи ја, ко ји ће ка-
сни је пре и ме но ва ти у тех но ми о пи ја. Овај тер мин под ра зу ме ва пре-
це њи ва ње по тен ци јал ног крат ко роч ног ути ца ја но вих тех но ло ги ја, 
а за тим под це њи ва ње ду го роч них им пли ка ци ја (због то га што но ве 
тех но ло ги је ни су ис пу ни ле пр во бит на, ви со ко по ста вља на оче ки-

21) Paul Saf fo, „Paul Saf fo and 30 year ru le“, De sign World, Бр. 24, 1992, стр. 18.

22) Исто, стр. 20.

23) Исто, стр. 23.
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ва ња). Са фо  на во ди при мер ви со ких оче ки ва ња од пер со нал них 
ком пју те ра – 1979. и 1980. су сви ми сли ли да ће сва ка ку ћа уско ро 
има ти ра чу нар, а ка да се то ни је до го ди ло у на ред не че ти ри го ди не, 
раз о ча ре ње је би ло огром но. Ин ве сти то ри су се по ву кли, а они ко ји 
су оста ли до след ни иде ји или јој се на вре ме вра ти ли, ус пе ли су да 
узму ве ли ки део тр жи шта и за ра де ве ли ке про фи те. 

Слич ну иде ју раз ви ја и Фи длер ко ји из но се ћи те о ри ју о 
прин ци пи ма ме ди ја мор фо зе го во ри о тзв. за ка сне лом усва ја њу: 
„Но вим ме диј ских тех но ло ги ја ма увек је по треб но ви ше вре ме на 
од оче ки ва ног да би по сти гле ко мер ци јал ни успех. Обич но им је 
по треб на ба рем јед на људ ска ге не ра ци ја (20-30 го ди на) да на пра ве 
по мак од па тен ти ра не иде је до оп ште при хва ће но сти“.24)

Да на шњи прин цип – сви иду он-лајн, да клем – мо ра и на-
ша ком па ни ја, не пред ста вља до бру стра те ги ју, јер за у зе ти до бру 
старт ну по зи ци ју под ра зу ме ва мно го ви ше од пу ког одр жа ва ња он-
лајн из да ња на апа ра ти ма. „У пр вој фа зи не ког но вог ме диј ског раз-
во ја че сто кор ња че а не зе че ви на кра ју пре у зму вођ ство. У дру гој 
фа зи, ме ђу тим, ком па ни је ко је раз ви ја ју но ве ме диј ске тех но ло ги је 
мо ра ју да бу ду спрем не на ју риш ка ци љу... Еко ном ска ре ал ност 
ко ја се мо ра раз у ме ти је сте да се но ви ме ди ји не раз ви ја ју у ва ку-
у му. Сви на ста ју уну тар сло же ног си сте ма и мо ра ју од мах по че ти 
да се так ми че с по сто је ћим об ли ци ма ко му ни ка ци је око вре ме на, 
па жње и по др шке пу бли ке ако же ле да оп ста ну и по ста ну фи нан-
сиј ски успе шни. Ово је јед на од нај бит ни јих по ру ка са др жа на у 
прин ци пи ма ме ди ја мор фо зе“.25) 

Еве рет Ро џерс (Eve rett Ro gers) увео је те о ри ју ди фу зи је ино-
ва ци ја, где ди фу зи ју де фи ни ше као „про цес у ко јем је јед на ино ва-
ци ја ис ко му ни ци ра на кроз од ре ђе не ка на ле, кроз од ре ђе ни пе ри од 
вре ме на, ме ђу чла но ви ма дру штве ног си сте ма“.26) Че ти ри глав на 
еле мен та су да кле, ино ва ци ја, ко му ни ка ци о ни ка нал, вре ме и дру-
штве ни си стем. Пре ма ње го вом гра фи ко ну, кри ву ља ди фу зи је „уз-
ле ће“ ка да про це нат усва ја ња но ве иде је до сти же ни во од 10 до 
25% и ка да су ин тер пер со нал ни ка на ли ак ти ви ра ни, та ко да кри-
тич на ма са по чи ње да ко ри сти ино ва ци ју. При то ме, тре ба има ти у 
ви ду да Ро џерс под ино ва ци јом не под ра зу ме ва са мо иде ју ко ја је 
објек тив но но ва, већ то мо же би ти и иде ја пре ма ко јој ра ни је ни смо 
има ли ни ка кав став, а са да га раз ви ја мо. Пре ма ње го вим ана ли за-

24) Ро џер Фи длер, Me di a morp ho sis, Клио, Be o grad, 2004, стр. 49.

25) Исто, стр. 173-4.

26) Eve rett M. Ro gers, Dif fu sion of in no va ti ons, The free press, USA, 1995 (че твр то из да ње), 
стр. 11.



СПМ број 1/2015, година XXII, свеска 47. стр. 257-272.

270

ма број них тех но ло шких ино ва ци ја (али и дру штве них кам па ња), 
мо гу се из дво ји ти две гру пе ко ри сни ка – пр ви ко ри сни ци (early 
adop ters) и они ко ји окле ва ју (lag gards). Зна чај ових пр вих је из у-
зет но ве ли ки, јер нај ве ћим де лом од њих и ин тер пер со нал них ко-
му ни ка ци ја за ви си на чин и бр зи на усва ја ња но вог изу ма од стра не 
оста лих чла но ва дру штве не за јед ни це. Они ко ји ме ђу пр ви ма по-
чи њу да при хва та ју ино ва ци ју и да је ко ри сте обич но су при пад ни-
ци ви шег еко ном ског дру штве ног сло ја, што нај ве ро ват ни је про ис-
ти че из чи ње ни ца да им њи хо ва по сто је ћа по зи ци ја, обра зо ва ње и 
фи нан сиј ске при ли ке омо гу ћа ва ју ко ри шће ње ино ва ци ја, што пак 
до во ди до по ве ћа не по де ле у дру штву. 

Има ју ћи све на ве де но у ви ду, ја сно је да у на ред ној де це-
ни ји мо же мо оче ки ва ти да ће кон вер ген ци је ра зних вр ста у ко му-
ни ка ци о ном про сто ру, до ве сти до не ке вр сте сје ди ња ва ња фор ме 
и са др жа ја, од но сно до сје ди ња ва ња про из во да и услу ге. „Нај си-
гур ни ја од ових пре ми са је то да ће ком пју тер ски по сре до ва не ко-
му ни ка ци о не тех но ло ги је по ста ти моћ ни је, бит ни је, ути цај ни је и 
ин те гри са ни је. Са вре ме не ком пју тер ске апли ка ци је као што су об-
ра да ре чи/ ви део еди то ва ње, би ће крај ње ин те гри са ни и стан дар-
ди зо ва ни уну тар бу ду ћих си сте ма. Не ће би ти ни ка квих ви дљи вих 
раз ли ка, са ста но ви штва ко ри сни ка из ме ђу са др жа ја и при ме на“27), 
ка же Фи длер о ме ди ја мор фо зи уну тар ме ђу људ ске обла сти у пер-
спек ти ви. Ак ту е ли зо ва ње con tent fиrst стра те ги је у про це су сје ди-
ња ва ња про из во да и услу ге, уз до след ност нај ви шим про фе си о-
нал ним стан дар ди ма, мо же да ти ре зул тат ко ји до при но си раз во ју 
по стин фор ма тич ког, али пре све га де мо крат ског дру штва, ка ко на 
ло кал ном та ко и на гло бал ном ни воу. 
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ME DIA CON VER GEN CE, MUL TI ME DIA 
 AND MUL TI-COM MU NI CA TI VE NESS  

AS NE CES SITY OF POST-IN FOR MA TION 
 SO CI ETY

Re su me
The pa per de als with the con ver gen ce of me dia and the con se qu-

en ces it has on the en ti re mo dern com mu ni ca tion pro cess, with spe cial 
emp ha sis on the chan ges oc cur ring on the si de of the me dia con tent 
pro du cers in the tec hno lo gi cal and eco no mic aspects, and on the si de of 
the con su mer in the cul tu ral and or ga nic terms. Mul ti me dia new sro oms, 
who’s co ur se of ac tion and pro duc tion mo del are dic ta ted by the „click“ 
are gi ven as a pa ra digm of the con ver gen ce of me dia pro duc tion spa ce 
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and me dia wor kers. The world’s lar gest me dia com pa ni es that com bi ne 
bu si ness in al most all are as of en ter ta in ment, cul tu re, art and in for ma-
tion are in di ca ting how the con ver gen ce of ow ner ship can bring many 
be ne fits to de ve lop ment of post-in for ma tion so ci ety, but warns of the 
many pit falls that can be fa tal. Analyzing the new eco nomy of the cre a-
tors, tec hi qu es of mul ti me dia cre a tion and do me sti ca tion ti me, which is 
ne e ded for com ple tely drow ning of con ver ged me dia in con tem po rary 
so ci ety, the aut hors con clu de that con ver gen ce of on-li ne me dia has not 
en te red its fi nal pha se. 
Key words: me dia, con ver gen ce, mul ti me dia, mul ti-com mu ni ca ti ve ness, 

post-in for ma tion so ci ety, ow ner ship

* Овај рад је примљен 20. фебруара 2015. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 09. марта 2015. године.
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Тран зи ци ја се до го ди ла у 
ви ду су ро ве ре ста у ра ци је ка пи та-
ли зма у бив шим со ци ја ли стич ким 
зе мља ма. У ве ћи ни њих до шло је 
до уни шта ва ња при вре де и дру-
штве них од но са ко ји би ло чим 
под се ћа ју на со ци ја ли зам. На де-
лу је нај ве ћа пре ва ра на ро да да 
ће у нео ли бе рал ном ка пи та ли зму 
жи ве ти бо ље. 

У сво јој но вој књи зи Тран зи ци ја: при лог со ци о ло шком про
у ча ва њу дру штве них про ме на про фе сор др Урош Шу ва ко вић 
аргументовано пи ше ка ко су про ме не из во ђе не под не по сред ним 
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ру ко вод ством моћ ни ка За па да. Огром на ли те ра ту ра на ко јој се за-
сни ва ју ње го ве ана ли зе и за кључ ци, као и ем пи риј ска гра ђа би ли 
би до вољ ни да се на пра ви још књи га и ста ви на рас по ла га ње, не 
са мо на шој већ и свет ској јав но сти. Као пра ви про фе сор-на уч ни 
ис тра жи вач, Шу ва ко вић у на уч ној мо но гра фи ји нај пре пре ци зно 
де фи ни ше сво је схва та ње пој мо ва тран зи ци је и гло ба ли за ци је, 
ус по ста вља од нос из ме ђу ова два дру штве на про це са, да би он да 
пре шао на ана ли зу со ци јал но-еко ном ских и по ли тич ких про ме на, 
на кра ју до ку мен то ва но и си сте ма тич но пи шу ћи о спе ци фич но сти-
ма тран зи ци је у Ју го сла ви ји и Ср би ји.

До бро је што аутор ове књи ге скре ће па жњу на упо тре бу 
тер ми на тран зи ци ја и гло ба ли за ци ја ка ко би се за ма гли ла пра ва 
су шти на про ме на ко је су за хва ти ле пла не ту. У пи та њу је ус по ста-
вља ње но вог-ста рог свет ског поретка у ко ме би САД за др жа ле по-
зи ци ју су пер си ле уз по моћ сво јих за пад них са ве зни ца и но вих са-
те ли та. У том кон тек сту кроз но ву-ста ру им пе ри јал ну иде о ло ги ју 
гло ба ли зма из вр ше на је уни вер зи ја ли за ци ја аме рич ких дру штве-
них вред но сти, ка ко би се у но во ру хо оде ну ли  иде а ли ко је је дав но 
ис пи са ла фран цу ска ре во лу ци ја: „сло бо да, јед на кост, брат ство“. А 
од ко јих ви ше ни „и“ ни је оста ло                                         

На уч на мо но гра фи ја др Уро ша Шу ва ко ви ћа Тран зи ци ја: 
при лог со ци о ло шком про у ча ва њу дру штве них про ме на на пи са на 
на 366 ефек тив них стра ни ца Б5 фор ма та. Ма те ри ја је рас по ре ђе-
на у Увод и 14 по гла вља ко ја се раз ви ја ју на про блем ској осно ви. 
Рас по ла же са пред мет ним и имен ским ре ги стром та ко да чи та о цу 
омо гу ћу је лак ше сна ла же ње, као и не што ду жим ре зи ме и ма на ру-
ском и енглеском је зи ку. Она на не ки на чин пред ста вља nu o vum, 
јер сва ко по гла вље чи ни за о кру же ну це ли ну. Да кле, сва ко од њих 
мо же да се чи та и про у ча ва, као што се про у ча ва це ла књи га. При 
то ме, сва по гла вља су та ко ком по но ва на и укло пље на у це ли ну 
чи је упознавање омо гу ћу је чи та о цу да на нај прег нант ни ји на чин 
спо зна со ци јал не, по ли тич ке, еко ном ске, про свет но-обра зов не и 
ме диј ске про ме не и про це се ко ји су за хва ти ли бив шу Ју го сла ви ју, 
свет и по себ но тран зи ци о на дру штва. У том кон тек сту је Ср би ја 
у це ли ни књи ге не глав на те ма, већ преокупација, у ко јој се аутор 
Шу ва ко вић ни је уто пио, већ пли ва успе шно за јед но са Ср би јом у 
све ту. Ви де се на пла не ти про ме не и со ци јал но-по ли тич ке сна ге 
ко је ви ше не мо же да ма ни пу ли ше би ло ко ја су пер-си ла. Али исто 
та ко отва ра ју се но ви про бле ме чи је ре ше ње се не на зи ре без још 
ду бљих уну тра шњих су ко ба и тур бу лен ци ја.

Аутор др Шу ва ко вић по ста вља пи та ња, екс пли ци ра од го во ре 
на мно га од њих; до во ди чи та о ца до но вих упит но сти и за кљу ча ка. 
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До из ла ска из кри зе на пла не ти не мо же се сти ћи ако се на ста ви 
про цес досадашњих со ци јал них  ди фе рен ци ја ци ја – све ма њи број 
бо га тих по ста је бо га ти ји, а ра пид но ра сте број си ро ма шних. Ука-
зу је да се до го ди ла до са да не ви ђе на ди фе рен ци ја ци ја, па та ко 85 
нај бо га ти јих ко ји мо гу да се сме сте у осред њи ауто бус, рас по ла же 
са јед на ким бо гат ством као 3,5 ми ли јар ди нај си ро ма шни јих љу ди. 
Оно на шта се ма ло обра ћа па жња у свет ским медијима - при ли ком 
ка та стро фа ко је су се до са да до го ди ле и да ље до га ђа ју при ли ком 
ра зних при род них уда ра не ма по стра да лих ме ђу нај бо га ти ји ма. 
На про тив, они и у тим усло вим по ста ју још бо га ти ји, а си ро ма шни 
још си ро ма шни ји. И да ље у Аме ри ци цр ни по ста ју још цр њи, али 
бе ли у ма си не по ста ју бе љи, а при ну ђе ни су да се др же стра не на 
ко јој су би ли до са да.

 Раз у ме ва ње на ше и свет ске си ту а ци је је мо гу ће је ди но у кон-
тек сту кон тра верз них про ме на и су ко ба ко ји се до га ђа ју по ра зним 
основама - ра сним, на ци о нал ним, вер ским, али уз ве ли ко на сто ја-
ње свет ских упра вља ча кон флик ти ма да се из бег ну ве ћи со ци јал ни 
су ко би. Ка ко они не би би ли збри са ни са зе мље. Ме ђу тим, са бе-
дом ко ја је за хва ти ла ју жне др жа ве ЕУ убр за ва се про цес со ци јал не 
ди фе рен ци ја ци је и су ко ба бо га ти-си ро ма шни, се вер-југ. Грч ка је у 
том сми слу да ла нај ра ди кал ни ји од го вор гла са ју ћи за крај њу ле ви-
цу - „Си ри зу“.

У це ли ни књи ге до ми ни ра при ступ тран зи ци ји као гло ба-
ли стич ком пре у ре ђе њу све та сход но ин те ре си ма буржоаске кла се. 
На рав но, мо же се по ста ви ти пи та ње зар све и до са да ни је до ми-
нант но уре ђи ва но сход но кла си нај бо га ти јих.  Од го вор би мо гао 
би ти по твр дан, али са до дат ком да су се у исто риј ском вре ме ну 
до го ди ле тех но ло шке и со ци јал но-по ли тич ке про ме не ко је до во де 
у пи та ње до са да шње уре ђе ње све та. Тех но ло шке про ме не су за хва-
ти ле це ли свет, дру штве не та ко ђе - Ру си ја је ста ла на но ге, Не мач-
ка је из ра сла у до ми нант ну си лу Евро пе, по ста ла по но во свет ска 
си ла. Ки на за у зе ла дру го ме сто на еко ном ској кар ти све та, Ин ди ја, 
Бра зил и не ке дру ге зе мље ни су ви ше оно што су би ле. Арап ска 
„про ле ћа“ су се већ из ро ди ла у вре ла ле та и др.

По ста вља се питање - где смо ми - Ср би ја по сле бе со муч ног 
ко ма да ња Ју го сла ви је. Ни смо ли још увек „си рак ту жни без иђе 
ико га“? На ба зи Шу ва ко ви ће ве књи ге на сто ја ће мо да по ста ви мо 
не ка пи та ња, ако већ не мо же мо на њих да од го во ри мо.  При то-
ме  се на ме ће став да у са вре ме ном све ту, по себ но у Ср би ји, от пор 
нео ли бе рал ном ка пи та ли зму не би тре ба ло третирати иде о ло шки, 
већ здра во ра зум ски. У пи та њу је про на ла же ње стај них та ча ка за 
ду го роч но пру жа ње от по ра ка ко би смо оп ста ли као др жа ва, на род, 
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љу ди. Јер је очи глед но да еко ном ски мо дел ко ји на ме ћу но си о ци 
ли бе рал ног ка пи та ли зма не до но си ни шта до бро на ро ди ма, љу ди-
ма, по ро ди ца ма. Не обе ћа ва ју де ци и мла ди ма бо љу бу дућ ност. Од-
но сно, они обе ћа ва ју, али је мо дел ис цр пен, не функ ци о ни ше, па се 
ни обе ћа ња не ис пу ња ва ју.

У књи зи др Шу ва ко ви ћа је пре гршт ар гу ме на та ауто ра еко-
ном ских и по ли тич ких ана ли за ко ји све до че да моћ не за пад не др-
жа ве ко је пре ко ме ђу на род них еко ном ских и по ли тич ких ор га ни-
за ци ја на ме ћу свој мо дел  и не по ми шља ју на ње го ву при ме ну код 
се бе. Већ то ком раз би ја ња Ју го сла ви је и агре си је на Ср би ју по ста-
ло је ја сно да За пад ко ри сти двој не стан дар де: јед не за се бе, а дру ге 
за оста ли свет. У Па ри зу су ор га ни зо ва не свет ске де мон стра ци је 
по во дом те ро ри стич ког ак та ислам ских екс тре ми ста над фран цу-
ским но ви на ри ма због ка ри ка ту ра Му ха ме да. Али 1999. го ди не, то-
ком агре си је НА ТО за пад на јав ност је пре шла пре ко бом бар до ва ња 
РТС и уби ства 16 но ви на ра ко ји ни су ни ко га вре ђа ли, већ обавеш-
тавали о ра за ра њи ма и уби ја њу СР Југославије - Ср ба, Цр но го ра ца 
и оста лих  не ду жних гра ђа на.

За слу жу је по себ ну па жњу  ар гу мен то ва но до ка зи ва ње са ка-
квом се па жњом под ути ца јем за пад них фак то ра ра ди на про ме ни 
све сти на ро да на на шим про сто ри ма. С ци љем да се до ка зу је ка ко 
је моћ са вре ме ног им пе ри ја ли зма та ква да не тре ба по ку ша ва ти 
са от по ром про тив ње го вих су ро вих ак тив но сти. Ако за пад ња ци1) 
тра же из бор кон крет них лич но сти на др жав не функ ци је, то се мо ра 
по слу ша ти. Из бо ри тре ба да слу же као фор ма де мо кра ти је ко јом се 
до ка зу је да на род ве ру је моћ ни ци ма. У Ср би ји се сти гло до тле да 
се ви ше у нај ши рим ма са ма не ве ру је у мо гућ ност про ме на ко је би 
од го ва ра ле бо љит ку жи во та ве ћи не на ро да. Де мо ни зу је се сва ки 
зах тев за про ме на ма ако оне не од го ва ра ју Аме ри кан ци ма и Нем-
ци ма. Сти гло се до тле да се при до но ше њу др жав них од лу ка не 
по ста вља пи та ње хо ће ли се до па сти на ро ду. Ни ти  хо ће ли ре ше ње 
би ти до бро, хо ће ли тај чо век мо ћи да од го во ри функ ци ји.  Не, пи-
та ње ко је се по ста вља је  да ли ће се до па сти они ма пре ко „ба ре“ и 
они ма у Бер ли ну. До ове са да шње си ту а ци је би ло је до вољ но да се 
про чу је да не ки мо ћан фак тор из све та на ре ђу је или оче ку је не ко 
ре ше ње у при вре ди и кул ту ри, по го то ву из бор, по бе ду не ке пар ти је 
или по је дин ца, па да ни шта од то га не успе. Са да је дру га чи је - по-
ли тич ка апа ти ја је је узе ла то ли ко ма ха да се поставља пи та ње ка ко 
је мо гу ће то ме ђу Ср би ма, не ка да нај бун тов ни јем на ро ду Евро пе? 
Ре чит при мер о њи хо вом од но су пре ма на ма је још свеж. Ср би ју 

1) В. Алек сан дар Зи но вјев, За пад: фе но мен за пад ња штва. Наш дом, Бе о град; L`A ge 
d`Hom me, La u san ne, 2002.
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су за де си ле у 2014. го ди не при род не не по го де ко је се не пам те у 
историји по след њих ве ко ва. Ко ли ко је тој ЕУ ста ло до нас по ка-
зу је сле де ћи при мер: пре ми јер Ву чић оби ла зи спорт ски цен тар у 
Обре нов цу да ви ди до кле су сти гли гра ђе ви на ри у от кла ња њу по-
сле ди ца по пла ве. Ње му та мо у но ћи оби ла ска за ме ник ше фа ЕУ 
пред став ни штва до но си не ки зах тев Бри се ла. Да кле, ни је мо гао да 
че ка ју тро да га пре да. То ни је би ло оба ве ште ње о по мо ћи ЕУ.

1. ПЉАЧ КА ШКА  
ПРИ ВА ТИ ЗА ЦИ ЈА  

КАО ТРАН ЗИЦИЈА ПРИ ВРЕ ДЕ 

Бе со муч на про па ган да са За па да у ко јој је до ми ни ра ло обе-
ћа ње да је нај ва жни је уни шти ти дру штве ну и др жав ну сво ји ну и 
он да ће по те ћи мед и мле ко на шла је плод но тло у некадашњој со-
ци ја ли стич кој са мо у прав ној Ју го сла ви ји. Рад ни ци, сви за по сле ни 
у тр сте нич кој „Пе то лет ци“ су би ли нај бо ље пла ће ни у не ка да шњој 
Ју го сла ви ји. Они су као и оста ли у Ср би ји то ком де мон стра ци ја 
уз ви ки ва ли па ро лу „хо ће мо про ме не ма кар би ло го ре“. А до го ди ло 
се оно нај го ре што љу ди у сну ни су мо гли да прет по ста ве. Од не ка-
да шњих 14000 хи ља да  за по сле них оста ло је две –три хи ља де ко ји 
не ма ју по сла ка ко би као ува же ни љу ди пре жи ве ли са по ро ди ца ма.

На пр ви по глед је чуд но та кво по ли тич ко по на ша ње оних ко-
ји су чи ни ли је згро рад нич ке кла се не ка да шње Ју го сла ви је. Ме-
ђу тим, то ме је прет хо дио дуг про цес изо ла ци је Ср би је и те шке 
еко ном ске санк ци је ко ји ма је зе мља ис цр пљи ва на. Та ко да  мно ги 
при ли ком уз ви ки ва ња па ро ла о про ме на ма ни су ни прет по ста вља-
ли да оне мо гу до ве сти са мо до го ре еко ном ске и жи вот не си ту а-
ци је. При то ме не би смо сме ли за бо ра ви ти да су у „Пе то лет ци“ и 
ни зу дру гих фа бри ка мно ги  ру ко во де ћи љу ди успе ва ли да са чу ва-
ју основ не при вред не по сту ла те. Ви ше но ви на ра из Бу гар ске, а и 
не ких за пад них зе ма ља су оба ве шта ва ли сво ју јав ност да Ср би ја, 
по ред све га, успе ва да и да ље одр жа ва сво ја при вред на пред у зе ћа 
у жи во ту. На рав но, онај ко по ште но го во ри на осно ву чи ње ни ца 
мо ра ће да за кљу чи да то не би би ло мо гу ће да у прет ход ним де-
це ни ја ма ни су ства ра не ја ке еко ном ске и по ли тич ке осно ве у при-
вре ди и др жа ви. Про тив ни ци и да ље го во ре ка ко та да шња власт у 
Ср би ји ни је на вре ме схва ти ла да је пао Бер лин ски зид, па смо за то 
до жи ве ли и до жи вља ва мо не га тив не по сле ди це ка сног ула же ња у 
тран зи ци о не про це се. Де сет го ди на по сле 5. ок то бра као пре лом-
ног тре нут ка за суд би ну тран зи ци је у Ср би ји, већ је схва ће но да је 
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она отво ри ла све пу те ве пљач ке све га што су рад ни љу ди и гра ђа-
ни Ср би је и бив ше Ју го сла ви је ства ра ли у прет ход ним де це ни ја ма.

По што-по то се на сто ји пре не бре ћи исто риј ска чи ње ни ца да 
из ме ђу Ју го сла ви је, зна чи Ср би је и оста лог све та, ка ко на За па ду 
та ко и на Ис то ку, ни је би ло ни ка квог зи да. На шим про тив ни ци ма 
је ста ло до то га да се за бо ра ви це ла ви ше де це ниј ска исто ри ја со-
ци ја ли стич ко-са мо у прав них про ме на. За што? За то што су оне во-
ди ле у прав ци ма дру штве них про ме на ко је су надилазиле - не са мо 
пљач ка шке си сте ме За па да, већ и би ро крат ско-ета ти стич ке си сте-
ме со ци ја ли стич ког Ис то ка2). 

Ево шта пи ше про фе сор Шу ва ко вић о по сле ди ца ма спро ве-
де не при ва ти за ци је у нас, по зи ва ју ћи се на по дат ке углед них еко но-
ми ста и Ре пу блич ког за во да за ста ти сти ку: „Глав на по сле ди ца је сте 
– от пу шта ње [с посла]. У тран зи ци о ном пе ри о ду (2002-2011) је у 
при ва ти зо ва ним пред у зе ћи ма у Ср би ји број запослених сма њен за 
60%. У овим пред у зе ћи ма је укуп но око 400000 за по сле них от пу-
ште но и то ди на ми ком от пу шта ња по око 45000 љу ди годишње.... 
Ту, ме ђу тим ни је крај. Сто па не за по сле но сти је дра ма тич но по-
ра сла са 13,3% од ста нов ни штва пре ко 15 година у 2002. го ди ни 
(на по чет ку тран зи ци о ног пе ри о да) на 23,9% у 2012. го ди ни“3). Др 
Шу ва ко вић ука зу је да је на ово ли ко от пу шта ње с по сла ути ца ла 
и свет ска еко ном ска кри за, што је тач но. Али бих скре нуо па жњу 
чи та о ца ове до бре књи ге да у Ср би ји све вре ме до ми ни ра от пу шта-
ње. Оно је од по чет ка тран зи ци је представљало сим бол про ме на 
и ус по ста вља ња но вих ка пи та ли стич ких од но са. Оно је увек ве ће 
од при ма ња но вих на по сао. Чак и у вре ме ка да су  ДОС-пар ти-
је ма сов но за по шља ва ле сво је чла но ве. Гра ђа ни Ср би је су жи ве ли 
по ла ве ка у со ци ја ли стич ком си сте му у ко ме су има ли бес плат но 
школ ство, здрав ство, бри гу о не за по сле ни ма и др. А про па га то ри 
про ме на су им го во ри ли да ће би ти бо ље. А у том „бо љем“ пре ко 
но ћи је то не ста ло. А што је нај го ре пре ста ле су да ра де фа бри ке.

„Ко ли ко је при ва ти за ци ја у Ср би ји би ла `пљачкаш ка` и 
идеолошки мо ти ви са на ре чи то го во ри по да так да је ју на 2010. рас-
ки ну то чак 23,2% уго во ра о при ва ти за ци ји свих при ва ти зо ва них 
пред у зе ћа, у ко ји ма је ра ди ло 20,9“% од укуп ног бро ја за по сле них 
у приватизованим пред у зе ћи ма“4).

2) Ser gej Fle re, Ru di Klanj šek, “Was Ti to`s Yugo sla via To ta li ta rian?”, Com mu nist and Post
Com mu nist Stu di es, El se vi er, vol. 47 (2) Ju ne/2014, pp 237-245

3) Урош Шу ва ко вић, Тран зи ци ја: при лог со ци о ло шком про у ча ва њу дру штве них про ме на, 
Фи ло зоф ски фа кул тет Уни вер зи те та у При шти ни, Ко сов ска Ми тро ви ца, 2014, стр. 92

4) Исто
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При ва ти за ци ја је ши ром не ка да шњих со ци ја ли стич ких зе ма-
ља по ста ла си но ним тран зи ци је, а она је не пре ста но про гла ша ва на 
за је ди ни пут укљу чи ва ња у „нај про гре сив ни је про це се“ свет ског 
раз во ја у ко ји ма је до ми ни рао За пад на че лу са САД. Оти шло се 
толико да ле ко у гло ри фи ко ва њу За па да да се пре не бре га ва ла исто-
риј ска фа за ко ло ни за ци је и пљач ка ња це лог све та од стра не ко ло-
ни јал них им пе ри ја са За па да. У тој при ва ти за ци ји пре ко но ћи су 
по је дин ци по ста ја ли су пер богати, а за по сле ни су су оста ја ли без 
основ них усло ва за жи вот. Ули це су по ста ле уске за све ве ћи број 
оја ђе них љу ди ко ји су из ла зи ли на њих, пи та ју ћи се ка ко пре жи-
ве ти. Убр зо су са мо у би ства по ста ла днев на по ја ва. Па ка да ни то 
ни ко га у вла сти ни је уз не ми ри ло пре шло се на но ве фор ме са мо-
по вре ђи ва ња да би се изазивала са ми лост но вих ка пи та ли ста и за-
пад них спон зо ра.

Иде о ло шки ка рак тер при ва ти за ци је нај бо ље по твр ђу је фор-
ми ра ње тз. „кри зних шта бо ва“ ко ји су пре у зи ма ли ко ман ду по при-
вред ним пред у зе ћи ма и др жав ним уста но ва ма. Пре ко но ћи је сме-
ње но у Ср би ји 40000 хи ља да ру ко во де ћих љу ди у при вре ди. То су 
нај че шће би ли нај спо соб ни ји при вред ни ци, ка ко их са да зо ву ме-
на џе ри, ко ји су успе ва ли да одр жа ва ју про из вод њу и про да ју сво јих 
про из во да и у нај те жим усло ви ма за пад них санк ци ја. Та ко су до ју-
че ра шње во де ће ин ду стри је пре тво ре не у кључ не из во ре про бле ма 
дру штва. Остао је упам ћен ула зак та квог шта ба са ду гим це ви ма 
у На род ну бан ку Ср би је и ње но пре у зи ма ње, иако за то ни је би ло 
ни ка квих по тре ба. „Стра ни фак тор је на тај на чин ла ко ста вио под 
кон тро лу це ло куп ни при вред ни и со ци јал но по ли тич ки жи вот Ср-
би је“5). Пост-пе то ок то бар ска Ср би ја је са фор ми ра њем „кри зних 
шта бо ва“ ушла у ана ле тран зи ци је бив ших социјалистичких др жа-
ва. Они су nu o vum у ре ста у ра ци ји  су ро вог, уства ри раз бој нич ког 
ка пи та ли зма. Са мо за то што су спољ ни фак то ри ко ји су раз би ја ли 
Ср би ју, же ле ли да је еко ном ски уни ште. Да рад ни ке и оста ле за-
по сле не ис те ра ју на ули це ка ко не би би ло со ци јал них усло ва за 
ор га ни зу ју от по ра уни шта ва њу на род не имо ви не. Ове шта бо ве је 
фор ми рао ДОС од пар тиј ских љу ди ко ји ни су има ли ни ка кве ве зе 
са при вре дом. Све је по че ло у но ћи из ме ђу пе тог и ше стог ок то бра 
2000-те а по сле ди це по жи вот у Ср би ји су ка та стро фал не. Нај ек-
стрем ни ји су ду го жа ли ли што исто вре ме но ни је из вр ше на фи зич-
ка ли кви да ци ја по ли тич ких про тив ни ка. Не би тре ба ло за бо ра вља-

5) Ра дош Смиљ ко вић, „Мо рал но-еко ном ска кри за бур жо а ске ре ста у ра ци је у Ср би ји и од-
го вор ност ели те мо ћи“, По ли тич ка ре ви ја, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, бр. 
2/2011, стр. 133
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ти  зах те ве за ре а ли зо ва ње та квих на ме ра до сов ских екс тре ми ста, 
а ни оне ме ђу њи ма ко ји су не при ста ја њем то спре чи ли.

При ва ти за ци ја срп ске при вре де је из ве де на та ко да је до ве-
ла до то тал не де ин ду стри ја ли за ци је. Уни ште не је ауто мо бил ска 
ин ду стри ја, елек трон ска ин ду стри ја, ма шин ска, пре храм бе на... 
Уни ште но је све. Ср би ја је вра ће на чи тав век уна зад. Не ка да шње 
свет ски по зна те фа бри ке су за тво ре не. Та ко да од Дра га ша до Хор-
го ша ви ше не ма ди ма из фа брич ких дим ња ка. Де це ни ју ипо тра је 
тра же ње ин ве сти то ра на За па ду ко ји ма се пла ћа да пре у зму нај бо-
ље фа бри ке. Оту да су сти гли они ко ји су преузели це ли бан кар ски 
си стем и отва ра ње ве ли ких тр го вач ких ла на ца, а на ме сто не ка да-
шњих фа бри ка отва ра ју се по го ни ко ји ра де за не ко га са стра не. 
Про фе сор Шу ва ко вић на во ди  по дат ке Ми ћи ћа и Зе рем ског: „Уче-
шће ин ду стри је у БДП-у 2009. го ди не је из но си ло 15,9%, а 1990. 
го ди не је би ло 44,4% што ука зу је на ве ли чи ну па да и те жи ну про-
бле ма у ко ји ма се на ла зи ин ду стри ја. У на пред ни јим зе мља ма у 
тран зи ци ји, ин ду стри ја има ве ли ку уло гу у раз во ју, та ко да се ње но 
уче шће за др жа ло на ви со ком ни воу у БДП-у. У по сма тра ном пе ри-
о ду про сеч но уче шће ин ду стри је код на пред ни јих тран зи ци о них 
зе ма ља и не ких зе ма ља у окру же њу (осим Хр ват ске 18,3%) кре ће 
се у ра спо ну од 24,5% до 38,4% БДП-а. Нај ве ће про сеч но уче шће у 
ства ра њу БДП-а има Че шка, и оно је у 2005. го ди ни из но си ло чак 
40,4% БДП-а“6).

Ср би ја је до шла у си ту а ци ју да мо ра да се окре не ка 
реиндустријализацији ка ко би за у ста ви ла про це се дра стич ног 
оси па ња ста нов ни штва на свим ни во и ма и на свим осно ва ма. Све 
је ма њи број за по сле них јер се сма њу је ре ал ни про стор за за по-
шља ва ње. Исто вре ме но све је ве ћи број мла дих ко ји од ла зе из зе-
мље јер не ви де перспективу за за по шља ва ње. У нас се из бе га ва 
саопштавање чи ње ни це о све ма њем бро ју но во ро ђе них. Пре три-
де сет го ди на у основ не шко ле у Ср би ји је упи си ва но око 135000 
пр ва ка, а у про шлој го ди ни упо ла ма ње.

До шли смо у па ра док сал ну дру штве ну си ту а ци ју: иза бра-
ни но си о ци вла сти у Ср би ји на по след њим из бо ри ма до жи вља-
ва ју кри ти ку због те шке еко ном ске си ту а ци је, ма да  су би ли ван 
вла сти у по след њих 15 година  у то ку ко јих је до шло до то тал ног 
уништавања на ше при вре де. По ка за ло се да осла ња ње на стра не 
ин ве сти то ре  не во ди ре ша ва њу ка та стро фал не еко ном ске си ту а-
ци је у зе мљи.

6) Урош Шуваковић, Исто, стр. 93
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2. ПРО ТИ ВУ РЕЧ НО СТИ ТРАН ЗИ ЦИЈЕ 
КЛА СНИХ ОД НО СА У СР БИ ЈИ

Стра ни моћ ни ци ко ји су раз би ли Ју го сла ви ју и на ста вља ју 
раз би ја ње Ср би је те мељ но су уни шта ва ли со ци јал но-по ли тич ку 
осно ву, не са мо со ци ја ли стич ко-са мо у прав ног си сте ма, већ и на ци-
о нал не кул тур не вер ти ка ле. У овом кон тек сту скре нуо бих па жњу 
на Шу ва ко ви ће ву ана ли зу тран зи ци је кла сних  од но са. Уте ме љи-
ва чи нео ли бе ра ли зма као тран зи ци о не тран свер за ле бу дућ но сти 
ка пи та ли зма ста ви ли су у пр ви план ра ди кал не про ме не кла сних 
од но са. Са на ме ром да се са чу ва ју и да ље раз ви ја ју ме то ди и сред-
ства ра да у функ ци ји по ве ћа ва ња про фи та. Али, исто вре ме но да 
сла би со ци јал на и по ли тич ка моћ рад нич ке кла се и гра ђа на у дру-
штву. У Ср би ји је рад нич ка кла са уни ште на, та ко да су са да син-
ди кал но нај ор га ни зо ва ни ји про свет ни рад ни ци. Др Шу ва ко вић 
ана ли зи ра про ме не у нај ра зви је ни јим зе мља ма ка пи та ли зма где се 
ства ра но ва кла са ко ја ра ди за круп ни ка пи тал не за ви сно шта и где 
ра ди и ко ли ка су при ма ња по је дин ца. Он от кри ва ду би ну раз ло га 
фа во ри за ци је ин ди ви ду а ли зма као де мо крат ске ка те го ри је у ка пи-
та ли стич ким дру штви ма и, исто вре ме но, мар ги на ли за ци ју до са да-
шњег стал ног ра да  и ви ше ге не ра циј ског ве зи ва ња рад ни ка и дру-
гих упо сле ни ка за сво је фа бри ке, фир ме, пред у зе ћа. По зи ва ју ћи се 
на Но а ма Чом ског ко ји пи ше о де струк ци ји „со ци јал не др жа ве ко ја 
пред ста вља јед но од нај ве ћих до стиг ну ћа у по сле рат ној Евро пи“. 
Шу ва ко вић у сво јој књи зи по ка зу је да ка пи та ли стич ки би знис ни-
ка да ни је има ју до бре од но се са иде јом о очу ва њу до стој них људ-
ских усло ва у дру штву, по себ но у све ту ра да. Са мо је у Ју го сла ви ји 
би ло об је ди ње но пра во на рад и са мо у пра вља ње по стиг ну ћи ма. 
Та ко да, по сма тра ју ћи у ре тро спек ти ви мо же мо за кљу чи ти да је 
др жа ва бла го ста ња ко ја је ра ни је по че ла да се раз ви ја у нај ра зви је-
ни јим зе мља ма Евро пе нај да ље оти шла у свом раз во ју у со ци ја ли-
стич кој Ју го сла ви ји. „По сле ди це за хук та ва ња нео ли бе ра ли зма ко ји 
се у нај но ви јој ва ри јан ти ја вља као гло ба ли зам, је су ве за не по ред 
осталог, и и за не ги ра ње со ци јал но-еко ном ских пра ва“7). По сле ди-
це еко ном ске кри зе у све ту и на ста вља ње тран зи ци је као глав ног 
трен да гло ба ли за ци је ка кву пре жи вља ва мо де це ни ја ма не дво сми-
сле но до ка зу ју да је до шло до те о риј ског и пра кич ног раз би ја ња 
кон вер ген ци је си сте ма либералног тр жи шта и со ци јал не др жа ве. 
У Ср би ји до жи вља ва мо вра ћа ње у од но се ка кви су вла да ли на не-
ка да шњем по чет ку уво ђе ња ка пи та ли стич ког си сте ма, по сле осло-

7) Исто, стр. 121
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бо ђе ња од Тур ске. Оног у ко ме не ма бри ге о нор мал ном раз во ју 
дру штва и љу ди у ње му.

На мет ну та је све ту, по себ но на ма иде о ло ги ја потчињавања 
про фи ту по сва ку це ну. У том сми слу се ме ри вред ност но вих тех-
но ло ги ја. За круп ни ка пи тал је бит но ко ли ко се сма њу ју про из вод-
ни тро шко ви и број за по сле них, а не да ли ће љу ди жи ве ти бо ље и 
људ ски је. Има се ути сак да не ста је по ве за ност при вред ног ра ста 
и за по сле но сти. То ком убр за не при ва ти за ци је у Ср би ји ни ко ни је 
бри нуо о суд би ни за по сле них. Нај че шће су се так ми чи ли но во пе-
че ни бур жу ји у бро ју от пу ште них са по сла. На жа лост, ме ђу њи ма 
су за вид но ме сто за у зи ма ли бив ши ко му ни сти, укљу чу ју ћи и ко-
ји су би ли у бив шем си сте му но си о ци нај ви ших др жав них и при-
вред них функ ци ја. Они су из не ка да шње но мен кла ту ре пре ра сли 
у ком пра дор ску бур жо а зи ју ко ја „по сре ду је у спро во ђе њу пљач-
ка шке при ва ти за ци је и ду го роч но дез ар ти ку ли шу ће и ко ло ни јал но 
по ро бља ва ју ће рас про да је стра те шких си сте ма у др жав ном и дру-
штве ном вла сни штву за ко рум пи ра ју ћу про ви зи ју на при ват ном 
ра чу ну у ино стра ним бан ка ма. По што је ком пра дор ска бур жо а зи ја 
у бив шим дру штви ма др жав ног со ци ја ли зма ори јен ти са на на бр зу 
до бит и спе ку ла тив но-тр го вин ске не про из вод не ак тив но сти, ни у 
до глед ној бу дућ но сти не тре ба оче ки ва ти оства ри ва ње про кла мо-
ва ног ци ља при ва ти за ци је - ре струк ту ри са ње при вре де и по ве ћа ње 
ефи ка сно сти по сло ва ња“8).

Дра стич но је по рас тао број привремено или де ли мич но за-
по сле них. Раз ви ло се тзв. цр но тр жи ште за по шља ва ња где не ма 
бри ге пре ма за по сле ни ма, а ни пре ма др жа ви. Трај на за по сле ност 
је већ ду ги низ го ди на у од сту па њу у ко рист при вре ме не. Пре ка-
ри јат се фор ми ра и у Ср би ји. Не ве ро ват но је ко јом бр зи ном су не-
ста ле озбиљ не и ор га ни зо ва не по бу не про тив не мо рал ног по на ша-
ња вла сни ка ста рих фа бри ка и дру гих при вред них су бје ка та. Не ма 
штрајкова про тив вр хов ни ка др жав них пред у зе ћа. Ола ко се пре-
ла зи пре ко чи ње ни ца да су сто ти не пред у зе ћа бан кро ти ра ла или 
пред бан кро том. Не ма по ли тич ких пар ти ја ко је пред во де по бу не 
не за до вољ них. За да так ле ви це, ко ји она не ис пу ња ва, био би упра-
во ар ти ку ла ци ја ин те ре са гу бит ни ка тран зи ци је.

До дат но за по шља ва ње се одо ма ћи ло у зе мља ма тран зи ци је 
та ко да је по ста ло нор мал но ра ди ти на ви ше рад них ме ста. До ду-
ше, то ни је но ва по ја ва, јер су и про фе со ри уни вер зи те та у про-
шло сти мо гли да се запошљавају једнотрећински и по ла рад ног 
вре ме на у дру гим ор га ни за ци ја ма. Са да је то нор мал на по ја ва код 

8) Ве ра Вра ту ша, „Ели те у пост со ци ја ли зму, или ком пра дор ска бур жо а зи ја у про це су ре-
ста у ра ци је пе ри фер ног ка пи та ли зма“, На ци о нал ни ин те рес, Ин сти тут за по ли тич ке сту-
ди је, Бе о град,  бр. 3/2010, стр. 73
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ши рег кру га дру штве них сло је ва. На За па ду је нор мал но да и нај-
бо љи ме на џе ри ра де у ви ше фир ми и за ра ђу ју огром на сред ства. 
Али се ма ло зна да им то не обез бе ђу је усло ве да уђу у тзв. топ 
кла су. У Ср би ји је мно го ве ћи про блем што је ма ло и све ма ње мо-
гућ но сти чак и за до дат но запошљавање.

До бро је што је про фе сор Шу ва ко вић у сво јој књи зи по све-
тио ду жну па жњу пре ка ри ја ту, но вој кла си ко ја је све број ни ја и 
чи ји при пад ни ци би мо гли да се упо ре де са не ка да шњим лум пен-
про ле та ри ја том. „Они не ма ју за по сле ње, до би ја ју с вре ме на на 
вре ме по вре мен или при вре мен по сао, по сао с по де ље ним вре-
ме ном, `посао на позив` и сл., док за по сле ни у гло ба ли зи ра ју ћем 
дру штву све ре ђе има ју по сао на нео д ре ђе но рад но вре ме, ка рак-
те ри сти чан за др жа ву бла го ста ња и ре ал со ци ја ли зам“9). У ка пи та-
ли стич ким дру штви ма се да је пред ност ова квом запошљавању. У 
ме ди ји ма и ли те ра ту ри се тре ти ра као до при нос но вој де мо кра ти-
за ци ји дру штва. Раз ви ја се свест о пре ка ри ја ту и флек си бил ном за-
по шља ва њу као про на ђе ном пу ту у све тлу бу дућ ност ли бе рал ног 
капитализма. Уства ри, круп ни ка пи тал на тај на чин успе шно одва ја 
ве ћи ну дру штва од упра вља ња у при вре ди и др жа ви. Јер све док 
у овим све број ни јим кла са ма ко је се убр за но фор ми ра ју не бу де 
ство ре на свест о за јед нич ким ин те ре си ма њи хо ви при пад ни ци ће 
оста ти из вр ши о ци рад њи у при вре ди и ин сти ту ци ја ма дру штва у 
функ ци ји оног ма лог бро ја бо га тих, ко ји су све бо га ти ји. Маркс је 
го во рио да про ле те ри јат у бор би за сво ја пра ва не ма шта да из гу би 
осим око ва екс пло а та ци је ко ји их ве зу ју за фа бри ке. Пре ка ри јат 
не ма те око ве, већ ин ди ви ду а ли стич ку свест ко ју круп ни ка пи тал 
па жљи во не гу је ка ко се пре ка ри ја ни не би пре тво ри ли у со ци јал-
но-по ли тич ку си лу ко ја ру ши моћ круп ног ка пи та ла, на шта упо зо-
ра ва и Стен динг у књи зи „Пре ка ри јат: но ва опа сна кла са“10). 

3. ТРАН ЗИ ЦИ ЈА ПО ЛИ ТИЧ КОГ СИСТЕМА 
И ПО ЛИ ТИЧ КОГ ЖИ ВО ТА

Аутор ове књи ге јед но по гла вље по све ћу је тран зи ци о ној па-
то ло ги ји. Уства ри, у пи та њу је ства ра ње по ли тич ког си сте ма у ко-
ме се  све од ви ја у скла ду са ин те ре си ма те ма ле кла се су пер-бо га-
та ша и нај моћ ни је им пе ри је у људ ској исто ри ји. Да би се раз у ме ла 
су шти на функционисања мо ра се пра ти ти исто вре ме но функ ци-
о ни са ње ле гал ног и ле гал но-не ле гал ног си сте ма. Про фе сор Шу-
ва ко вић у фу сно ти, као илу стра ци ју по сто ја ња пар тиј ске др жа ве 

9) Урош Шу ва ко вић, Исто, стр. 126

10) Guy Stan ding, The Pre ca ri at: The New Dan ge ro us Class, Blo om sbury, Lon don, 2011
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у тран зи ци о ној Ср би ји, из но си по да так ка ко је Че до мир Јо ва но-
вић као пар тиј ски функ ци о нер по це пао већ да ту остав ку ми ни стра 
уну тра шњих по сло ва Ду ша на Ми хај ло ви ћа у вре ме штрај ка спе-
ци јал не по ли ци је. Тај исти је уче ство вао у хап ше њу пред сед ни ка 
Сло бо да на Ми ло ше ви ћа као, у то вре ме, шеф по сла нич ког клу ба 
ДОС-а11). На истом ни воу дра стич но сти је, у вре ме ак ци је „Са бља“  
хап ше ње 12000 гра ђа на Ср би је под сум њом да има ју не ке ве зе са 
уби ством премијера Ђин ђи ћа. Та ак ци ја 2003. је тра ја ла 43 да на. 
Нај ве ћи број ових љу ди ни ка да ни је про це су и ран. Ко зна ка да би 
се ова ак ци ја за вр ши ла да ни је до шло до ин тер вен ци је не ких спољ-
них фак то ра. Оних ко ји су ак ци јом би ли за до вољ ни, али су ипак 
за у ста ви ли пре те ри ва ње.

При се ћам се јед ног су сре та са представницима јед не опо зи-
ци о не стран ке 1992. го ди не. Та дво ји ца мла дих љу ди су на ма со ци-
ја ли сти ма пре не ли да тре ба да пре да мо власт опо зи ци ји та ко што 
ће мо се за окру глим сто лом о то ме до го во ри ти. Ја као про фе сор 
По ли тич ке со ци о ло ги је сам на то из ја вио да би то би ло про тив у-
став но јер је Со ци ја ли стич ка пар ти ја на из бо ри ма осво ји ла власт. 
Они, ина че, при стој ни мла ди љу ди, су пре шли пре ко то га ре кав ши 
да се то од нас тра жи. Ка сни је сам схва тио ко су ти фак то ри у све ту 
ко ји су иза та квог зах те ва ста ја ли, ка да сам про чи тао за пис пре ми-
је ра Бу ла то ви ћа о пра зном па пи ру ко ји је у Деј то ну по сле руч ка 
аме рич ки др жав ни се кре тар Во рен Кри сто фер вра тио пред сед ни ку 
Ми ло ше ви ћу, ре кав ши му да не ма ју они шта да тра же од нас већ 
ми мо ра мо да пра ти мо шта они оче ку ју од нас и то из вр ша ва мо12).

А нај о чи ти ји од нос тих моћ них спољ них фак то ра смо мо гли 
да ви ди мо ка да је у Ита ли ју по слат пре ми јер из цен трал не фи нан-
сиј ске ин сти ту ци је да за ме ни ле ги тим но иза бра ног чо ве ка у окви ру 
устав не про це ду ре. Исто се до го ди ло у Грч кој у вре ме еко ном ске 
кри зе. Пре ма то ме ле гал ни ви ше пар тиј ски си стем функ ци о ни ше 
на За па ду и код нас, с тим што у сва ко до ба мо же до ћи до но вих 
кон крет них од лу ка и ре ше ња ко ја до ла зе из ви дљи во не ви дљи ве 
цен тра ле. У овом кон тек сту за слу жу ју по мен тзв. не вла ди не ор га-
ни за ци је ко је на ја вљу ју сме не, кри ти ку ју но си о це функ ци ја у вла-
сти, а да не мо ра ју да до ку мен ту ју ода кле им ар гу мен та ци ја и ко 
их пла ћа и, при том, не ма ју ама баш ни ка кав де мо крат ски ле ги ти-
ми тет, на шта је про фе сор Шу ва ко вић ука зи вао још пре не ко ли ко 
го ди на13). Та не ви дљи ва ру ка у овој го ди ни се не ко ли ко пу та мо гла 

11)  Урош Шу ва ко вић, Исто, стр. 141

12)  В. Мо мир Бу ла то вић, Пра ви ла ћу та ња, На род на књи га-Ал фа, Бе о град, 2004.

13) Урош Шу ва ко вић, „По ли тич ке пар ти је и не вла ди не ор га ни за ци је или о про бле му по-
ли тич ке ре пре зен та ци је у гло бал ном до бу“, По ли тич ка ре ви ја, Ин сти тут за по ли тич ке 
сту ди је, Бе о град,  бр. 4/2011, стр. 357-377
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да ра за зна и кроз зва нич ни ак ти ви зам на шег вред ног, бор бе ног и 
по но сног пре ми је ра Ву чи ћа. Од го ва ра ју ћи на не ке кри ти ке ко је су 
сти за ле на ње гов ра чун пре ко не ких не вла ди них ор га ни за ци ја он је 
из ја вио да је спре ман да оде са функ ци је ако се ис по ста ви да је та-
ко нај бо ље. Уства ри, ако ти не ви дљи во-ви дљи ви фак то ри за тра же. 

Уста но вље ни ви ше пар тиј ски си стем у Ср би ји у свом раз во ју 
је сти гао до тач ке ка да се мо же до ку мен то ва но го во ри ти да он има 
функ ци ју раз ви ја ња де мо кра ти је без на ро да. По ли тич ке пар ти је 
у Ср би ји су се пре тво ри ле у ма ле ин те ре сне гру пе ко је функ ци о-
ни шу у скла ду са вла сти тим ин те ре си ма. Не ма ви ше по ли тич ких 
пар ти ја ко је има ју члан ство ко је је ор га ни зо ва но на ни воу ме сних 
за јед ни ца и оп шти на где се раз го ва ра и од лу чу је о жи вот ним про-
бле ми ма кон крет них сре ди на и гра ђа на. По се бан фе но мен функ-
ци о ни са ња ви ше пар ти зма у Ср би ји пред ста вља спрем ност го то во 
сва ке пар ти је да уђе у ко а ли ци ју са дру гом ако то обећава уче шће 
у вла сти, без об зи ра на про грам ско-идеј не раз ли ке. Шта се мо же 
оче ки ва ти од пар ти ја ко је осво је власт ако у сво јим ор га ни за ци ја ма 
и ор га ни ма не омо гу ћа ва ју сво јим чла но ви ма да се по твр ђу ју, ис-
по ља ва ју као као су бјек ти по ли ти ке? А то зна чи, ако не ма ју усло ва 
да уче ству ју у ње ном фор му ли са њу, ме ња њу, кре и ра њу гло бал них 
дру штве них ци ље ва14), да сло бод но уче ству ју у би ра њу сво јих ру-
ко во ди ла ца и пред став ни ка у ра зним фо ру ми ма. У бли ској ре тро-
спек ти ви по сма тра но ви де ће се да чел ни љу ди пар ти је го ди на ма 
се де на истим функ ци ја ма. Свака при пре ма но вог кон гре са или 
из бор не кон фе рен ци је им слу жи да се јав но про мо ви шу као не-
за мен љи ви. А у цен тра ли пар ти је се од лу чу је ко ће би ти шеф на 
оп штин ском и дру гим ни во и ма, а ко не мо же. Шеф пар ти је од лу-
чу је ко мо же би ти по сла ник или ко мо же да оде на не ку др жав ну 
функ ци ју. Од некадашњих ма сов них пар ти ја у Ср би ји оста ли су 
са мо њи хо ви ше фо ви ко ји има ју ста ту тар но пра во да би ра ју сво је 
потпредседнике, сво је за ме ни ке, од ре ђу ју ми ни стре и дру ге функ-
ци о не ре у др жа ви.

У та квој си ту а ци ји је би ло мо гу ће да ко руп ци ја по ста не 
кључ на ком по нен та уну тра шњих дру штве но-по ли тич ких од но-
са15). „Чи ње ни ца ко ја је тек ре ла тив но не дав но `отк ривена` у срп-

14) В. Урош Шу ва ко вић, По ли тич ке пар ти је и гло бал ни дру штве ни ци ље ви, Тре ћи ми ле ни-
јум, Бе о град, 2004.

15) Аутор ове на уч не мо но гра фи је се те мом по ли тич ке ко руп ци је, као об ли ком со ци јал не, 
пар тиј ске па то ло ги је, не ба ви са мо у њој, ве зу ју ћи ову по ја ву са мо за пе ри од тра ну и зи-
ци је у ко јој је она, ина че, ве о ма из ра же на, већ је и ра ни је об ја вљи вао на уч не ра до ве на 
ову те му и то у исто риј ској ре тро спек ти ви. В. Урош Шу ва ко вић, „Пар тиј ска др жа ва: мо-
гућ ност ње ног на стан ка и раз во ја на при ме ру са вре ме не Ср би је“, Те ме, Уни вер зи тет у 
Ни шу,  vol 33 (2)/2009, стр. 663-682; Урош Шу ва ко вић, Ко руп ци ја и по ли тич ке стран ке у 
Кра ље ви ни Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца“, НБП, Кри ми на ли стич ко-по ли циј ска ака де ми ја, 
Бе о град, vol 16 (1)/2011, стр. 57-68; Uroš Šu va ko vić, “To pi cal Qu a lity of Ar chi bald Re iss`s 
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ској јав но сти да су мно ги тај ку ни пла ћа ли из бор не кам па ње и фи-
нан си ра ли по ли тич ке пар ти је - и то све ре ле вант не, без из у зет ка, 
ка ко би оси гу ра ли свој ути цај - је сте по ка за тељ по сто ја ња си стем-
ске ко руп ци је, али и исто вре ме но `партијске државе`“, кон ста ту је 
про фе сор Шу ва ко вић и с пра вом по ста вља ју ћи пи та ње „Зар не ко 
за и ста ми сли да по сто је та кви љу би те љи де мо кра ти је и стра нач ког 
жи во та, ко ји би фи нан си ра ли све нај ве ће пар ти је, а да од то га не-
ма ју ди рект не ма те ри јал не ко ри сти?“16). Аутор ове књи ге кон ста ту-
је да је пар тиј ска др жа ва од и гра ла у на шим усло ви ма кључ ну уло-
гу у раз во ју си стем ске корупције. Мно га ем пи риј ска ис тра жи ва ња 
до ку мен ту ју да су при пад ни ци дру штве не ели те то ком до са да шње 
тзв. тран зи ци је кон крет но до при не ли раз во ју кри ми нал них рад њи 
ра зних вр ста. До са да шња ак тив ност ак ту ел не вла сти у сузбијању 
кри ми на ли те та то по твр ђу је. Али, исто вре ме но ак ту е ли зу је пи та-
ња нај ду бљих про ме на у обра зо ва њу, вас пи та њу и де ло ва њу др-
жав них ин сти ту ци ја. Ме ди ја би, ка ко би успе шно вр ши ли сво ју 
функ ци ју, тре ба ло да у скла ду с тим  бу ду до ве де ни у по зи ци ју да 
не за ви се од тај ку на и но си ла ца нај ви ших др жав них и пар тиј ских 
функ ци ја. За пра во, ак тив ност ак ту ел не вла сти у тој сфе ри по ка зу је 
да су по треб не те мељ не про ме не у си сте му фор ми ра ња лич но сти и 
функ ци о ни са њу др жав них ин сти ту ци ја.

4. БО ЛО ЊИ ЗА ЦИ ЈА КАО 
ТРАНЗИЦИЈА ОБРА ЗО ВА ЊА

Про ме не, од но сно ре фор ме ви со ко школ ског обра зо ва ња 
су по кре ну те па ра лел но са уни шта ва њем при вре де у Ср би ји. То 
је учи ње но у скла ду са Бо лоњ ском де кла ра ци јом ко ја де фи ни ше 
ци ље ве и пу те ве сход но основ ним ин тен ци ја ма нео ли бе рал ног ка-
пи та ли зма. Та ко обра зо ва ње има за циљ шко ло ва ње уских спе ци-
ја ли ста свих ни воа - од нај ни жих рад нич ких до нај ви ших ин жи-
њер ских. Овај тип обра зо ва ња не ма за свр ху ства ра ње све стра них 
лич но сти, већ спе ци ја ли зо ва них а по слу шних рад ни ка ко ји ства ра-
ју бо гат ство круп ним ка пи та ли сти ма. Пре ма то ме, на ба зи овог ти-
па обра зо ва ња не тре ба оче ки ва ти сло бо до љу би ве, прав до љу би ве 
лич но сти, истин ске бор це за људ ска пра ва. Јер они ни су по треб ни 
вла сни ци ма круп ног ка пи та ла и по ли тич ке мо ћи.

Work `E co u tez les Ser bes!` at Pre sent Day”  in Ar chi bald Re iss Days, vol I (ed  G. Mi la ši no-
vić, Aca demy of Cr mi na li stic and Po li ce Stu di es, Bel gra de, 2012, pp 167-178)

16) Урош Шу ва ко вић, Тран зи ци ја: при лог со ци о ло шком про у ча ва њу дру штве них про ме на, 
стр. 152
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Сход но то ме у Ср би ји је ве ли ки при ти сак спољ них фак то-
ра на тзв. евро пе и за ци ју обра зо ва ња и кул ту ре. Су штин ски, на де-
стру и са ње кул тур но-про свет не вер ти ка ле срп ског на ро да. То ком 
про те клих го ди на ви ше не го у би ло ко јој дру гој тран зи ци о ној др-
жа ви у Ср би ји се ин си сти ра ло на за бо ра вља њу на ци о нал но-осло-
бо ди лач ке про шло сти. У вре ме обе ле жа ва ња сто го ди на Пр вог 
свет ског ра та и се дам де сет го ди шњи це по бе де над фа ши змом, у 
Ср би ји су под уда ром и они ко ји су пред во ди ли бор бу про тив нај-
но ви јег за во је ва ча - НА ТО.

У Ср би ји је при хва ће на бо ло њи за ци ја, иако ни је би ла оба ве-
зна као услов евро ин те гра ци ја. Уоста лом она ни је при хва ће на од 
нај е лит ни јих фа кул те та у Евро пи. Др Шу ва ко вић с пра вом кон ста-
ту је да ве ћи на у на уч ној за јед ни ци Ср би је уви ђа пот пу ни не у спех 
бо ло њи за ци је. „Уме сто да шко лу је ши ри ко о бра зо ва ну ин те ли ген-
ци ју ко ја ће би ти спо соб на да во ди у прав цу напретка срп ско дру-
штво, Ср би ја се опре де ли ла за шко ло ва ње ви со ко ква ли фи ко ва них, 
ус ко спе ци ја ли зо ва них струч ња ка ко је, због укуп ног дру штве ног 
на за до ва ња, не ма где да за по сли“17).

5. ЕМ ПИ РИЈ СКА ОД РЕД НИЦА  
ТРАН ЗИ ЦИ ЈЕ У СР БИ ЈИ

Раз би је на Ју го сла ви ја и Ср би ја ко јој се оти ма Ко со во и Ме-
то хи ја је пр ва и нај ва жни ја ва ри јан та тран зи ци је у из да њу им пе ри-
јал ног За па да. По да так о 12964 те ро ри стич ких на па да ал бан ских 
се па ра ти ста из вр ше них на под руч ју АП Ко со во и Ме то хи ја у пе ри-
о ду 1991-2013. (ко ји су пре те жно ет нич ки, ан ти срп ски усме ре ни) 
до ко га је др Шу ва ко вић до шао у свом ис тра жи ва њу, као и њи хо ва 
кван ти та тив но-ква ли та тив на ана ли за, ре чи то ука зу ју на са деј ство 
те ро ри ста у ју жној срп ској по кра ји ни са НА ТО и стра ним си ла ма 
ко је нам рас пар ча ва ју др жа ву у окви ри ма тран зи ци о них про це са.

Тран зи ци ја је ре зул ти ра ла и уни ште њем при вре да зе мље и 
обес по шље ном по ло ви ном ста нов ни штва спо соб ног за рад. То је 
со ци јал но ра сло је но ста нов ни штво на узак и све ужи слој бо га тих 
и све ши ри и све мно го број ни ји слој си ро ма шних. Ми смо др жа ва 
чи је су банкарство пре у зе ли стран ци ко ји сва ке го ди не из но се ми-
ли јар де евра у сво је цен тра ле. Да би нас пот пу но па ци фи ко ва ли за-
пад ни моћ ни ци су нам вој ну си лу све ли на 11000 ак тив них вој ни ка 
- ма ње не го што је Ка ра ђор ђе 1806. го ди не имао у бо ју на Ми ша ру 
про тив тур ских оку па то ра. 

17) Исто, стр. 227
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У њој ви ше не ма ве ли ких при вред них си сте ма ка ква је би ла 
ауто мо бил ска и елек тро-ин ду стри ја, ме тал ски ком плекс у ко ме је 
же ље за ра у Сме де ре ву би ла је дан од нај ја чих те ме ља. Ср би ја је зе-
мља у ко јој је аме рич ки US Steel као тран зи ци о ни вла сник ове же-
ље за ре, ко ју је ку пио за 20 ми ли о на до ла ра, пре то пио сва оруж ја, а 
он да оти шао оста вив ши 380 ми ли о на до ла ра ду га др жа ви Ср би је.

У Ср би ји су нај ве ћи при род ни из во ри бо гат ста ва - руд ни-
ци, зе мља, во де и бањ ска из во ри шта по ста ли вла сни штво стра них 
ком па ни ја, иако на ше прав не нор ме за бра њу ју а свет ска прак са по-
ка зу је да ни ко не про да је при род на бо гат ства.  Тран зи ци ја у Ср би-
ји под ра зу ме ва да бо га ти стран ци мо гу да отва ра ју тр го вач ке лан-
це на нај бо љим ло ка ци ја ма. Да иси са ва ју све што у на ро ду има 
за основ не жи вот не по тре бе. Али ни је по зна то да је не ко од њих 
по кре нуо не ку ин ду стриј ску про из вод њу. У нас се тран зи ци ја ре-
а ли зу је као про да ја нај ва жни јих на ци о нал них до ба ра као што је 
„Те ле ком Ср би ја“, ПКБ и др.

При пре ме за ова кву тран зи ци ју су се вр ши ле пре ко ви ше-
го ди шњих еко ном ских санк ци ја и са та ни за ци је на ро да. А ка да 
су за пад ни моћ ни ци про це ни ли да је то не до вољ но, из вр ше на је 
отво ре на вој на агре си је. Пу тем бом бар до ва ња нај са вре ме ни јим 
сред стви ма до вр ши ли су „при пре ме тран зи ци је“. Да би до вр ши ли 
про цес раз би ја ња Ср би је пе тог ок то бра 2000. за пад ни моћ ни ци су 
ор га ни зо ва ли пуч, ко јом при ли ком је упа ље на На род на скуп шти на. 
Кре а то ри и из во ђа чи су би ли за јед но на ши не ка да шњи са ве зни ци 
и не при ја те љи. Та ко је тран зи ци ја убр за на, као и на сту па ње ње них 
по сле ди ца. На род на соп стве ној ко жи осе ћа ка кве су оне у ствар-
но сти, а про фе сор Шу ва ко вић их је у за вр шна два по гла вља сво је 
књи ге ви ше не го до бро на уч но опи сао, кла си фи ко вао и си сте ма-
ти зо вао, ука зу ју ћи на узро ке ко ји су до њих до ве ли. Оно што на 
кра ју по себ но за др жа ва па жњу чи та о ца  су тран зи ци о ни ре зул та ти 
и  за кљу чак да је Ср би ја са би је на у исто риј ски „бу џак“ ка кав се 
не пам ти. На ши не ка да шњи са ве зни ци из ве ли ких свет ских ра то ва 
су се по ка за ли нај не ми ло срд ни ји пре ма Ср би ји и срп ском на ро ду. 
Не са мо да смо опљач ка ни и по ни же ни, већ смо до жи ве ли да про-
тив нас бу де из вр ше на ура ни јум ска агре си ја. У знак ста рог при-
ја тељ ства су нас по су ли тзв. оси ро ма ше ним ура ни ју мом. Не чу ди 
за то на слов по след њег по гла вља „Ср би ја у бу џа ку“, по што је др 
Шу ва ко вић на уч но до ка зао да је упра во та дру штве на ситуација 
ре зул тан та тран зи ци о них про це са кроз ко је Ср би ја про ла зи. Ме ђу-
тим, он раз у ме да „ве ли ке си ле не мо гу би ти то ли ко ве ли ке да на 
не прав ди ду го роч но уре ђу ју свет“18). За то не оста је на ди јаг но зи, 

18) Ра дош Смиљ ко вић, Ср би у им пе ри јал ним су да ри ма, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2013, 
стр. 62
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већ да је и пу то каз ко ји је то дру штве ни пра вац у ко ме тре ба кре ну-
ти: „Со ли дар ност је кључ на реч раз во ја. За јед нич ки на пре дак иде 
пре ко со ли дар ног раз во ја. Или ће за и ста би ти за јед нич ки или га 
не ће би ти“19), што је и мо то-кључ за раз у ме ва ње на уч них ста во ва и 
за кљу ча ка ауто ра ове на уч не мо но гра фи је.
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ПРИКАЗИ
УДК 327(73)“20“(049.3)

Никола Марковић
Београд

Збигњев Бжежински
Америка – Кина и судбина 
света, Стратешка Визија 

Београд: Албатрос Плус, 2013.

Глав на те ма ове књи ге је сте 
Аме ри ка, у но вим ме ђу на род
ним окол но сти ма, ко је су се од
и гра ле на вр хун цу ње не мо ћи, 
по сле па да СССРа и ус по ста
вља ња ап со лут не аме рич ке до

ми на ци је над ве ћим де лом све
та, као и свет по сле ве ли ке фи
нан сиј ске кри зе 2007. го ди не. 
Аутор овом књи гом по ка зу је ка
ко је јед на ве ли ка им пе ри ја по
тро ши ла пред ност и мо мен тум 
ко ји је има ла по ра зом „цр ве ног 
џи на“. Оно што је по ње му ка
рак те ри стич но за да на шњи свет 
је чи ње ни ца да је до шло до пре
ра спо де ле гло бал не мо ћи, и да 
Аме ри ка ви ше не го икад мо ра 
да се осла ња и тра жи парт не ре 
ка ко би одр жа ла сво ју моћ.

На осно ву еко ном ских по
ка за те ља Аме ри ка има сла бе 
из гле де за раст. Ин фа струк ту ра 
јој је у рас па ду, а ни оста ли еко
ном ски по ка за те љи, за са да не 
иду у при лог оп ти ми сти ма, ко
ји сма тра ју да Аме рич кој им пе
ри ји још не до ла зи крај. Ње ним 
сла бље њем отва ра се про стор 
но вим кон ку рен ти ма за свет
ског ли де ра, по пут Ки не, Ин ди
је, Ја па на.

Бже жин ски по ста вља ло гич
но пи та ње шта ће се де си ти у 
слу ча ју да Аме ри ка из не на да 
по клек не. Да ли ће по сто ја ти 
си ла ко ја би мо гла да пре у зме 
шта фе ту и во ди свет да ље, или 
ће на ста ти не ка вр ста анар хи је, 
и бор бе ко ја ће ци ви ли за ци ју 
од ве сти у про паст.
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Да ље он, по ку ша ва да ство
ри јед ну сли ку Аме ри ке 2025. 
го ди не, ко ја би из др жа ла тре
нут не еко ном ске не да ће, и ус
пе ла да по вра ти са мо по у зда ње 
и не при ко сно ве ну моћ. У том 
слу ча ју го во ри о мо гу ћем укљу
че њу Ру си је и Тур ске у Европ
ску уни ју, ко је би по ја ча ле сна
гу За па да у од но су на бр зо раз
ви ја ју ћи Ис ток.

Пе си ми сти сма тра ју по пут 
љу ди из не ка да шњег СССРа да 
је исто риј ски пад Аме ри ке не
из бе жан, док је код оп ти ми ста 
про блем то што смо по у че ни 
ис ку ством из вре ме на Хлад ног 
ра та, и при чом о кра ју исто ри је, 
ви де ли да крај њег оп ти ми зма 
ипак не мо же да бу де.

Гло бал на моћ се по сте пе но 
аку му ли ра ла то ком прет ход них 
800 го ди на (стр.14). Евро па је 
као це ли на, би ла нај у спе шни ји 
ре ги он ика да у људ ској исто
ри ји. Ши ре њем, и то не са мо 
си лом, већ и кул ту ром, др жа ла 
је сво је пот чи ње не „у ша ци“. 
Ин ди ја, Ки на, Се вер на и Ју жна 
Аме ри ка све су би ле пот чи ње не 
ње ном мо ћи и кул ту ром. Хо лан
ди ја, по том Фран цу ска и Ве ли ка 
Бри та ни ја, Шпа ни ја, су ве ре но 
су вла да ле сво јим ко ло ни ја ма, а 
за њи ма су ишле Цар ска Ру си
ја, Аустро у гар ска, Не мач ка. На 
са мом вр хун цу мо ћи, Евро па 
је ра зо ри ла са му се бе кроз два 
Свет ска ра та, и ве ро ват но ста
ви ла тач ку на мо гућ ност да се 
ика да вра ти као ап со лут на гло
бал на си ла.

По сле Дру гог Свет ског ра
та, Аме ри ка је оста ла у Евро пи 
под из го во ром, а и по тре бом да 
шти ти њу са му, а и цео свет од 
„гво зде не за ве се“ СССРа. Док 
се бо ри ла да за шти ти Европ ску 
ци ви ли за ци ју она је та ко ђе по
ма га ла сво је са ве зни ке да на пу
сте сво је ко ло ни је. Бри та ни ја се 
па мет но по ву кла са ма, а оста ле 
су мо ра ле да бу ду при мо ра не на 
то.

По сле Дру гог Свет ског ра та, 
Аме ри ка и са ве зни ци ства ра ју 
низ ме ђу на род них ин сти ту ци ја, 
ко је ће у бу дућ но сти по ма га ти 
њен ути цај, ММФ, УН, Свет ску 
Бан ку, али ко је ће та ко ђе би ти 
по гон де мо кра ти за ци је ве ли ког 
бро ја дру шта ва у све ту.

У истом пе ри о ду ка да Аме
ри ка во ди ма ле  али зна чај не ра
то ве са СССРом, ти хо, али са 
ве ли ким убр за њем, уз ди жу се 
три но ве си ле ко је ће се ка сни
је укљу чи ти из не на да у ме ђу
на род не то ко ве са дис пер зи јом 
гло бал не мо ћи Аме ри ке, Ки на, 
Ин ди ја и Ја пан. 

Ки на је до жи ве ла нај ве ћи 
про цват у по след њих два де сет 
го ди на, и она се во ди као глав ни 
кан ди дат ко ји би мо гао да за ме
ни са да шњу им пе ри ју. Опи са на 
је као стр пљи ва зе мља ко ја вре
ба али и при зна је во де ћу уло гу 
Аме ри ке у но вом свет ском по
рет ку. По след њих го ди на, ње на 
ула га ња у ин фра струк ту ру су 
ма сив на, и то не са мо код ку ће, 
већ и по Афри ци, Ју жној Аме



Прикази

293

ри ци. Она је пр ва ко му ни стич ка 
зе мља ко ја је уве ла ка пи та ли
зам, и за јед но је на сту па ла са 
Аме ри ком про тив СССРа ко ји 
је на сто јао чак и њу да осво ји. 
Нај ве ћа ки не ска сна га је број 
ње ног ста нов ни штва, али и ње
на про паст.

Да ље, Бже жин ски про ма тра 
екс пан зи ју Ин ди је. Она је ре
ла тив но до не дав но би ла Бри
тан ска ко ло ни ја, али је ути цај 
Бри та ни је на де мо кра ти ју у 
Ин ди ји био по во љан у том сми
слу. Де мо граф ски, за њу се сма
тра да мо же да пре стиг не Ки ну 
уско ро. Ме ђу тим, те шко да по
сто ји у би ло ко јој зе мљи то ли
ки дис па ри тет из ме ђу бо га тих и 
си ро ма шних као у Ин ди ји, што 
мо же да бу де до бар увод у ка
та стро фу. Мо ра мо има ти у ви
ду та ко ђе да су Ки на и Ин ди ја 
во ди ле рат, и да и да нас по сто је 
про бле ми на гра ни ци, као и чи
ње ни ца да је ки не ска ко му ни
стич ка ге ри ла још увек при сут
на у по је ди ним де ло ви ма Ин ди
је. Ин ди ја се пла ши због те сне 
са рад ње Ки не и Па ки ста на, и 
из град ње Ки не ске по мор ске ба
зе у Па ки ста ну (стр. 93). За то 
по чи ње да се осе ћа оп ко ље ном. 
Бже жин ски сма тра да упра во у 
овом рас це пу, Аме ри ка тре ба да 
тра жи свој тре ну так, и исто риј
ски по мог не Ин ди ју, у мо гу ћим 
су ко би ма са Ки ном (стр. 168). 
Јед но од нај моћ ни јих аду та Ин
ди је је сва ка ко њен ну кле ар
ни по тен ци јал, што је је дан од 
глав них усло ва ка ко би се јед на 

зе мља мо гла на зва ти свет ском 
си лом. Тре ћа зе мља је сва ка ко 
Ја пан, нај ве ћи ли дер кад је тех
но ло ги ја у пи та њу у све ту. Њен 
дру штве ни про из вод по рас тао 
је  са 500 би ли о на до ла ра на 5,2 
три ли о на за два де сет го ди на 
(стр. 23). На зван је „Су пер др
жа вом“ са об зи ром на еко ном
ску моћ ко ју по се ду је. Из ме ђу 
ње и Ки не по сто ји до ста не ре
ше них про бле ма, ко ји да ти ра ју 
из Дру гог Свет ског ра та. Оно 
што је глав ни про блем у Ази
ји, ко ји пре тен ди ра да за ме ни 
За пад као цен тар де ша ва ња и 
сте ци ште мо ћи је су коб из ме ђу 
ове три си ле ме ђу со бом. Ки не 
и Ин ди је, за тим Ки не и Ја па на, 
ко ји се је ди но да нас убла жио 
исто риј ским свр ста ва њем Ки
не и Ин ди је на стра ну Ру си је, 
про тив Аме ри ке, око про бле ма 
пр во у Си ри ји, за тим у Украј ни.

Бже жин ски ко ри сти на уч ну 
прог но зу, ка ко би по ку шао да 
об ја сни, шта би се де си ло ако 
би Аме ри ка не ста ла са гло бал
не сце не. 

Чу ве ни на уч ник по ку ша ва 
да за ми сли сли ку све та по сле 
па да Аме ри ке, при том ко ри сте
ћи се оним зна њем ко је има мо 
да нас, го во ри да би у том слу
ча ју на след ник Аме ри ке би ла 
анар хи ја, јер би из ра зних раз
ло га, др жа ве по че ле да гле да ју 
са мо на ци о нал не ин те ре се, и 
пи та ња од су штин ске ва жно сти 
за ци ви ли за ци ју се не би ре ша
ва ла. На стао би оп шти гра беж 
(стр. 82), при ко ме би ма ње др
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жа ве нај ви ше и стра да ле. Ру
си ја би та да на сто ја ла да вра ти 
бив ше ре пу бли ке СССР, а не ке 
би мо жда кре ну ле спон та но да 
се по на ша ју у скла ду са оним 
што Бже жен ски на зи ва на сле
ђе не ге о по ли тич ке те жње.

Ки на са дру ге стра не ни је 
спрем на гле да но из овог пе ри
о да да би око 2025. мо гла да је 
за ме ни. Она има број на уну тра
шња пи та ња ко ја мо ра да ре
ши, за тим про блем су се да, јер 
се по ста вља пи та ње да ли би 
до зво ли ли та ко ја ку др жа ву на 
сво јим гра ни ца ма док је Аме
ри ка ипак да ле ко, иако је сву да 
при сут на.

По сто је број на жа ри шта у 
све ту ко је Аме ри ка са мим сво
јим по сто ја њем сми ру је. Тај ван 
иако ни је до био пу ну по др шку 
од Аме ри ке, ипак по сто ји из 
стра ха Ки не од ди рект ног су
ко ба. Је дан од сва ка ко нај ве ћих 
про бле ма је од нос Се вер не и 
Ју жне Ко ре је, где већ 50 го ди
на по сто ји са мо при мир је, не и 
пот пи сан мир. Ути цај Аме ри ке 
је сва ка ко нај бит ни ји на Бли
ском ис то ку, где би се на пра вио 
ши рок ва кум мо ћи у слу ча ју 
ње ног не стан ка. Иран, Изра ел, 
чи тав ре ги он би био у про бле
му, ако не би по сто јао не ко ко 
би мо гао да га кон тро ли ше.

Та ко ђе по сто је ре ги о ни где 
је очи гле дан лош ути цај Аме
ри ке, и где се ди рект но ви ди да 
гло бал на моћ, у скла ду са ло ги
ком мо ћи по ку ша ва да се ши ри. 

У пи та њу је био су коб Ру си је и 
Гру зи је из 2008. го ди не, као и 
су коб Ру си је и Укра ји не и гра
ђан ски рат у Укра ји ни, ко ји је 
по чео 2014. го ди не, и ко ме се не 
на зи ре крај ни 2015ој го ди ни.

Сва ка ко да ни са ме гра ни це 
Аме ри ке не би би ле без бед не у 
слу ча ју не ких ве ћих по тре са у 
њој. Аме ри ка има исто ри ју су
ко ба са Мек си ком ко ји би ис
ко ри стио при ли ку да по вра ти 
сво је те ри то ри је на траг од Аме
ри ке (стр. 113).

Бже жин ски да ље рас пра вља, 
ко је би иза зо ве Аме ри ка мо гла 
да има на свом пу ту, и ко је мо
ра да ре ши, ка ко би мо гла да 
оче ку је да вла да и по сле 2025. 
го ди не. Она пр во мо ра да ре ши 
пи та ње за ста ре ло сти ње не еко
но ми је, и кон со ли ду је сво ју моћ 
код ку ће.

Ме ђу тим, нај ве ћа прет ња 
Аме ри ци је сва ка ко Евро а зиј
ски ре ги он, са об зи ром да се та
мо нај ви ше из ло жи ла, са ци љем 
да шти ти сво је ин те ре се у том 
ре ги о ну. Ирак, Ав га ни стан, су
коб Изра е ла и Па ле сти на ца, за
тим и окре та ње свих ми ли тант
них гру па са тих про сто ра Ира
ну. Иран осим то га на сто ји да 
по ста не ну кле ар на си ла. Са ма 
Аме ри ка мо же да пру жи ки шо
бран од мо гу ћег ну кле ар ног на
па да Ира на, ако се про блем не 
ре ши ра ни је. Али да би се Иран 
на сил но раз о ру жао, по тре бан је 
ши рок кон сен зус од свих, пр во 
ре ги о нал них си ла око Ира на, а 
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за тим и свет ске јав но сти. Ме
ста на ко ја је Аме ри ка нај ви ше 
ис тро ши ла су сва ка ко, Ав га ни
стан и Ирак. А ни шта ма ње не
ће би ти опа сан ни мо гу ћи су коб 
са Ира ном, ко ји она мо ра да ре
ши, не са мо због ње ног ути ца ја 
и угле да у очи ма за пад них љу
ди, већ и чи ње ни це да је Иран 
ве ли ки про блем по ње не ин те
ре се у том ре ги о ну.

Са вез са оста лим За пад ним 
си ла ма је чврст, али по ста вља 
се пи та ње шта би се де си ло ако 
Аме ри ка не успе да се кон со
ли ду је. Ве ли ка Бри та ни ја же ли 
по се бан ста тус у ЕУ, док Фран
цу ска и Не мач ка има ју по себ не 
ин те ре се за до ка зи ва њем, у, и 
ван Европ ске уни је.

Сва ка ко да је Бже жин ски у 
пра ву ка да ис ти че по тре бу да се 
у не ко до глед но вре ме Ру си ја и 
Тур ска при ву ку За па ду, и та ко 
сна га За па да оја ча у од но су на 
ре ал ну мо гућ ност да Ази ја пре
у зме вођ ство у вој ном, еко ном
ском и по ли тич ком сми слу. Ме
ђу тим те две ана ли зе му за са да 
не ма ју из гле да да се оства ре. 
Пр во, Тур ска „кли зи“ у исла ми
за ци ју, али ипак оста је вре дан 
са ве зник у НА ТО са ве зу, а су
коб у Укра ји ни је про ме нио од
но се Аме ри ке, и Ру си је, и има 
тен ден ци ју да еска ли ра у су коб 
ши рих раз ме ра.

Кад је Ру си ја у пи та њу, он са 
пра вом ис ти че ње не ло ше стра
не, јер иако мо же да се на зо ве 
си лом, она де ли мич но и ни је, 

јер не по се ду је све ка рак те ри
сти ке јед не свет ске си ле. Де
мо граф ски про бле ми, ко руп ци
ја, не вољ ност ка да је у пи та њу 
рас кид са Ста љи ни стич ком 
про шло шћу, као и екс пло зи је у 
ње ној исто ри ји, ко је су сле ди ле 
ве ли ки пе ри о ди ле тар ги је, ам
би ва лен тан од нос пре ма за пад
ним вред но сти ма (стр. 147).

Бже жин ски сма тра да је по
гон де мо кра ти за ци је мо гао да 
бу де Ди ми три је Ме две дев, али 
то се ни је де си ло. А ње го во 
раз ми шља ње у прав цу при бли
жа ва ња ЕУ и Ру си је по це ну да 
Ру си ја пу сти Укра ји ну да уђе у 
ЕУ, се ни је до бро за вр ши ло у 
прак си, ка да су то јед но стра но 
по ку ша ли.

Он да ље ис пи ту је мо гућ ност 
да у слу ча ју да Ази ја пре у зме 
гло бал но вођ ство, шта би је 
спре чи ло да про ђе као Евро па 
ко ја је од Фран цу ске ре во лу ци
је, до Дру гог свет ског ра та иако 
кул тур но и еко ном ски на пре
до ва ла, гу би ла моћ да упра вља 
гло бал ним пи та њи ма.

Збиг њев Бже жин ски је сва
ка ко, ка да је ге о по ли ти ка у 
пи та њу је дан од нај зна чај них 
пи са ца у два де се том и два де
сет пр вом ве ку. Ме ђу тим не 
по сто ји на чин да се за зби ља 
оце ни шта ће се за и ста де си ти 
у на ред них 10 го ди на, и да ли 
ће све том вла да ти, Аме ри ка или 
Ки на, или  пак анар хи ја, пот по
мог ну та ве ли ким кор по ра ци ја
ма, и пла ће нич ким вој ска ма, и 
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на ста нак не ка кве тран сна ци о
нал не мо ћи, ко ја би евен ту ал
но ис ко ри сти ла ве ћи су коб ка ко 
би се ре ши ла још увек моћ них 
на ци о нал них др жа ва, и њи хо
вих на сле ђе них ин те ре са. Са мо 
про то ком вре ме на, ће мо ви де
ти, шта ће се за и ста де си ти.
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Иако мо жда го ди на ма чи та
мо Фри дри ха Ни чеа (Fri e drich 
Ni etzsche), де ло ве ње го вог ра да 
по не кад мо ра мо из но ва ана ли
зи ра ти, по ку ша ва ју ћи да их раз
у ме мо у са вре ме ном кон тек сту. 
Ни че је дво сми слен и па ра док
са лан ми сли лац ко ји уз не ми ра
ва, про во ци ра, ис пи ри ше, ру ши 
кон вен ци о нал на гле ди шта. Са 

дру ге стра не, Ни че је је дан од 
рет ких фи ло зо фа ко ји је остао 
пе сник у сво јој фи ло зо фи ји.

Књи га Ла ви ринт мо ћи: По-
ли тич ка фи ло зо фи ја Фри дри ха 
Ни чеа Ве сне Стан ко вићПеј но
вић да је есте тич ку пер спек ти
ву на моћ по ли тич ког у се дам 
де ло ва: Шта Ни че ду гу је Гр ци-
ма, За што је по треб на до ми-
на ци ја, Осва ја ње сло бо де као 
пре о бра зба ду ха, Са мо на ди ла-
же ње као се бе-ства ра ње, По-
ли ти ка као моћ код Ма ки ја ве-
ли ја и Ни чеа, Ни че и ли бе ра ли-
зам, На ди ла же ње пер спек ти ва 
– ну жност род не раз ли чи то-
сти. Сва ки оде љак по де љен је 
на под о дељ ке. 

Кри тич коин тер пре та тив
ним ста вом и за кључ ци ма из 
це ли не Ни че о вог ми шље ња, 
аутор ка до пи ре не са мо до Ни
че о вог по и ма ња по ли тич ког, 
већ га кри тич ки ин тер пре та тив
но ре ин те гри ше у це ли ну ње го
вог схва та ња мо ћи као су штин
ског еле мен та жи во та. Ње ни 
ста во ви су под у пр ти ли те ра ту
ром од пре ко сто пе де сет раз ли
чи тих на сло ва на срп скохр ват
ском, ен гле ском, не мач ком, ита
ли јан ском и фран цу ском је зи ку. 
За па жа ња аутор ке осла ња ју се 
на ко мен та ре ра ни јих кри ти ча
ра, иако до ми на ру ју ре фе рен це 
уте ме ље не на ра до ви ма са мог 
Ни чеа. Кри тич ки ин тер пре ти
ра ју ћи бит ну це ли ну Ни че о вог 
ми шље ња, аутор ка от кри ва ње
го во ста ја ли ште у од но су на по
ли ти ку (као бит ног пој ма), али 
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и до вла сти тог раз у ме ва ња тог 
пој ма као он то ло шког, у ње
го вом аутен тич ном зна че њу за 
Ни че о ву фи ло зо фи ју као и ор
ги нал ну аутор ки ну (фи ло зоф
ску и ме то до ло шку) ре флек си ју 
ко ја до во ди до уну тра шњег са
зна ња и пре о бра жа ја.

Књи га пред ста вља све о бу
хват ни при каз Ни че о вог ра да, 
по де љен на не ко ли ко те мат ских 
це ли на. Пре са мог освр та на 
не ко ли ко зна чај них те ма, по
треб но је ис та ћи по што ва ње за 
аутор ку ко ја је ус пе ла у свом на
у му да об је ди ни и у нај по зи тив
ни јем сми слу по јед но ста ви фи
ло зоф ске иде је и по став ке та ко 
ком плек сног ми сли о ца ка кав је 
Ни че. Ла ви ринт мо ћи: По ли-
тич ка фи ло зо фи ја Фри дри ха 
Ни чеа ни је уџ бе ник на ме њен 
са мо сту ден ти ма фи ло зо фи
је или по ли ти ко ло ги је, иако је 
вр ло бр зо по стао уџ бе ник на 
де парт ма ну за фи ло зо фи ју у 
Ту зли. Ова сту ди ја пред ста вља 
сво је вр сну азбу ку за раз у ме ва
ње Ни чеа и као та ква мо же би ти 
при хва тљи ва ши ро ком чи та лач
ком ауди то ри ју му, без об зи ра на 
обра зо ва ње или про фе си о нал ну 
ор јен ти са ност. Ова књи га по ма
же пре ва зи ла же њу стро гог ака
дем скоели ти стич ког при сту па, 
не гу бе ћи, при том су шти ну и 
ду би ну Ни че о ве ми сли. По
треб но је ве ли ко уме ће да се 
јед но став ним из ра зом по ја сне 
иде је јед ног од нај ве ћих фи ло
зо фа ика да што да је су штин ски 
зна чај овом из да њу, пре све га 

са кул ту ро ло шког и про свет ног 
аспек та.  

Чи та ју ћи По ли тич ку фи ло-
зо фи ју Фри дри ха Ни чеа пр ви 
пут, по стао сам за ин те ре со ван 
за мо тив аутор ке да се упу сти 
у ви ше го ди шње ис тра жи ва ње, 
ко је је ре зул ти ра ло об ја вљи ва
њем по ме ну тог из да ња. Пре ма 
ре чи ма и ис ку ству са ме аутор
ке, Ни че је по себ но за ни мљив 
сту ден ти ма књи жев но сти због 
свог стил ског из ра за, об ја шња
ва ју ћи исто вре ме но оно скри
ве но у чо ве ку, стра сти ко је га 
раз ди ру и ру ко во де, та мо где 
ум не ма мо гућ ност го спо да ре
ња. За ху ма ни сте, ми сли о це и 
фи ло зо фе Ни че је ин три ган тан
тан, јер у ње го вој пер спек ти ви 
са гле да ва ња исти не и до га ђа ја 
ум ни је ап со лут ни упра ви тељ 
људ ског по на ша ња. Упра во за то 
Ни че под сти че чи та о це да на ђу 
сна ге и на ди ђу се бе про на ла же
њем рав но те же из ме ђу стра сти, 
ин стинк та и те жњи, уз исто вре
ме но про на ла же ње соп стве них 
вред но сти и пра ви ла.

Стан ко вићПеј но вић ис ти
че да је у вре ме по ли тич ке ко-
рект но сти Ни че за ни мљив 
упра во као ми сли лац ко ји је по-
ли тич ки не ко рек тан, от кри ва
ју ћи да је по ли тич ка ко рект ност 
тек еуфе ми зам за ли це мер је ду
бо ко уко ре ње но у са вре ме ној 
по ли тич кој и дру штве ној сфе
ри. Чо век је по стао ма са ко ја се 
од ре кла ствар не сло бо де у име 
ли бе рал них иде ја и по ли тич ки 
не ствар не сло бо де, све ви ше  
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при ста ју ћи да бу де дре си ра на 
жи во ти ња. На тај се на чин чо
век при бли жа ва кра ју ху ма но
сти; при бли жа ва се вир ту ел ном 
ве штач ком чо ве ку оту пље них 
осе ћа ња, по ста ју ћи роб и кон зу
мент ка пи та ла. По ред све га, чо
век је рав но ду шним уби ством 
Бо га остао сам, упла шен од 
сло бо де, пре стра вљен од хлад
не и кру те исти не ко јој са да 
мо же ски ну ти вео при ви да, не 
по ста је спо со бан про на ћи се бе.

У по гла вљу Шта ни че ду гу-
је Гр ци ма? мо гу ће је са гле да ти 
са ме те ме ље Ни че о ве фи ло зо
фи је и раз ми шља ња пред со кра
тов ских фи ло зо фа ко ји на дах
њу ју Ни чеа. Хе рој ка ко га Гр ци 
схва та ју по ла зи ште је Ни че о ва 
про ми шља ња о сло бод ним ду
хо ви ма, а ка сни је и над чо вје
ка јер они ме ња ју дру штво, а 
уса мље ност и са мо ћа су ње гов 
за ви чај (40). Ни че под вла чи 
да су хра брост, да ре жљи вост, 
ауто но ми ја, пра вед ност, по нос, 
оса мље ност и его и зам кључ не 
вр ли не, из два ја ју ћи хра брост 
као нај ва жни ју вр ли ну и про то
тип оста лих вр ли на (32). Ни че 
на гла ша ва да су Гр ци пси хо ло
шки здра ви ји од сво јих са вре
ме ни ка, пре све га емо ци о нал
но. Ја чи те и са мо у ве ре ни ји, ма
ње оту ђе ни од сво је при ро де и 
од при ро де уоп ште; те су би ли 
спо соб ни  пре по зна ва ти зна че
ње и сми сао сво је ег зи стен ци је, 
зна чај на тје ца ња и свог кул тур
ног  је дин ства.

По гла вље За што је по треб-
на до ми на ци ја? про жи ма две 
кључ не те ме: те му до ми на ци је 
и те му мо ра ла. Ни че је ми шље
ња да ја ки те же раз два ја њу, док 
сла би те же удру жи ва њу. Ја ки се 
удру жу ју са мо ра ди за јед нич
ког агре сив ног де ло ва ња. За то 
Ни че на гла ша ва ва жност хи је
рар хиј ског уре ђе ња, јер ци ви
ли за ци ју чи не љу ди раз ли чи тих 
ква ли те та. Роп ство је ну жност 
у хи је рар хиј ски ор га ни зо ва ном 
дру штву ко је се не пре ста но 
кре ће у прав цу на прет ка (70). 
Ова те ма по ве за на је са Ни че
о вим схва та њем мо рал но сти, 
кроз два ти па мо ра ла: роп ски и 
го спод ски (88). Мо рал ност по
ти че из нај ни жих дру штве них 
кла са, пред ста вља ју ћи огра ду 
са мо ра зво ја и уз ди за ња чо ве ка. 
Она је про из вод по тла че них ро
бо ва ко ји се осе ћа ју ин фе ри ор
ним (78). Са дру ге стра не, Ни че 
ни је за го ва рао амо рал ност, већ 
по тре бу ства ра ња соп стве ног 
си сте ма вред но сти.

По гла вље Осва ја ње сло бо-
де као пре о бра зба ду ха до ти че 
се по је ди них Ни че о вих те за ко
је ће аутор ка по но ви ти уну тар 
по гла вља Ни че и ли бе ра ли зам. 
Она на гла ша ва да Ни че ни је 
био си сте ма ти чан ми сли лац, 
иако има ускла ђе но про ми шља
ње (110). На осно ву ње го вог 
опу са, са зна је мо да је сло бо да 
те жња ка мо ћи, стал но пре вла
да ва ње и бор ба (112). Сло бо дан 
чо век је рат ник (113) ко ји је по
но сан и од го во ран за се бе (114). 
До сло бо де се до ла зи бор бом и 
са вла да ва њем пре пре ка. Она је 
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дуг кул тур ни про цес, кроз ко ји 
чо век от кри ва се бе (117). Ни
че је ми шље ња да по сто је три 
глав не фа зе или ета пе у ко ји ма 
се раз ви ја од ре ђе ни ка па ци тет 
или спо соб ност ко ја са др жа ва 
од ре ђе ну иде ју соп ства, иде ју 
се бе као сло бод ног: жи во ти ња, 
чо век, над чо век или роб, го спо
дар и над чо век. У пр вој фа зи 
чо век мо ра овла да ти на го ни ма, 
у дру гој мо ра на пра ви ти свој 
вла сти ти из бор за де ло ва ње, а 
у за вр шној фа зи чо век по сти же 
са мо о ства ре ње.

Мо жда је Пут ка над чо вје ку 
нај у пе ча тљи ви ји део по гла вља 
Са мо на ди ла же ње као се бе-
ства ра ње. Над чо век осли ка ва 
са вр ше ност, а не тран сцен дент
ност чо ве чан ства, спо со бан да  
по диг не гра ни це људ ске са вр
ше но сти. То је чо век ко ји схва
та ре ал ност она квом ка ква је
сте (145). Стан ко вићПеј но вић 
са пра вом ука зу је да над чо ве ка 
мо же мо раз у ме ти као крај њу 
про јек ци ју на ших вр ли на. Су
прот но Ари сто те лу ко ји је ве ро
вао да вр ли не кра се по је дин ца, 
Ни че под вла чи да сва ки по је
ди нац мо ра раз ви ја ти свој скуп 
вр ли на (148).

Зна ча јан по ли ти ко ло шки до
при нос аутор ка је да ла кроз по
гла вље По ли ти ка као моћ код 
Ма ки ја ве ли ја и Ни чеа. Ни че је 
сма трао да је по ли тич ко де ло ва
ње зна чај но због са мог де ла, а 
не због по сле ди ца. Он од ба цу
је пар ла мен та ри зам и устав не 
ре жи ме као об ли ке хи по кри зи
је ста ре Евро пе. За Ни чеа вла

да ви на љу ди је из над за ко на 
(175). Ни че је твр дио за се бе 
да је ан ти по ли ти чан, по ку ша
ва ју ћи да ис так не да је про тив 
де мо крат ских ста во ва у од но су 
на не мач ку кон зер ва тив ну по
ли тич ку фи ло зо фи ју. Ме ђу тим, 
Ни че ни ка ко ни је ан ти по ли ти
чан ми сли лац бу ду ћи да је ње
го во по ли тич ко ми шље ње мо
жда про во ка тив но, про ниц љи
во, али ду бо ко ука зу је на про
пу сте и не до стат ке са вре ме ног 
по ли тич ког жи во та (176).

Иако књи га има по ме ну
тих се дам под на сло ва од ко јих 
сва ка по ме ну та те ма за слу жу
је по себ ну ана ли зу, па жњу ћу 
усме ри ти на по след ња два под
на сло ва: Ни че и ли бе ра ли зам и 
На ди ла же ње пер спек ти ва – ну-
жност род не раз ли чи то сти. 
Чи ни се да су те ме ли бе ра ли зма 
и род не раз ли чи то сти по себ
но ва жне да нас, ка да жи ви мо у 
вре ме ну ап со лут них сло бо да и 
мо гућ но сти, где до и ста из гле
да да по не кад оста је мо из гу
бље ни. Са дру ге стра не, род на 
раз ли чи тост као и те ме бли ске 
род ним пи та њи ма по не кад се 
чи не те ме љем за раз у ме ва ње 
ци ви ли за циј ских и кул ту ро ло
шких до стиг ну ћа ли бе рал ног 
све та. Шта нам Ни че пру жа 
што кон тек сту ал но мо же би ти 
при ме њи во да нас? Ко ли ко је 
Ни че ми сли лац, а ко ли ко чак 
ви зи о нар?

По гла вље Ни че и ли бе ра-
ли зам по де ље но је у че ти ри 
де ла: Ин ди ви ду а ли зам, Сло бо-
да, Јед на кост и Раз ли чи тост 



Прикази

301

пер спек ти ва ка бо љем чо вје ку. 
Го во ре ћи о ин ди ви ду а ли зму, 
Ни че сма тра да је ин ди ви ду а
ли зам јед на од че ти ри за јед нич
ке осо би не (ин ди ви ду а ли зам, 
ега ли та ри зам, уни вер за ли зам и 
сло бо да) свих об ли ка ли бе ра ли
зма. Ин ди ви ду а ли зам је те мељ 
ли бе ра ли зма, па чо ве ка по ста
вља пред ње га са мог, чи не ћи га 
од го вор ним за сво ја де ла, као 
са мо стал ног ства ра о ца и ор га
ни за то ра вла сти те ег зи стен ци
је (188). Ли бе ра ли зам чо ве ка 
схва та као осо бу усме ре ну на 
бу дућ ност, а бу дућ ност сва ког 
по је дин ца за ви си од ње го вих 
мо рал них и ин те лек ту ал них 
де ло ва ња. По пут Ари сто те ла 
и Лајб ни ца (Gottfried Le in biz), 
Ни че при па да кру гу ми сли ла
ца ко ји на гла ша ва ју он то ло шки 
при мат ин ди ви ду ал но сти, ис
ти чу ћи да по сто је са мо ин ди ви-
дуе. Он се су прот ста вља те жњи 
да се ста до раз у ме као ин ди ви
ду ум ко ме се да је ви ши ранг не
го по је дин цу, јер је ин ди ви ду ум 
не што по све но во и но во тво-
ре но (191). Ни че да је те о ри ју 
ин ди ви ду ал но сти ко ју по ку ша
ва да об ја сни аде кват ним кон
цеп том. Стан ко вићПеј но вић 
за па жа да Ни че у Не са вре ме-
ним раз ма тра њи ма на сто ји да 
оправ да ем пи риј ску одр жи вост 
сва ке ин ди ви дуе. Он опи су је 
ин ди ви дуу у пар ти ку лар ним и 
је дин стве ним тер ми ни ма, ис
ти чу ћи да је сва ка ин ди ви дуа 
је дин стве но чу до, об да ре но ап
со лут ном спе ци фич но шћу ко ја 

пред ста вља те мељ ње го вог би
ћа (192).

Ин ди ви ду а ли зам ни је са мо 
јед на од че ти ри ка рак те ри сти ке 
ли бе ра ли зма, већ је по Ни че о
вом ви ђе њу по ве зан са сло бо
дом. Ли бе ра ли зам се за ла же за 
јед на кост у свим сфе ра ма жи
во та, од ба цу ју ћи укљу че ност 
др жа ве или не ког ауто ри те та 
у при ват ни жи вот гра ђа на. У 
сре ди шту Ни че о ве фи ло зо фи је 
на ла зи се по је ди нац. Ме ђу тим, 
су прот но ли бе ра ли зму ко ји по
ве зу је иде је о људ ском на прет
ку и о стал ној ево лу ци ји дру
штва, Ни че ис ти че да је сва ко 
по сто ја ње бор ба. Ли бе ра ли зам 
на гла ша ва при о ри тет пра ва, 
по ла зе ћи од ин ди ви дуе као ра
ци о нал ног би ћа. Ин ди ви ду ал
на сло бо да пред ста вља услов 
на прет ка, те же ћи хар мо нич ном 
по рет ку као по жељ ном ци љу у 
ко јем вла да оп ште бла го ста ње. 
Су прот но ова квом ста ву, Ни
че сма тра да озбиљ ност на ших 
стре мље ња и ми сли мо ра би
ти усме ре на на све на до ла зе ће, 
на по ти ски ва ње се бе као по је
дин ца и про ма тра ње све та кроз 
мно штво аспе ка та. По ла зи ште 
ли бе ра ли зма је те жња ка скла
ду, док је Ни че о во по ла зи ште 
ин стинкт и су коб. Ни че сма тра 
да ауто ном на су ве ре на ин ди ви
дуа по се ду је са мо сво је вред но
сти. По је ди нац се мо ра бо ри ти 
за сво ју ин ди ви ду ал ност, а не 
по ко ра ва ти уни вер зал ним за ко
ни ма. Сло бо да пред ста вља са
мо о ства ре ње соп стве не ин ди
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ви ду ал но сти. Због то га је ве ра у 
сло бод ну во љу из вор на гре шка, 
јер ми те жи мо по ста ти оно што 
је смо; ства ра о ци ко ји са ми од
ре ђу ју за ко не, сво ју вр ли ну и 
свој ка те го рич ки им пе ра тив. За 
ли бе ра ли зам по је ди нац оства
ру је сло бо ду, де лу ју ћи у скла
ду са за ко ном. Са дру ге стра
не, Ни че сма тра да по је ди нац 
по ста је сло бо дан, бо ре ћи се и 
осва ја ју ћи оно што не ма. Сло
бо да зна чи да му шки, рат нич ки 
и по бед нич ки ин стинкт го спо
да ре над дру гим ин стинк ти ма, 
јер је сло бо дан чо век рат ник. 
Сло бо да се же ли све док не ма 
мо ћи, па ме ра сло бо де под ра зу
ме ва стал но пре вла да ва ње. За то 
Ни че ви ди сло бо ду као не што 
што се има и не ма, што се хо
ће и што се осва ја (194). Сва ки 
чо век кроз сло бо ду по ста је не
по но вљи ви и је дин стве ни свет 
за се бе, што са јед не стра не 
во ди кон се квен ци и Ни че о вом 
за кључ ку да јед на кост љу ди 
не по сто ји, док са дру ге стра не 
ука зу је на не рас ки ди ву по ве за
ност ин ди ви ду ал но сти и сло бо
де.

Ни че сма тра да је не га ци
ја свих раз ли чи то сти и по себ
но сти из ме ђу људ ских би ћа 
нај и стак ну ти ја ка рак те ри сти
ка ста да. У мо рал но сти ста да 
Ни че ви ди иде о ло ги ју јед на
ко сти, од но сно суб ор ди на ци
ју ви шем ауто ри те ту ко ји све 
по је дин це тре ти ра јед на ки ма 
(199). Ова ква мо рал ност ста да 
је већ за сту пље на у слу жбе ном 
мо ра лу За па да, па Ни че твр ди 

да је три јумф иде а ла јед на ко
сти и де мо кра ти је у мо дер ним 
вре ме ни ма ве ли ка тра ге ди ја за 
чо ве чан ство. Јед на кост и де мо
кра ти ја су нај го ре, а не нај бо ље 
вред но сти, јер су у су прот но
сти са при род ним вред но сти ма. 
Чо век до ла зи до сво је при ро де 
са мо на кон ду ге бор бе (201). 
Јед на кост као по ста вља ње јед
на ких за да та ка се би и дру ги ма 
пред ста вља лу дост, ко ја се схва
та све том без ум ног су прот ста
вља ња, јер се те ме љи на ин
стинк ту ста да усме ре ном пре ма 
осред њо сти ко је по ста је нај ви
ше и нај вред ни је до стиг ну ће. 
За то је Ни че про тив ин стинк та 
за јед ни це и за го ва ра по ре дак по 
хи је рар хи ји, твр де ћи да је вла
да ви на иде а ла јед на ко сти ве ли
ки ри зик за чо ве чан ство (202). 
Из два ја њем овог фи ло зоф
скопо ли ти ко ло шког мо мен та 
Стан ко вићПеј но вић по ка зу је 
да Ни че ни је за го ва рао про ра
си стич ке ста во ве, већ је по ку
шао да се иде о ло шки су прот
ста ви трен ду ре ла ти ви за ци је 
ко ји је на и ла зио са, на из ве стан 
на чин ин тер пре ти ра ном, де мо
кра ти јом и ли бе ра ли змом. Овај 
део зна чај но све до чи ко ли ко је 
Ни че био ви зи о нар, јер страх 
ко ји је имао пре ви ше од ве ка 
по стао је ре ал ност са вре ме ног 
чо ве ка. Са мо по вр шно по сма
тра ње свет ске по ли тич ке сце не 
(без ула же ња у ин сту ту ци о нал
не, на уч не, уни вер зи тет ске или 
кул тур не сфе ре) до ка зу је да смо 
до сти гли ста ње вла сти и ти ра
ни је ме ди о кри те та, чак че сто 
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вла сти и ти ра ни је ис под про сеч
них, а све у име јед на ко сти.  

По гла вље На ди ла же ње пер-
спек ти ва – ну жност род не 
раз ли чи то сти та ко ђе за вре ђу
је по себ ну па жњу. По де ље но у 
под на сло ве Пре зир пре ма же-
ни, По шти ва ње же не, Мо же ли 
се би ти ин ди фе рен тан пре ма 
же ни, Ну жност род не раз ли чи-
то сти, Же на као исти на, Же-
на као дис тан ца ово по гла вље 
са би ра Ни че о во ви ђе ње же не, 
због ко јег је овај ве ли ки ми сли
лац по не кад сма тран ми зо ги ни
стом. 

Ни че је твр дио да основ
ни про блем из ме ђу му шкар ца 
и же не ле жи у по ри ца њу ме
ђу соб ног ан та го ни зма, па је 
по сто ја ње бес ко нач не не при
ја тељ ске на пе то сти и не прав
де ну жно у њи хо вом од но су. У 
ве зи са већ по ме ну тим ста вом 
о про бле му јед на ко сти, Ни че 
на гла ша ва ва жност по сто ја ња 
хи је рар хи је и ну жност по сто
ја ња оно га ко по ста је не што 
ви ше, пре ва зи ла зе ћи ис тост и 
јед на кост. За Ни чеа, фе ми ни
зам и де мо кра ти ја су бо ле сти 
ко је Евро пу во де ка но вом роп
ству. Еман ци па ци ја пред ста вља 
по ку шај жен ске по пу ла ци је 
да до би је при ступ све ту ко јим 
до ми ни ра му шка рац. Же на би 
по ста ја ла јед на ка му шкар цу 
кроз ауто но ми ју, обра зо ва ње и 
јед на ка пра ва, исто вре ме но во
де ћи бор бу ко ја умрт вљу је ин
стинк те. Ме ђу тим, Ни че под
вла чи да је род на раз ли чи тост 

ну жна. Же на је као дис тан ца 
по треб на му шкар цу, јер он тре
ба да сле ди па тос дис тан це ка ко 
би по сти гао са мо на ди ла же ње 
на дру штве ном и ин ди ви ду ал
ном ни воу (222). Мо дер не же не 
су охра бре не да тра же јед на ка 
пра ва. Ме ђу тим, та бор ба, ако 
бу де успе шна, во ди по ступ ном 
ума ње њу же ни ног ути ца ја и 
мо ћи. Еман ци по ва на же на те жи 
род ној раз ли чи то сти и сма ње
њу при род не мо ћи сво је жен
ско сти. Тај об лик со ци је тал не 
де фи ми ни за ци је мо же угро зи ти 
основ но зна че ње сна ге во ље, па 
Ни че твр ди да же не по ку ша ва
ју да на пра ве му шкар ца од же
не, од ри чу ћи се тра ди ци о нал не 
жен ске уло ге и ума њу ју ћи свој 
ве ли ки из вор мо ћи. Ни че ве ру
је да је са вр ше на же на бо ља од 
ве ћи не му шка ра ца. Са вр ше на 
же на је ви ши тип же не, ко ји је 
ујед но мно го ре ђи. Та афир ми-
шу ћа же на је озна ка са мо на ди
ла же ња пре ма во љи ка исти ни 
и во љи ка илу зи ји, про цес на пу
шта ња свих те ме ља и из ве сно
сти, из вор на мај ка и из вор ни 
ства ра лац. Она је не пре су шна 
ства ра лач ка во ља ка жи во ту, јер 
је она во ља ка мо ћи (227). Ни
че о ва афир ма ци ја же не са др жи 
не га ци ју ње ног ауто ном ног би
ћа: он по шту је ње ну енорм ну 
ства ра лач ку сна гу, али за ње
га је крај њи циљ усме рен иза 
уоби ча је них мо гућ но сти. Он 
же ли по сти ћи не мо гу ће, же ли 
сам се би да ти жи вот као са мог 
се бе, као ства ра ју ћег фи ло зо фа 
(231).
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Иако се аутор ка у свом про
ми шља њу кре ће уну тар ди
сци пли нар не, ме то до ло шке и 
тер ми но ло шке ко рект но сти 
фи ло зоф ске стру ке, књи га је 
про же та отво ре ним дис кур сом, 
раз ви ја ју ћи и су протствља ју ћи 
ра зно вр сне ме то до ло шке и епи
сте мо ло шке по ку ша је. Аутор ка 
се ве што при бли жа ва Ни че о вој 
кре а тив ној енер ги ји, па ње ни 
за кључ ци и стил по при ма ју лик 
вла сти тог са мо ра зу ме ва ња и 
пло до твор но сти. То је нај бо љи 
по ка за тељ ду бо ко стра стве ног 
од но са пре ма из у ча ва њу ла ви
рин та мо ћи ко ји до но си сам жи
вот; не са мо би ва ње у нај ве ћој 
бли зи ни Ни че о вог ми шље ња, 
већ и аутор кин из во ран и зна
ча јан до при нос освје тља ва њу и 
раз у ме ва њу фи ло зо фа пе сни ка 
ко ји уни шта ва, а исто вре ме но 
уз ди же чо ве ка, же ле ћи да му 
по ну ди вла сти то ви ђе ње сми
сла.

Те ме љит ис тра жи вач ки рад 
Ве сне Стан ко вићПеј но вић 
под   сти че на мно ге дру ге асо ци
ја ци ја тив не ве зе Ни че о ве ми сли 
са оним што мо же мо ви де ти 
да нас. Ње на књи га пред ста
вља не са мо увод, већ и во дич 
кроз Ни че о ву ми сао, на во де ћи 
на стал но по ста вља ње па ра ле
ле из ме ђу те ми сли и да на шњег 
све та. Са дру ге стра не, оно што 
је Жа на Херш по сти гла у обла
сти исто ри је фи ло зо фи је де лом 
Исто ри ја фи ло зо фи је – Фи ло-
зоф ско чу ђе ње, то Ве сна Стан
ко вићПеј но вић по сти же сво јим 

де лом на ни воу идеј ног пра ће
ња јед ног ми сли о ца. Ве ру јем да 
ова књи га пред ста вља зна ча јан 
до при нос не са мо до ма ћој фи
ло зоф скоху ма ни стич кој на уч
ној сце ни. Вре ме ће је сва ка ко 
по твр ди ти, а ми ће мо на ста ви ти 
да иш че ку је мо бу ду ће ре зул та те 
фи ло зоф ских, али и по ли ти ко
ло шких  ис тра жи ва ња ове плод
не аутор ке.

 



УПУТСТВО ЗА АУТОРЕ
На ле вој стра ни у за гла вљу се на ла зи име, сред ње сло во и пре зи ме 

ауто ра, зва ње ауто ра, на зив уста но ве, фа кул те та и се ди ште. На слов ра
да ку ца ти на сре ди ни ве ли ким сло ви ма – Bold (фонт 14). Под на сло ви се 
пи шу на сре ди ни, ве ли ким сло ви ма  Bold (фонт 12) и ну ме ри шу се арап
ским бро је ви ма. Уко ли ко под на слов са др жи ви ше це ли на, оне се та ко ђе 
озна ча ва ју арап ским бро је ви ма, и то: 1.1. – ма лим обич ним сло ви ма Bold 
(фонт 12). Сви тек сто ви на срп ском је зи ку тре ба да су ку ца ни ћи ри ли цом. 
У тек сту су ита ли ком (кур зи вом) ис так ну те ре чи на стра ном је зи ку. Обим 
ра да не сме би ти ве ћи од 1 аутор ског та ба ка, (од но сно 16 стра ни ца или 
36300 ка рак те ра са раз ма ком). Текст тре ба пи са ти у фон ту Ti mes New Ro
man, ве ли чи на сло ва 12, са уву че ним па су си ма и про ре дом 1,5.

По сле ових по да та ка сле ди сажетакко ји тре ба да са др жи од 100 до 250 
ре чи. Иза са жет ка иду кључнеречичи ји број не мо же би ти ве ћи од 10, док 
њи хо ва упо тре ба у тек сту тре ба да бу де што ве ћа. У са жет ку тре ба да сто ји 
пред мет ана ли зе, циљ ра да, ко ри шће ни те о риј скоме то до ло шки при сту пи, 
ре зул та ти, за кљу чак или од ре ђе не пре по ру ке. На кра ју тек ста, по сле ли те
ра ту ре, тре ба на пи са ти ре зи ме на ен гле ском је зи ку чи ја ду жи на мо ра би ти 
око 1/10 ду жи не члан ка, на кон ко га тре ба да сто је пре ве де не кључ не ре чи.  
Та ко ђе, пре ре зи меа тре ба ло би да сто ји на слов на ен гле ском је зи ку. 
Аутор би у ре зи меу у струк ту и ра ном об ли ку тре ба ло да ис так не нај ва
жни је ре зул та те и за кључ ке ис тра жи ва ња до ко јих је до шао у свом ра ду 
знат но ши ре не го у са жет ку. Текст за ча со пис не са др жи по се бан увод и 
за кљу чак. Ако је рад на ен гле ском или не ком дру гом је зи ку, са же так и ре
зи ме мо ра ју би ти на срп ском је зи ку.

Фу сно те у фор ми на по ме на се да ју на дну стра не у ко јој се на ла зи 
ко мен та ри са ни део тек ста или на во ђе не ли те ра ту ре. Фу сно те су истог 
фон та као основ ни текст и тре ба их ку ца ти са ко ман дом In sert – Re fe ren
ce – Fo ot no te, а не на ме шта њем ра зних окви ра, јер је ди но на тај на чин 
мо же мо га ран то ва ти, да ће се и у пре ло му фу сно те по ја ви ти на до бром 
ме сту. При ли ком на во ђе ња фу сно та ру ко во ди ти се сле де ћим упут стви ма:

– ка да се ра ди о мо но гра фи ји фу сно та мо ра са др жа ти: име и пре
зи ме ауто ра, на слов ра да у ита ли ку, из да вач, ме сто, го ди на из да ња 
и број стра не (на при мер: Зо ран Авра мо вић, Родомрсци, Ин сти тут 
за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2009, стр. 15; Кри сто фер Ко кер, Су
мракзапада, До си је, Бе о град, 2006, стр. 54);

– ка да се ра ди о члан ку, име и пре зи ме ауто ра, на зив члан ка под 
на вод ни ци ма, на зив ча со пи са у ита ли ку, из да вач, ме сто из да ва ња, 
број, го ди на из ла же ња и број стра ни ца (на при мер: Ми ша Сто ја
ди но вић, „Од те о ри је со ци јал них кон фли ка та до њи хо вих ре ше
ња“, Политичкаревија,Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 
бр. 04/2009, стр. 67);

– ка да се ра ди о збор ни ку ра до ва: име и пре зи ме ауто ра, на зив ра да 
под на вод ни ци ма, на зив збор ни ка ита ли ком, он да у за гра ди на пи
са ти при ре ђи ва ча збор ни ка, из да вач, ме сто из да ња, го ди на из да ња, 
број стра не (на при мер: Де ја на Вук че вић, ,,Ср би ја и при дру жи ва
ње Европ ској уни ји‘‘, у збор ни ку: Србија – политички и инсти



туционалниизазови (при ре ди ли: Мом чи ло Су бо тић, Жи во јин Ђу
рић), Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2008, стр. 239);

– из во ри са Ин тер не та, ко ји не сме ју пре ћи ви ше од 10% ко ри шће
не ли те ра ту ре, тре ба да са др же име ауто ра, на слов члан ка у ита
ли ку, пу ну ин тер нет адре су и да тум при сту па. (на при мер: Ka ren 
De vi ne, StretchingtheIRtheoreticalspectrumofdebateonIrishneu
trality:argumentsandevidenceinfavorofacriticalsocialconstruc
tivist frameworkofunderstanding, In ter net, http://do ras.dcu.ie/609/1/
int_pol_sci_29_4_2008.pdf, 05/03/2013.)

– ар хив ска гра ђа, мо ра да са др жи на слов (од ре ђу је се та ко да од
го во ри на пи та ња: ко? ко ме? шта?) и где се на ла зи (кре ће се од 
на во ђе ња нај ве ће це ли не, а за вр ша ва са на во ђе њем нај ма ње це ли
не) (на при мер: Из ве штај Ми ни стар ства ино стра них де ла од 19. 
апри ла 1888. о по ста вље њу кон зу ла. Ар хив Ср би је, МИД, КТ, ф 2, 
р93/1894).

Ли те ра ту ра тре ба да се на ла зи на кра ју ра да, ис пред ре зи меа, по ре ђа
на по азбуч ном ре ду, са сле де ћим еле мен ти ма:

– књи ге: пре зи ме и име ауто ра, на слов књи ге ита ли ком, из да вач, ме
сто из да ња, го ди на (на при мер: Су бо тић, Мом чи ло: Српскопита
њеданас, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2008);

– збор ни ци: пре зи ме и име ауто ра, на зив ра да под на вод ни ци ма, 
на зив збор ни ка ита ли ком, он да у за гра ди на пи са ти при ре ђи ва ча 
збор ни ка, из да вач, ме сто из да ња, го ди на из да ња (на при мер: Мар
ко вић, Дра ган, ,,Де мо кра ти за ци ја вла сти и упра вља ња у Ср би ји‘‘, у 
збор ни ку: Србија–политичкииинституционалниизазови(при ре
ди ли: Мом чи ло Су бо тић, Жи во јин Ђу рић), Ин сти тут за по ли тич ке 
сту ди је, Бе о град, 2008);

– чла нак: пре зи ме и име ауто ра, на зив ра да под на вод ни ци ма, на зив 
збор ни ка ита ли ком, он да у за гра ди на пи са ти при ре ђи ва ча збор
ни ка, из да вач, ме сто из да ња, го ди на из да ња (Кне же вић, Ми лош, 
,,Вар ка европ ске хар мо ни је‘‘, Српскаполитичкамисао,Ин сти тут 
за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, бр. 4/2008);

– ли те ра ту ра са Ин тер не та, ко ја не сме пре ћи ви ше од 10% ко ри
шће не ли те ра ту ре, тре ба да са др жи пу ну ин тер нет адре су (на при
мер: http://sh.wi ki pe dia.ofg/wi ki/Re vo lu ci ja).

– ар хив ска гра ђа, мо ра да са др жи на слов (од ре ђу је се та ко да од
го во ри на пи та ња: ко? ко ме? шта?) и где се на ла зи (кре ће се од 
на во ђе ња нај ве ће це ли не, а за вр ша ва са на во ђе њем нај ма ње це ли
не) (на при мер: Из ве штај Ми ни стар ства ино стра них де ла од 19. 
апри ла 1888. о по ста вље њу кон зу ла. Ар хив Ср би је, МИД, КТ, ф 2, 
р93/1894),

– литература треба да садржи само изворе који су наведени у фусно
тама.

Ра до ви ко ји се пре да ју за об ја вљи ва ње мо ра ју да се за сни ва ју на но
ви јој ли те ра ту ри, а по себ но на из во ри ма, тј. ра до ви ма ко ји су об ја вље ни 
у на уч ним ча со пи си ма.   



Рокови за достављање радова су: 20. фебруар, 20. мај, 20. август и 20. 
новембар.

Ауто ри су у оба ве зи да при ли ком сла ња ра до ва до ста ве и из ја ву да 
тај рад ни је ра ни је об ја вљи ван, тј. да рад ни је ауто пла ги јат или пла ги јат. 
Тек сто ве сла ти у елек трон ском об ли ку на адре су redakcija@spmbeograd.rs  

УПУТ СТВО РЕ ЦЕН ЗЕН ТИ МА
Глав ни за да так ре цен зен та је да до при но се очу ва њу ви со ког ква ли

те та ко ји ина че ужи ва наш ча со пис. На пр вом ме сту тре ба на гла си ти да 
ре цен зент не сме би ти упо знат са иден ти те том ауто ра ра да и обр ну то, 
аутор не сме зна ти иден ти тет ре цен зен та. При ли ком до би ја ња ра да сва ки 
ре цен зент има рок од 20 да на да ре дак ци ји до ста ви ура ђе ну ре цен зи ју. 
Ве о ма је ва жно да ре цен зент бу де све стан да је по сту пак ре цен зи је по
вер љив, при че му се са др жај ре цен зи је не сме от кри ва ти тре ћој стра ни. 
Уко ли ко ре цен зент у би ло ком тре нут ку схва ти да по сто ји би ло ко ји вид 
кон флик та ин те ре са у ве зи са ра дом ко ји тре ба да ре цен зи ра по треб но је 
да о то ме што пре оба ве сти ре дак ци ју.  При ли ком ре цен зи је ру ко пи са 
ре цен зент тре ба да по пу ни ре цен зент ски лист у при ло гу.

Име, пре зи ме и зва ње ауто ра тек ста: 
На зив ра да:
Ак ту ел ност, дру штве ни и на уч ни зна чај раз ма тра не те ме:
У ко јој ме ри је аутор ја сно на зна чио те о риј ски, ме то до ло шки при ступ 

у ра ду: 
Да ли је рад за сно ван на са вре ме ној и ре ле вант ној ли те ра ту ри, по себ

но у ко јој ме ри је аутор ко ри стио нај но ви је ре зул та те об ја вље не у на уч
ним ча со пи си ма, збор ни ци ма и дру гим из во ри ма.

Оп шти ко мен тар о ква ли те ту ра да:
Ва ша су ге сти ја ауто ру за по бољ ша ње ква ли те та рад, ако је по треб но :
Мо ли мо Вас да ода бе ре те јед ну од пре по ру ка о пу бли ко ва њу овог ра

да:
1. Об ја ви ти без из ме на
2. Об ја ви ти уз ма ле из ме не
3. На кон ко рек ци је, рад по сла ти на но ви круг ре цен зи је
4. Од би ти
До дат ни ко мен та ри за уред ни ка ко ји се ти чу етич ких (пла ги ја ри зам, 

пре ва ра, итд.) или не ких дру гих аспе ка та ра да, а ко ји ће уред ни ку по мо ћи 
у до но ше њу ко нач не од лу ке о да љем ста ту су ра да.

Да тум оце не ра да                  Име, пре зи ме и на уч но зва ње ре цен зен та:
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